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I N F O - l i s t  E n o t n e  l i s t e  P l i b e r k
INFO -Blat t  der  E inhei ts l i s te  B le iburg

EL-ženske Pliberk vabijo 
na telovadbo za ženske 
z Andrejo Čik.
Kdaj? 28.10.2013 ob 19.00 uri 
(10 do 15 enot)
Kje? V Ljudski šoli Božji grob.
Prijave pri Marjani Kušej. 

Loibach hat ein Stück 
Identität verloren! Seite 4

Libuče so izgubile
del identitete stran 4

Praznik kostanja
nedelja, 27. oktober, 13:00
pri Šimunu, družina Karl in 
Marija Krištof, Borovje 21
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Eine vermessene 
Feststellung als 
Überschrift für 
meinen Bericht 
über die Aktivi-
täten im Werner 
Berg Museum. 
Aber kein geringerer als un-
ser Weltbürger Johann Kres-
nik hat diesen Ausspruch ge-
tätigt. Gerade er hat auch 
sehr viel dazu beigetragen, 
dass die Kulturstadt Blei-
burg/Pliberk in einem Atem-
zug mit anderen Kultur-
städten genannt wird. Nach 
dem Tanztheaterauftakt mit 
dem Jura Soyfer-Stück „Auf 
uns kommt es an“ und dem 
Tanzstück „KIKI- Die Ver-
messung einer Frau“, beides 
aufgeführt im Kulturni Dom 
Pliberk/Bleiburg, erwar-

ten wir gespannt das nächs-
te Projekt auf der Bühne des 
Tanztheaters Bleiburg/Pli-
berk.
 Nach der Erö�-
nung der Ausstellung mit 
dem Titel „Weltallende“ 
mit den Werken der Künst-
ler von Gugging an den Aus-
stellungsorten Slovenj Gra-
dec und Bleiburg/Pliberk, 
hat es im Werner Berg Mu-
seum einen Kunstworkshop 
für Schulen gegeben. Am 12. 
Juni 2013 trafen sich Schü-
lerInnen der NMS Bleiburg/
Pliberk, des Alpen-Adria 
Gymnasiums Völkermarkt 
und der OŠ Koroški jeklar-
ji Ravne mit Kunstvermitt-
lerinnen aus Gugging und 
vesuchten sich in der Kunst-
richtung Art brut auszudrü-
cken.  
 Am 19. Juni 2013 
folgte eine Lesung mit Lo-
jze Wieser im Werner Berg 

Die ganze Welt kennt die  
Kulturstadt Bleiburg/ Pliberk

Museum, der auch ein 
Buchgeschenk für die Bü-
cherei mitbrachte. Auch Gi-
sela Hopfmüller las aus ih-
rem neuesten Buch. Das 
Publikum war begeistert von 
den Leseproben der Auto-
rin. Zum zweiten Mal gab 
es das Kino auf Rädern in 
Bleiburg/Pliberk. Die Fil-
me wurden am 1. und 2. Juli 
2013 im Skulpturengarten 
gezeigt. Es bleibt zu ho�en, 
dass das Kino auf Rädern 
auch im nächsten Jahr zu Be-
such kommen wird. Die lan-
ge Nacht des Tanzes am 12. 
Juli 2013 an zwölf Plätzen 
der Stadt hat auch viel Publi-
kum angezogen. Die Lesung 
mit Peter Turrini im Skulp-
turengarten war laut Arthur 
Ottowitz, ein Geburtstagsge-
schenk für die Kulturinitiati-
ve Bleiburg.  Vom 2. bis 5. 
September 2013 machte das 
Ensemble Purpur mit dem 

Leiter Michael Fendre Sta-
tion im Kulturni dom. Die 
Streicher und Bläserforma-
tion studierte ein Programm 
für das Konzert in Brežice 
(SLO) ein. So kam auch das 
Publikum in Bleiburg/Pli-
berk  in den Genuss dieses 
klassischen Konzertes. 
Um auch in der Ferne als 
Kulturstadt wahrgenommen 
zu werden, bedarf es natür-
lich großer Anstrengungen. 
Es bedarf sowohl guter Mit-
arbeiter, Gönner und Mäze-
ne als auch neuer Ideen. Ver-
gessen dürfen wir aber nicht, 
dass Kultur auch etwas kos-
tet! Dem ist in der Budget-
planung Rechnung zu tra-
gen. Arbeiten wir daran, dass 
Bleiburg/Pliberk Kulturstadt 
bleibt und zur Kulturge-
meinde wird!

