Obrazložitev predloga za podelitev »Zlatega grba občine Dravograd« 2020,
Mešanemu pevskemu zboru Libeliče
Petje že od nekdaj spremlja človeka od zibelke do groba.
Tradicija zborovskega petja v Libeličah sega v leto 1966, ko je v mežnariji, na domačem harmoniju,
Pavel Ridl začel z vajami moškega pevskega zbora. Zbor je do leta 1975 nastopal le na krajevnih
prireditvah.
V letu 1975 pa se je začelo novo obdobje zbora, ko je vodenje prevzel Pavlov brat Zdravko Ridl. Prvi
nastop pod novim vodstvom je bil za Dan žena. V naslednji sezoni je Zdravko pripravil zbor na svoj
prvi koncert in na nastope po krajih občine Dravograd in izven nje. Pokroviteljstvo nad zborom je
prevzelo Kulturno prosvetno društvo Libeliče.
Zborovodja Zdravko Ridl, sicer samouk, je svoje znanje o vodenju izpopolnjeval na seminarjih.
V letih 1977 – 1981 je zbor pod njegovim vodstvom sodeloval na občinskih revijah in na
tradicionalnih prireditvah »Od Pliberka do Traberka«. Po letu 1981 je delovanje zbora zamrlo, ostali
so le najprizadevnejši člani in sklenili so, da bodo ohranjali stare ljudske pesmi. Zbor se je
preimenoval v Ljudske pevce iz Libelič. S tem imenom so se prijavili na radijsko oddajo studia 14 v
Ljubljani in na srečanje ljudskih pevcev v Šmartnem na Pohorju in Podgorju pri Slovenj Gradcu.
Ob sodelovanju mag. Bertija Logarja so se v letu 1993 začele aktivnosti za snemanje kasete starih
ljudskih pesmi »Vsaka vas ima svoj glas« in v jeseni 1994 je bila promocija kasete skupaj s knjigo o
Libeličah. Po izidu kasete so pevci na povabilo mag. Logarja nastopili v Vogrčah na avstrijskem
Koroškem.
Po letu 2002 so se zboru pridružile ženske in kot mešani sestav je prvič nastopil ob 80-letnici
priključitve Libelič k matični domovini. Preimenoval se je v Mešani pevski zbor Libeliče in tako se
imenuje še danes.
Jeseni 2014 je MPZ pripravil svoj prvi koncert v cerkvi sv. Martina v Libeličah pod vodstvom
Zdravka Ridl.
Za zasluge pri 40 letnem delu na področju zborovskega petja in »kot znak spoštovanja, pozornosti in
zahvalo za pomoč pri razvoju občine ter za prispevek pri uveljavljanju njenega ugleda«, je leta 2015
prejel ZLATI grb občine Dravograd.
Leta 2016 je vodenje pevskega zbora prevzela glasbena pedagoginja Jana Mlakar Močilnik. Z
mladostno energijo, zagnanostjo, znanjem in vedrino je vnesla v zborovsko petje novo vsebino.
Pridobila je nove pevce in dvignila kvaliteto petja na višji nivo, kar se je kmalu pokazalo pri vseh
nastopih.
Zaključim z besedami legendarne gospe Viktorije Kos:« Vendar v življenju so vedno padci in vzponi.
Kulturno prosvetna dejavnost pa je življenje, polno dela in zagnanosti. In za Libeliče ne gre, da to ne
bi ponovno oživelo, saj je bilo posajeno mnogo zdravega zrnja.«
Libeliče, 22.6.2020
Zapisala Irma Knez na predlog predlagateljice Saše Pšeničnik

