Kulturno prosvetno društvo Libeliče
Libeliče, 3. 3. 2018

POROČILO O OPRAVLJENEM DELU KULTURNO PROSVETNEGA DRUŠTVA
LIBELIČE ZA LETO 2017

1. V nedeljo, 12. februarja 2017 ob 15. uri je bila v dvorani gasilskega doma Libeliče
7. tradicionalna prireditev Korajža je v Libeličah doma. Prireditev je zelo dobro
obiskana, saj se predstavijo domači talenti. V dvorani pri Buču se je odvijala tudi
spremljevalna dejavnost – predstavitev ročnih del Libeličank in Libeličanov. Zelo
dober odziv!
2. 18. 2. 2017 je Mešani pevski zbor KPD Libeliče sodeloval na območni reviji
pevskih zborov v dvorcu Bukovje.
3. V soboto, 25. 2. 2017, je potekalo tradicionalno pustovanje na vasi. Sodelovali smo
s pustnim govorom.
4. 4. 3. 2017 ob 19. uri je bil občni zbor v prostorih gasilskega doma Libeliče.
5. 11. 3. 2017 ob 19.30 so v gasilskem domu Libeliče člani KD Holmec predstavili
komedijo Moj Vinko.
6. 18. marca 2017 smo sodelovali na prireditvi ob dnevu žensk v gasilskem domu
Libeliče.
7. V sredo, 12. 4. 2017 ob 19.30, smo organizirali ogled predstave Denisa Avdića
Moški so z Marsa, ženske so z Venere (Dom kulture Velenje, 26 prijavljenih).
8. 10. 5. 2017 – uradni sprejem novih članov v MePZ KPD Libeliče.
9. 12. maja 2017 ob 17. uri je bila otvoritev rekonstruirane ceste proti Nedogu.
Sodelovali je MePZ KPD Libeliče, program je povezovala Nataša Knez.
10. 18. junija 2017 ob 14-ih je bilo tradicionalno druženje »Od lipe do lipe«, kjer smo
poskrbeli za kulturni program (vodenje Nastja Perovnik, MePZ KPD Libeliče,
sodelovanje s šolo in vrtcem).
11. Od maja do septembra smo organizirali urejanje zelenih površin okoli župnišča
(obrezovanje, košnja ...).
12. 22. julija 2017 (29 oseb) smo se udeležili kmečkih iger v Čezsoči.

13. 16. 8. 2017 ob 11-ih je županja Marijana Cigala slovesno izročila občinsko
priznanje za dolgoletno delo na področju kulture ge. Jožici Srebotnik Zalesnik.
14. V nedeljo 17. septembra 2017 smo sodelovali na srečanju starejših krajanov (MePZ
KPD Libeliče).
15. V soboto, 23. 9. 2017 smo organizirali ekskurzijo po AVSTRIJSKI KOROŠKI (1.
del). Vodenje izleta je prevzela Nataša Knez.
16. Nedelja, 1. 10. 2017, je bila praznično obarvana. Potekalo je jesensko druženje
»Dan odprtih vrat« – tradicionalna prireditev ob koncu poljedelske sezone in v
spomin na zgodovinski dogodek (priključitev Libelič k matični domovini).
Praznovali smo 95 let priključitve, dogodek je bil dobro obiskan, slavnostni
govornik je bil g. Zmago Jelinčič Plemeniti. V dvorani gasilskega doma je potekala
spremljevalna dejavnost – razstava slikarskih del našega krajana g. Janka Lapuha.
17. 50 let organiziranega petja v Libeličah: Koncert je potekal 3. 12. 2017 ob 15. uri v
cerkvi sv. Martina v Libeličah. Sodelovali so: Moški pevski zbor Libeliče (prvotni
sestav, zborovodja Zdravko Ridl), Mešani pevski zbor KPD Libeliče (trenutni
sestav, zborovodkinja Jana M. Močilnik), otroški pevski zbor POŠ Libeliče
(zborovodkinja Helena Knez), trio (Zarja Pšeničnik, Kristina Štrekelj, Neža
Pšeničnik). Ob jubileju smo izdali tudi zbornik 50 let organiziranega petja v
Libeličah. Zahvala vsem sodelujočim za pomoč – finančno in organizacijsko.
18. Ljudski pevci so v letu 2017 peli na 11 pogrebih.
19. 5. 12. 2017 se je dramska skupina mlajših predstavila z igrico ob miklavževanju.
20. Gledališka sekcija pod vodstvom Irme Knez je pripravila naslednje uprizoritve:
 Februarja so na Korajži nastopali s skečem Nesreča v gozdu (Joža, Era, Vida,
Marica, Miha, Ivan, Rajko), z istim skečem so nastopali v cerkvi sv. Martina ob
obisku škofa.
 Na krajevnem prazniku na Holmecu so maja nastopali s skečem Nesreča v gozdu.
 Junija so na Ravnah na Koroškem nastopali s skečem Na stara leta (Era in Joža).
 Novembra so na Prevaljah nastopali na prireditvi Moštna dečva s skečem Na stara
leta.
V letu 2017 smo izpeljali vse planirane dejavnosti.

Tajnica KPD Libeliče:

Predsednica KPD Libeliče:

Janca Ferk

Simona Jerčič Pšeničnik
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PLAN DELA KULTURNO PROSVETNEGA DRUŠTVA ZA LETO 2018

1. 8. februarja 2018 bomo organizirali 8. tradicionalno prireditev »Korajža je v Libeličah
doma«.
2. 8. februarja 2018 (v okviru prireditve »Korajža je v Libeličah doma«) bo predstavitev
starih gospodinjskih pripomočkov Libeličank in Libeličanov v dvorani pri Buču
(vodja Dragica Perovnik).
3. 24. februarja 2018 bo mešani pevski zbor sodeloval na območni reviji pevskih zborov
občine Dravograd v dvorcu Bukovje.
4. 23. marca 2018 bomo sodelovali pri pripravi prireditve ob dnevu libeliških žensk
(mešani pevski zbor).
5. V spomladanskem času bomo organizirali ekskurzijo na avstrijsko Koroško - 2. del
(vodja Nataša Knez).
6. 24. 3. 2018 bomo organizirali ogled gledališke predstave (Moje pesmi, moje sanje).
7. 22. 4. 2018 bodo z igro Poštar Jakec v dvorani gasilskega doma gostovali člani KD
Holmec.
8. 18. junija 2017 bomo sodelovali na tradicionalnem srečanju »POD LIPO« ob dnevu
državnosti.
9. V juliju bomo sodelovali pri pripravi in izvedbi kulturne prireditve pri Sabodinu.
10. Julija se bomo udeležili kmečkih iger v Čezsoči.
11. Zadnjo nedeljo v septembru bomo s kulturnim programom sodelovali na srečanju
starejših krajanov.
12. Prvo nedeljo v oktobru bo jesensko druženje »Dan odprtih vrat« – tradicionalna
prireditev ob koncu poljedelske sezone in v spomin na zgodovinski dogodek
(priključitev Libelič k matični domovini).
13. Drugo.
TURISTIČNA DEJAVNOST:






sprejemanje in vodenje turistov
skrb za naše zbirke – ohranitev zbirk (zaščita rekvizitov – povezava s Koroškim
pokrajinskim muzejem)
skrb za propagandni material
promocija kraja
urejanje poti in ostalega v kraju, kar služi v turistične namene

Tajnica KPD Libeliče:
Janca Ferk

Predsednica KPD Libeliče:
Simona Jerčič Pšeničnik