MARKO TRAMPUSCH
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Minulo poletje je bilo zelo 
pestro posejano s  kulturni-
mi prireditvami. Tri  tedne 
po mojem prevzemu refe-
rata za kulturo , je že sledi-
lo odprtje  razstave  v mu-
zeju Wernerja Berga. Geslo 
razstave  je “ Weltallende”, 
kar pa nikakor ne pome-
ni konca sveta. V muzeju se 
soočamo s slikami, ki so jih 
narisali ali naslikali umsko 
prizadeti umetniki.  Dela 
teh umetnikov so nastala v 
bližini Dunaja v Guggingu, 
kjer je bila psihiatrična klini-

ka. Umetnine spadajo  v slog 
art brut. Najbolj znan umet-
nik je August Walla. Da mu 
ne bi bilo treba v vojno, ga 
je mati vzgajala kot deklico. 
V hiši umetnikov v Guggin-
gu je stanoval v sobi, ki jo je 
do stropa poslikal.  
 Posebnost razsta-
ve “Weltallende” je , da se je 
odvijala na dveh prizoriščih. 
Tudi v sosednjem Slovenj 
Gradcu so razstavljali umet-
nine iz Gugginga. V pripra-
vo za skupno razstavo se je 
vložilo mnogo truda. Zahva-

la velja gospodu Feilacherju, 
ki je vodja muzeja v Guggin-
gu. V parku skulptur razs-
tavlja  lastna dela. Zahvala 
naši občinski upravi, Arthur-
ju Ottowitzu, Birgit Liesnig 
in Christini Meklin. Raz-
veseljivo je, da so pri pre-
vodih besedil v slovenščino 
in italianščino pomaga-
li domačini in tudi dali glas 
zasebnim smartphonom oz. 
iPodom, s katerimi se vsak 
individualno lahko spreha-
ja po razstavi. Zahvala Evi  
Verhnjak-Pikalo in Raimun-

du Grilcu. 
 Tudi naslednje leto 
se obeta prav tako zanimi-
va razstava, saj bo nastala zo-
pet v sodelovanju s Koroško 
galerijo likovnih umetnos-
ti v Slovenj Gradcu. Kustos 
Bergovega muzeja, Harald 
Scheicher jo že z vso vnemo 
pripravlja. Veselimo se nove-
ga razstavnega leta v mestu 
kulture Pliberk/Bleiburg.

MARKO TRAMPUSCH

Mesto kulture Pliberk/  
Bleiburg

Wegverbindungen sind für 
das ländliche Gebiet Lebens-
adern, die es  zu erhalten 
gilt. Vor allem im Berggebiet 
sind gute Wege ein Muss. Je-
des Jahr werden 
die Wege nach 
dem Winter wie-
der hergerichtet. 
Um diese Maß-
nahmen e�zient 
zu gestalten, wer-
den diese Modell-
wege, die  digital erfasst sind, 
abgefahren. Auch heuer im 
Frühjahr fand diese Besich-
tigung statt. Folgende Wege 
wurden dann gekredert, ge-
schottert und gewalzt: Loi-
bach-Penk Weg, Schlossberg-
weg, St.Margarethenweg, 
Suschnigweg, Woroujach,  
Libitschweg, Nauerschnig- 
weg, Stropnikweg und der 
Weg nach Weisenstein. 
Wege, die man jetzt noch 
nicht saniert  hat, werden 
bald folgen.
Das Projekt am Kleinköm-

mel mit der Sanierung und 
Verlegung der Straße mit 
anschließender Asphaltie-
rung ist noch nicht vom 
Tisch. Die Sanierung hat 

Priorität,  da es 
bei Starkregener-
eignissen oft zu 
Ve r m u r u n g e n 
von Anwesen und 
Feldern kommt. 
Zwar sollten 
Geldmittel, die 

dem  Sanieren des Desasters 
um die Kanalisationsanla-
ge Bleiburg II dienen soll-
ten (€ 70.000.-) wieder auf 
die Budgetstelle ländliches 
Wegenetz �ießen, blieben 
aber noch bei der Sanierung 
des Finanzierungsdesasters. 
Trotzdem werde ich mich 
bemühen, ein �nanzierbares 
Projekt am Kleinkömmel 
zu realisieren.  Die  Anrai-
ner und Grundstückseigen-
tümer sollten ein Interesse 
haben, dass der Weg saniert 
wird.

Po letošnji dolgi in trdi zimi 
je  bilo veliko poti v slabem 
stanju. Vigredi smo obvozili 
vse te poti in se na licu mes-
ta dogovorili za ukrepe. Ne-
asfaltirane ceste so bile v zelo 
slabem stanju. Nato so le-
te poti obnovili, tako da so 
zdaj dobro prevozne. Tudi 
podpore za tako sanacijo so 
v  višini med 30% in 60 % 
možne. 
Tudi projekt obnove  poti 
na Mali Komelj še ni z 
mize. Del lastnih sreds-

tev, ki so začasno še na drugi 
proračunski postavki, pridejo 
morda nazaj. Če jih ne bo, so 
pa še drugi viri, ki jih je tre-
ba odkriti. Sanacija poti naj 
bi bila izvedljiva. Naprošeni 
so pa lastniki zemljišč in sta-
novalci ob poteh, da sodelu-
jejo pri načrtih. Dobro ureje-
ne poti so pogoj, da ne pride 
do odseljevanja hribovskih 
predelov. 

MARKO TRAMPUSCH 
 

Sanierung des ländlichen 
Wegenetzes

Nujno je treba popraviti 
pliberške poti

Das Projekt 
am Klein-
kömmel ist 
noch nicht 
vom Tisch. 

Praznik kostanja
nedelja, 27. oktober, 13:00 
pri Šimunu, družina Karl in 
Marija Krištof, Borovje 21
ob lepem vremenu!
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Loibach/Libuče hat ein 
Stück Identität verloren! 
Die zweisprachige VS Loibach/ LŠ Libuče war mehr als ein 
kleines Gebäude. Sie war den SchülerInnen und Lehre-
rInnen ein Stück Heimat, ein Zuhause. Kinder hatten das 
Glück in kleinen Klassen, in überschaubaren Verhältnissen, 
in fast familiärem Umfeld ihren Unterricht zu erleben. 
Gegenseitiges Vertrauen, Zusammenarbeit, Toleranz wurden 
Tag für Tag gelebt. LehrerInnen hatten Zeit sich um jedes 
Kind individuell zu kümmern, es zu fordern und zu för-
dern. Zeit, die es in großen Schulen mit großen Klassen nur 
eingeschränkt gibt!  Die Schule war wichtiger Bestandteil 
des regen loibacher Kultur- und Vereinslebens, die Schü-
lerInnen bereicherten diverse Kulturveranstaltungen und 
Kirchenfeste. 

Mit Ende des Schuljahres 2012/13 verstummte die Schul-
glocke für immer!

Aufgrund sinkender SchülerInnenzahlen ist die Stabilität 
vieler Schulstandorte gefährdet. Will man Kultur und Iden-
tität der Dörfer, die ein wichtiges Kulturgut jeder Region 
darstellen, erhalten, müssen rasch Rahmenbedingungen 
gescha�en werden, um Kleinschulen zu fördern und ihren 
Standort, ihre Qualität und somit ihre Attraktivität zu 
sichern.  
Gefordert sind die Landesregierung und der Landesschulrat, 
dafür zu sorgen, dass die Landbevölkerung und der ländli-
che Bereich gefördert und für SchülerInnen die beste Lö-
sung gefunden wird. Im Volksschulbereich liegt dies meines 
Erachtens nicht in zentralen Bildungseinrichtungen sondern 
in der Förderung  kleiner Strukturen!  
 Gefordert sind aber vor allem die Eltern ihre 
Kinder in die eigene Kleinschule einzuschreiben und 
ihnen mit Stolz und aus Überzeugung das Geschenk 
„daheim“ zur Schule gehen zu dürfen zu machen!
 Das Dor�eben zu erleben, aktiv mitgestalten zu 
können, dazuzugehören ist ein unbezahlbarer Wert in der 
Identitätsbildung jedes Einzelnen! Lässt man es zu, dass 
Volksschulen geschlossen werden, verschließt man Kindern 
die Tür ihre unmittelbare Heimat erfahren zu lernen! Kein 
Schlüssel wird diese Tür je wieder ö�nen können!

kommentar

EVA VERHNJAK-PIKALO

4 Iz občinske sobe
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Migration, Teil der demo-
graphischen Realität unse-
rer Gesellschaft im 21. Jahr-
hundert und Bekenntnis zur 
gesellschaftlichen Teilhabe 
fernab von kulturellen Vor-
urteilen und Neidgefühlen.
 Kriege, Unruhen, 
politische Gegensätze uvm.  
vermögen es seit Menschen-
gedenken die Menschheit 
zu mobilisieren, ob freiwil-
lig oder unfreiwillig. Es liegt 
in der Natur des Menschen, 
den Grundtrieben entspre-
chend, das Verhalten anzu-
passen. 
 Einer der Grund-
triebe  ist der Hunger nach 
Nahrung im ursprüngli-
chen Sinne. Wenn die Her-
kunftsumgebung geprägt ist 
von Unsicherheit und Ge-
walt, keine Möglichkeit  be-
steht den Hunger zu stillen, 
ist dies, mit welchen Begleit-
erscheinungen auch immer, 
ein Grund seinen Wohnsitz 
zu verändern um woanders 
in friedlicher Umgebung  
seine Grundbedürfnisse zu 
stillen.

Ker smo konec leta 2012 
sprejeli  v občino Pliberk v 
Drvešo vas prosilce za azil in 
se znotraj frakcij spodbudno 
zavzeli za njihove potrebe,  
ter izpostavili pomembnost 
gojenja kontaktov med pro-
silci za azil in občani, se za 
to tudi trudimo na razne 
načine.
Tako so EL-ženske v okvi-
ru lanskega božičnega bazar-
ja zbrale nekaj denarja tudi  
za prosilce za azil. V prijet-
nem okviru poletne veselice 
s sosedi, prijatelji in znanci, 
ki jo je družina Ste�tz z azi-

lanti organizirala v soboto, 
dne 21.6.2013 so zastopnice 
EL-žensk Sonja Kreutz, Zal-
ka Mandl in Marjana Kušej 
ter mestni svetnik Mar-
kus Trampusch javno pre-
dali ta denar. Namenjen je 
potrebščinam, ki jih referat 
za azil Koroške vlade v os-
novi ne podpira ali za to pri-
manjkuje denarja. Ena od 
njih je,  da si lažje kupijo 
novo športno obutev za ig-
ranje nogometa po travi ali 
v dvorani Kulturnega doma, 
ki jim je  vsak dan po želji na 
voljo. Vsem je prilegel mul-
tikulturni bife, saj so prosi-
lici za azil imeli priložnost 
pokazati, katere so njihove 
domače in najljubše jedi in 
s tem poudarili družabno in 
odprto vzdušje. 
 Žal jim ni dovolje-
no iskati legalno delo in si 
tako smiselno in s konkret-
nim ciljem samovzdrževanja 
skrajšati vsakdan ter pridobi-
ti na smislu življenja.

Ein Dankeschön gilt vor al-
lem all jenen Gemeindebür-
gerinnen und –bürgern, die 
stets auch die besondere Si-
tuation der Asylwerber im 
Auge haben und sie viel-
leicht täglich bewusst oder 
unbewusst unterstützen und 
somit auch ein  Stück guter  
Integrationsarbeit leisten.

May the asylum seekers 
continue to have a nice stay 
in the municipality of Blei-
burg/Pliberk.

MARIA TOLJIĆ

Sommerfest im Asylheim/ 
Poletna fešta s prosilci za azil

5Gemeindepolitik
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Recetas Espanolas – EL ženske Pliberk 
so kuhale po špansko  
Zadišalo je po 
paelli …

EL-ženske Pliberk so se 
srečale na kuhanje španskih 
jedi. Prof. Ulrike Spontina 
jih je uvajala v raznolikost 
kulinarične kulture Špancev. 
Nato pa so pripravile meni, 
ki je v skupni večerji vsem 
zelo teknil. Po zanimi-
vih razpravah o receptih in 
marsičem drugim je vsaka 
z zbirko receptov v žepu šla 
na svoj dom, kjer zdaj lahko 
razvaja svojo družino z malo 
drugačnimi dobrotami. 
In kaj se ve? Morda se bojo 
EL-ženske celo kdaj za kak 
dan podale v Španijo?

25. 10. 2013, 20:00

St. Michael / Smihel

VOLKSSCHULE / LJUDSKA SOLA

v

v

Herbst-Jesenski

KONZERT

SLOVENSKI OKTET

 /

Trzna obcina Bistrica nad Pliberkom

MoPZ/MGV Kralj Matjaz

Marktgemeinde Feistritz ob Bleiburg

v

Veranstalter/ :prireditelja

v

v

MoPZ Kralj Matjaz

& Slovenski oktet

v

Mitwirkende / nastopajoci:

v

KONZERT

C

Freitag/petek,

6 EL - ženske
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Od 21.09. do 
22.09.2013 so se 
EL-ženske Pli-
berk mudile po 
beneški laguni.

Ogledale so si Benetke in 
otoke Burano, ki je svetov-
no znan po čipkah, Murano, 
ki je sinonim za steklarsko 
obrt in San Michele, ki je 
pokopališče. 
 Medtem ko na ma-
lih otokih lahko ob spre-
hajanju po slikovitih uli-
cah uživamo mirno vzdušje, 
občudujemo barvitost 
ribiških hišic, spoznava-
mo način življenja ob vodi, 
gledamo tipične izdelke 
umetniške obrti, se v Benet-
kah mudijo mase turistov. 
EL-ženske Pliberk so spoz-
nale oboje. V Benetkah si je 
skupina med drugim ogleda-
la Doževo palačo, most vz-
dihljajev, baziliko sv. Marka, 
most Rialto, se sprehajala po 
ozkih nakupovalnih ulicah 
in si v kavarnah ob kakšni 
kavici malo odpočila. Vožnja 
z ladjo po Canalu Gran-
de-Velikem Kanalu, ki je 
najdaljša vodna pot v Benet-
kah, turistom nudi enkrat-

no perspektivo na čudovite 
palače, hiše, in neverjetno 
je gledati živ žav, ki se doga-
ja na vodi. Dolg je 3750 m, 
širok je med 30 in 70 m ter 
ima povprečno globino 5 m. 
V obliki črke S se vije točno 
skozi sredino mesta in ga deli 
na polovico.
Jožko Hudl, ki Benetke poz-

na kot svoj domači kraj, je 
bil pripravljen prevzeti na-
logo turističnega vodiča za 
EL-ženske Pliberk. Sprem-
ljal jih je dva dni po beneški 
laguni in za njih pripra-
vil odličen in zelo raznolik 
spored. S svojim ogromnim 
znanjem je navdušil in z in-
formacijami in ogledi tudi v 

tem kratkem času uspel pos-
redovati celovito sliko glav-
nega mesta Benečije. Mar-
sikdo je zase sklenil ponovni 
obisk Benetk! Skupina je bila 
navdušena! 
 
Dragi Jožko – najlepša hvala!

EVA VERHNJAK-PIKALO

Izlet EL Pliberk v Benetke

OPERA – stalnica v letnem programu EL-žensk Pliberk
Jevgenij Onjegin je zapel EL-
Pliberk v Mariboru! Ope-
ra v treh dejanjih Petra Iljiča 
Čajkovskega z liričnimi pri-
zori, je tako pevsko kot tudi 
režijsko navdušila in bila 
poplačana s strani občinstva 
z bučnim aplavzom. 
Na telovo so si EL-ženske 
Pliberk privoščile kulturni 
užitek. Najprej se je skupi-
na srečala v restavraciji Novi 

svet na dobro večerjo, kaj-
ti družabnost v današnjem 
hektičnem času je nepre-
cenljivega pomena za dobro 
počutje. Nato pa je v ope-
ri očarala klasična glasbena 
poslastica z vrhunskimi solis-
ti in enkratnim zborom. Vsi 
so uživali in se vživeli v uso-
do protagonistov. Močni ut-
rinki so jih pospremljali na 
pot domov.

7EL - Frauen
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Ob 40-letnici svojega obstoja 
je igralska skupina Oder 73 – 
Gledališče ob Dravi uprizori-
la  dramo Mitje Šipka Med 
zakonom in vestjo. Krstna 
uprizoritev je bila 8. maja 
tega leta v Kulturnem domu 
v Pliberku in aktualnost vse-
bine so v tistih dneh potrdi-
li nemški mediji ob odkrit-
ju, da je televizijski zvezdnik 
Horst Tappert vse do smrti 
prikrival, da je bil pripadnik 
Wa�en-SS. 
 Drama Med za-
konom in vestjo obravna-
va politične, medčloveške in 
družbene razmere takoj po 
drugi svetovni vojni na ob-
mejnem predelu Mežiške do-
line. O svoji drami, ki je en 
sam apel za mir in ki razkri-
va, da nasilje pogojuje novo 
nasilje in da nobena vojna ne 
prinaša rešitve problemov, je 
Mitja Šipek zapisal tole: 
»Dramo sem napisal pred 30  
leti po resničnem dogodku,  
ki se je zgodil takoj po koncu 
druge svetovne vojne.
V času pred osamosvojitvi-
jo Slovenije drama ni bila 
uprizorjena, ker so nekate-
ri menili,da ni primerna za 
javnost, ker meče slabo luč 
na oblast takoj po koncu voj-
ne.
 Oče Rečnik je v kle-
ti skrival svojega nezakonske-
ga sina, ki je živel v Nemčiji 
in bil poklican na služenje 
vojaškega roka, dodeljen v 
zločinsko organizacijo SS 
in tetoviran z oznako SS v 
roko. Med vojno je služil v 
zločinski SS grupi Prinz Eu-
gen na področju nekdanje 
Jugoslavije, ki se po koncu 
vojne v celoti in pravočasno 
ni uspela umakniti preko 

državne meje, med njimi je 
bil tudi Rečnikov sin, ki se 
je zatekel k očetu s prošnjo, 
da ga ilegalno spravi preko 
državne meje, kar je očetu 
uspelo po štirih mesecih skri-
vanja sina v očetovi kleti, 
vendar za  ubežnega bivšega 
SSovca  usodno, za očeta pa 
v kazenski pregon.
 Oče Rečnik je na 
zaslišanju trdil, da vsakdo, ki 
je bil zaznamovan z SS zna-
kom še ni bil zločinec, njegov 
sin pa gotovo ne, kar je očeta 
zaznamovalo kot zagovorni-
ka zločincev.
 Taki in podobni 

ali še bolj kruti dogodki so 
se vrstili vse obdobje, odkar 
se je rodil prvi človek in se 
bodo dokler bo živel človeški 
rod, ker je človek okužen 
z neozdravljivo bolezni-
jo oblastiželjnostjo za vsako 
ceno ne glede na posledice za 
soljudi in v končni fazi tudi 
njemu.
 Zakon ravnotežja 
vlada vsemu vsemirju,  mi 
ga poznamo v ljudskem reku 
»Vse se vrača,vse se plača«.
Vsak zmagovalec piše za-
kone predvsem sebi v prid, 
spoštovanje ali zloraba za-
konov je odgovornost za vse 

ljudi in povsod, vendar sta 
minljiva, vest pa je neumrl-
jiva.
 Drama je opozori-
lo: OSTANIMO LJUDJE V 
SREČI IN NESREČI.«
Mitja Šipek je v jedrnati ob-
liki ustvaril odlično in nape-
to zgodbo. Odzivi gledalcev 
so to nedvoumno dokazali. 
Vsi igralci in predvsem Val-
ter Juwan, ki je v vlogi očeta 
Rečnika prevzel najtežji in 
najzahtevnejši del drame, so 
z zavzetostjo odlično opravili 
svojo nalogo. 

JOŽKO HUDL

Oder 73 navdušil z dramo 
Med zakonom in vestjo
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Libuško 
žegnanje v zna-
menju srečanja 
absolventk 
in absolven-
tov, učiteljic in 
učiteljev Ljudske 
šole Libuče!
Libuški Matjaževci niso zna-
ni le po petju temveč tudi po 
dobrih idejah, ki jih zagna-
no pripravljajo in izvedejo. 
Letošnja zamisel je bila si-
cer povezana z žalostnim do-
godkom zaprtja LŠ Libuče, 
a prireditev, ki so jo v zvezi 
s tem izumili je bila enkrat-
na! V soboto so namreč po-
vabili na srečanje absolvent-
ke in absolvente, učiteljice 
in učitelje, ki so nekoč na-
polnili klopi LŠ Libuče. Ve-
liko ljudi je prišlo, nekateri 
od daleč, nekateri so ime-
li bližjo pot, a vsi navdušeni 
nad to idejo. Obujali so spo-
mine, se nasmejali in raz-
pravljali pozno v noč. Skrb-
no pripravljeni izvlečki iz 
bogate kronike LŠ Libuče 
in skupinske slike učenk in 
učencev različnih letnikov 

so spretno pospremili skozi 
prireditev. Sproščeno in pri-
jetno je bilo. Dostojno za 
nad stoletni obstoj ustano-
ve, ki je preko 900 absolven-
tom odprla pot v svet, ki jo je 
vsak po svojih možnostih in 
željah oblikoval. 
Matjaževci so skozi vsa leta 
njihovega obstoja bili tes-
no povezani z vaško šolo, jo  
podpirali in učenke in 
učence dostikrat vključili v 
koncerte in druge projek-
te. Naslov zadnjega skupne-
ga projekta se je glasil SPO-
MINI-ERINNERUNGEN! 
– Žal, je usoda LŠ Libuče le 
še spomin na njo! 
Nedeljski del žegnanja pa je 
bil tradicionalni! Po slovesni 
maši v cerkvi svetega Jerneja 
v Zgornjih Libučah in pran-
ganju je MoPZ Kralj Matjaž 
s svojim odličnim timom 
pripravil raznolik kultur-
ni spored in okusno hrano, 
kar je v šotor privabilo lepo 
število ljudi, saj so ga na-
polnili do zadnjega kotička! 
Priljubljeno žegnanje nadv-
se priljubljenega društva, ki 
so mu vas in vaščani poseb-
no pri srcu!

EVA VERHNJAK-PIKALO 

Žegnanje MoPZ Kralj Matjaž 
iz Libuč z bogatim sporedom

 

Finisaža - Finisage 
 
10.11.2013 ob/um 11.00 uri/Uhr - Matineja v muzeju Wernerja Berga
Matinée im Werner Berg Museum
Dvojezični literarni natečaj/Zweisprachiger Literaturwettbewerb
Branje najboljših besedil in odlikovanje zmagovalcev/ 
Lesung und Preisverleihung  
Glasba/Musik: Prof. Arthur Ottowitz
Moderacija/Moderation: Mag. Raimund Grilc
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Razpis 
gledališke 
šole za otro-
ke in mla-
dince 
Oder 73 – Gledališče ob 
Dravi in Kulturni dom 
Pliberk razpisujeta vpis 
v gledališko šolo, ki jo 
bo od jeseni letošnjega 
leta naprej v Kultur-
nem domu Pliberk vo-
dila režiserka Alenka 
Hain. Gledališka šola 
je namenjena vsem 
od 8 – 15 leta starosti, 
ki želijo izobraževanja 
na gledaliških deskah.  
Igraje do samozavest-
nega nastopanja, do 
pravega izražanja in 
učenje jezika so cilji 
nove ponudbe v Kul-
turnem domu in sicer 
ob četrtkih med 15.00 
in 16.30 uro.

Prijave: dom@kulturni-
dom.at, 0664 4235414 
(Milan Piko) 0664 
1511158 (Jožko Hudl)

Nedelja, 13. ok-
tober 2013, ob 
19. uri, v Kultur-
nem domu Pli-
berk
Vstopnice v predprodaji: 
10€, študentje in dijaki 8€; 
večerna blagajna: 13€; info 
in prodaja: www.kulturni-
dom.at
Društvo IniciativAngola or-
ganizira edinstven dobro-
delni koncert klasične glas-
be »Symphonia lucis«, saj 
združuje mlade instrumen-

taliste iz Slovenije, svetov-
no znane soliste in domače 
koroške zbore, ki bodo svo-
je ustvarjanje nesebično pos-
vetili šolarjem v majhni va-
sici Angole. Prvič se nam 
bo na Koroškem predstavil 
Simfonični orkester Canta-
bile iz Logatca z dirigentom 
Marjanom Grdadolnikom, s 
prestižnim glasom nas bos-
ta očarala mezzosopranist-
ka Bernarda Fink in barito-
nist Lucas Somoza Osterc, 
pridružil pa se nam bo tudi 
Kvintet Foltej Hartmann, 
ki je lani v svoji kategoriji 
požel zmago na tekmovan-

ju »Kärntner Chor des Jah-
res«. Za zaključek bomo lah-
ko prisluhnili enemu izmed 
najmogočnejših glasbenih 
sestavov - simfoničnemu or-
kestru z združenim zborom 
MePZ Podjuna in MePZ 

Peca.
 Prisluhnite melodi-
jam Straussa, Mozarta, �lm-
ski glasbi, Avseniku, … Pris-
luhnite »Simfoniji luči«!

MILAN PIKO

Dobrodelni koncert „Symphonia lucis“
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Vedno smo radovedni, ka-
tero igro bo naš Lojz našel v 
arhivu. Z igro »Jeppe s hri-
ba!« je  prišla na oder bur-
ka-veseloigra. Vsebina igre 
je tudi danes več kot aktual-
na. Na humoristični način a  
vseeno kritično pokaže do-
gajanja in razmere današnje 
družbe in politike. Ni nič 
drugače, kot v času, ko je 
nastala ta hudomušna igra 
izpod peresa Ludviga Hol-
berga.
 Sicer je ogromno 
priprav in je potrebno mno-
go pomagačev, dobrih živcev 
in dobre volje. Toda vseeno 
je vedno nov izziv za našo 
vaško skupnost. Hočemo 
pokazati, da je s skupni-
mi močmi mogoče ustva-
riti gledališke predstave, ki 
imajo svoj poseben čar in se 
vršijo v okolju, ki ni vsak-
danje. Veliko dela je pri iz-
delavi kostumov in scene. 

Tehnika je postala že močno 
zahtevna. Hvala Bogu, ima-
mo bistre glave, ki to zmo-
rejo in so pripravljene veliko 
svojega prostega časi vložiti 
v tak gledališki projekt. V 
veliko zadoščenje vsem pa 
je, ko vidimo, kako vneto 
in s kakšnim navdušenjem 
se igralci pripravljajo, saj so 
najvažnejši. Vživijo se v vloge 
in hočejo pokazati, kaj zmo-
rejo. Mnogo pesmi pa je do-
datno popestrilo gledališke 
večere. 
 Vse predstave pred 

vogrškim župniščem so bile 
zelo dobro obiskane in igra 
je bila dobro sprejeta. Tudi 
vreme nam je bilo tokrat 
naklonjeno in nobena preds-
tava ni bila odpovedana. 
 Vogrški kulturni de-
lavci pa so potrjeni v tem, da 
je nujno potrebno gledališko 
delovanje, ki poživi sloven-
sko poletno kulturno sceno 
in s tem utrjuje narodno za-
vest in krepi vaško skupnost.

RUDI KONTSCHITSCH 

Vogrče: Gledališče na 
prostem je uspelo!
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Skupina BR6 je formaci-
ja petih odličnih pevcev in 
pevk, ki prihajajo iz Ria de 
Janeira, iz Brazilije. Kom-
pleksni aranžmaji pesmi, 
ki jih prireja skupina sama,  
podkrepijo uglašenost pevs-
kih glasov. Veliko njihovih 
pesmi, ki so jih posneli na 
nekaj zgoščenkah, so postale 
svetovni hiti. Skupina BR6 
je bila imenovana za izvajalca 
najboljšega a capella albuma 
2008 v svetovni konkurenci 
(CARA).
 V petek, 15. no-
vembra ob 20.00 nasto-
pa skupina BR6 na povabi-
lo SPD Trta iz Žitare vasi, 
pevske skupine VOXON 
in MePZ Podjuna Pliberk v 

Kulturnem domu v Pliber-
ku. Ne zamudite svetovno 
znane skupine, katera po na-
stopu v Pliberku nadaljuje 
turnejo po Evropi.
Die A Capella Formati-
on BR6 aus Rio de Janei-
ro, Brasilien – fünf Männer 
und eine Frau = A Capella 
von Weltformat. Hochwerti-
ge Arrangements aus eigener 
Feder verhalfen der Gruppe 
zu internationaler Bekannt-
heit und zu einigen Welthits. 
BR6 erhielt die Auszeich-
nung für das beste A Capella 
Album (CARA).

Am Freitag, dem 15. No-
vember 2013 gastiert die 
Gruppe um 20.00 Uhr im 

Kulturni dom Pliberk/Blei-
burg. Es erwarten Sie tolle 
Stimmen, heiße lateiname-
rikanische Rhythmen von 
Samba über Pop und Jazz, 

sowie gastronomisches aus 
Südamerika.

MILAN PIKO

Den Auftakt zu den �ea-
tertagen machte Peter Tur-
rini im Skulpturengarten 
des Werner Berg Museums. 
Eine Vielzahl an ZuhörerIn-
nen konnte neueren Texten 
und Ausschnitten aus sei-
nem vor kurzem erschienen 
Hörbuch, seiner frühen Ly-
rik und einem Auszug aus 
der Dramatik lauschen. Den 
Höhepunkt des Abends aber 
bildete zweifelsohne die In-
terpretation der ausgewähl-
ten Briefe von August Walla, 
dessen Bilder und Gegen-
stände die heurige Ausstel-
lung zeigt.
 Mit dem Drama 
des deutschen Schriftstellers 
Wolfgang Borchert Draußen 
vor der Tür zeigte die KIB-
Bleiburg unter der Regie von 

Michael Stöckl das Schwarz 
des gesellschaftlichen Ab-
grundes, aus dem kein Ent-
wischen möglich ist. Ein 
Stück voller Psychologie, das 
messerscharf  und gezielt in 
die Tiefe der menschlichen 
Seele eindringt und unter 
Schmerzen um Hilfe bettelt! 
Ein Stück Geschichte über 
Menschen, denen die Wür-
de und somit das Leben ge-
stohlen wurden! Ein Stück 
Geschichte als Aufschrei in 
die Gegenwart, Menschen 
zu achten und zu ehren!
 Der dritte Beitrag 
zu den �eatertagen war das 
Stück Ein Name mit Pferd, 
zusammengesetzt  aus Tex-
ten von Anton Tschechow 
und aufgeführt vom freien 
�eaterkollektiv VADA aus 

Klagenfurt. 

Pliberški  gledališki dnevi 
KIB-Bleiburg/Pliberk so tudi 
v sezoni 2013 zopet  potekali  
kakovostno in profesionalno. 
V muzeju Wernerja Berga je 
Peter Turrini bral iz svojih 
besedil in interpretiral pisma 
Avgusta Walle. V lastni pro-

dukciji je KIB pokazala dra-
mo z naslovom Draußen vor 
der Tür nemškega pisatelja 
Wolfganga Borcherta. Z be-
sedili Antona Čehova pa je 
gostovalo gledališče VADA 
iz Celovca.

EVA VERHNJAK-PIKALO

Bleiburger Theatertage

Že leta 2009 so navdušili z 
brazilskim temperamentom
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»Oj staršev nada, mladi-
ne cvet! Ko mir zasijal je v 
deželi, od nas v večnost ste 
odhiteli.« - Napis na spo-
minski plošči v spomin pe-
tim nedolžnim žrtvam voj-
ne priča o žalosti in obupu 
staršev, ki so 5. maja 1945, 
tri dni pred koncem vojne, 
izgubili svoje otroke. 
Ob koncu vojne je v Mlinski 
graben pri Čirkovčah prišla 
četa Madžarov in na kraju 
postavila začasni tabor. Vo-
jaki so spali v okolici in pri 
družinah. Tudi pri Lajmežu 
v Vidri vasi je vojak pod ko-
zolcem postavil svoj šotor, se 
spomni Marica Piko, ki je 
v nesreči izgubila brata. 5. 
maja zjutraj se je četa uma-
knila in za sabo zapustila og-
romen arzenal streliva. Kaj 
vse se je zgodilo do trenut-
ka eksplozije na večer istega 

dne je neznana zgodovina, 
ki je zapustila veliko krivice. 
Na večer je odjeknila močna 
eksplozija, ki je končala 
življenje petim mladeničem 
s Komlja in Vidre vasi:  Jožef 
Bolha, Brnikov s Komlja, 
Anton Zadnikar, Kognikov 
s Komlja,  Adolf Čekovnik, 
pastir pri Kogniku, Peter 
Šumah, Krevčev iz Vidre 
vasi, najmlajši med njimi pa 
je bil Lajmižev Igo, star ko-
maj 6 let.  Eksplozija je bila 
tako močna, da so se razle-
tele šipe daleč naokoli in jo 
je bilo slišati po celi Podju-
ni. Še danes se spominja-
jo starejši ljudje na dan, ko 
je počilo. Okoli leta 1948 
je Anton Lajmiš s pomočjo 
prizadetih družin postavil 
spominsko kapelico na kraju 
nesreče. Kapelica stoji v opo-
min in spomin na nedolžne 

žrtve vojne in je v  tolažilo 
družinam, ki so s smrtjo 
doživele težke in grenke tre-
nutke. Prenovljena kapelica, 
katere blagoslovitev je bila v 
nedeljo 22. septembra, naj 
naprej spominja in opomin-
ja in doprinaša k temu, da bo 
morda nekoč zgodovina raz-
krila dejstva in prispevala k 
medsebojnemu miru.

MILAN PIKO

Tako je počilo, da se je čulo po celi Podjuni

Izdajatelj in založnik / Herausgeber 
und Verleger: SIC, 9020 Celovec/
Klagenfurt. Tisk/Druck: GOGraphic, 
Globasnica/Globasnitz
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Otvoritev biljardnice v  
Kulturnem domu Pliberk
V poletnih mesecih je 
društvo Kulturni dom Pli-
berk udejanilo sklepe sej in 
v prvem nadstropju izgra-
dilo še nekoriščene prosto-
re v velikosti 240 m2. Nasta-
la sta dva velika, svetla in 
privlačna prostora, ki sta na 
voljo domačim društvom.  
V soboto 14. septembra je 
župnik Ivan Olip blagoslo-
vil prostor v katerem je našel 
novi dom 1. PBC RaiBA 
Bleiburg. 
Našla sta se dva zanesljiva 
partnerja, ki bosta skup-
no skrbela za razvoj biljar-
da v Pliberku, je pripomnil 
župan mestne občine Pli-
berk v svojem pozdravu pri 
otvoritveni slovesnosti nove 
biljardnice. Predsednik bil-

jardskega kluba Christi-
an Böhm je poudaril veli-
ko povezanost društvenikov 
in upa z novo zagnanostjo 
priti tudi do športnih uspe-
hov. Klub je zastopan poleg  
avstrijske zvezne biljardske 
lige še v dveh nižjih stopn-
jah. V zadnjih skoraj trides-
etih letih se je klub moral kar 
nekajkrat preseliti, v Kultur-
ni dom naj bo zadnja selitev, 
tako predsednik. Z novimi 
prostori želijo člani društva 
zbežati iz temnih zakotnih 
prostorov v gostilnah v mo-
derno športno infrastruk-
turo. Selitev v nove prosto-
re je tudi znak staršem, da 
je biljard športna panoga na 
visokem nivoju in zahteva 
poleg motoričnih spretnos-

ti še znanje in koncentraci-
jo. Na otvoritvi je predsed-
nik društva Kulturni dom 
Jurij Mandl zaželel vsem 
članom biljardskega društva 
dobrodošlico in pozdra-
vil vrsto zastopnikov bil-

jardskega športa, politike in 
šponzorjev.

MILAN PIKO


