LOKOVICA
Moški pevski zbor Lokovica
V prostem so času skupaj se zbrali,
so mladi, veseli za šalo zapeli.
Je pesem združila fante, može,
v dnevih težavnih bodrila srce.
Minila so leta, starejši smo zdaj,
a pesem zveni, kot je pela tedaj.
Polni veselja so leta 1951 mladi fantje pod okriljem Prosvetnega društva Lokovica ustanovili
oktet. Osem fantov se je začelo zbirati ter vaditi slovensko ljudsko in narodno pesem. Poiskali
so vodjo, ki jim je pri tem strokovno pomagal. Ker jim je bilo prepevanje v veselje, so se hitro
učili in začeli sodelovati na prireditvah v Lokovici. Prepevali so tudi kar tako – za dušo. Večkrat
so zapeli kakšnemu dekletu pod oknom.
Pevci so prihajali in odhajali, število članov se je spreminjalo. Zaradi težav s pevovodji je
prihajalo do občasnih kratkih prekinitev delovanja pevskega zbora. Leta 1987 je vodenje zbora
prevzel domačin Zdravko Zupančič. Z njim je zbor začel še bolj resno delati in težav s
prekinitvami ni bilo več. Delal je zavzeto, strokovno in požrtvovalno ter se številčno krepil.
Kvaliteta zbora je rastla in začel se je lotevati zahtevnejših pesmi. Veliko zaslug za rast zbora
ima tudi dolgoletni predsednik zbora Mirko Hudej, ki v njem še vedno prepeva.
Ob otvoritvi gasilskega doma v Lokovici so se tudi pevci vključili v gasilsko društvo in prvič
zapeli kot Gasilski pevski zbor Prostovoljnega gasilskega društva Lokovica. Na pobudo Zdravka
Zupančiča je zbor leta 1992 začel sodelovati na revijah gasilskih pevskih zborov Slovenije. Tudi
to je dalo zboru nov zagon. Že leta 1995 smo organizirali 11. srečanje gasilskih pevskih zborov
Slovenije. Pevci smo ponosni tudi na to, da smo skupaj z drugimi gasilskimi zbori posneli
zgoščenko 10 pesmi.
Moški pevski zbor deluje tudi v okviru Prosvetnega društva Lokovica, kjer delujejo še ženski
pevski zbor, mladi glasbeniki in recitatorji. Še posebej dobro sodelujemo z ženskim pevskim
zborom Lokovica, saj se za vsako večjo prireditev združimo in nekaj pesmi zapojemo kot
mešani zbor. S petjem dajemo utrip kraju pri izvajanju kulturnih in drugih prireditev. Naše delo
velika večina krajanov dobro pozna, saj sadove našega dela – lepo zapeto pesem – največkrat
slišijo v Domu krajanov. Vsako leto pripravimo nekaj tradicionalnih prireditev. 0b koncu leta
pripravimo božično-novoletni koncert, 8. februarja prireditev ob kulturnem prazniku, ob
materinskem dnevu pripravimo prireditev za naše mame in žene, vsako leto sodelujemo na
medobčinski reviji Pozdrav pomladi v Velenju ter v Šoštanju na reviji Šoštanj poje, šola poje. Z
veseljem se odzovemo na povabila drugih zborov in društev. V Lokovici pripravimo kulturni
program za srečanja starejših krajanov, za občne zbore PGD Lokovica in druga društva, ob
prvem novembru zapojemo na komemoraciji … Skoraj ni večje prireditve v kraju, na kateri ne
bi sodelovali.
Malokdo ve, koliko časa in energije je potrebno za pripravo kulturne prireditve. Vsak teden se
pevci zberemo v Domu krajanov v prijetno topli in domači pevski sobi – že bežen pogled na
stene pove, da se tu prepeva. Na njih visijo pevska priznanja, diplome in drugo, kar spominja
na mnoga gostovanja po Sloveniji in prireditve v domačem kraju. Tam preživimo ogromno ur.
Vem, koliko vaj je potrebnih, da se zbor nauči lepo zapeti eno pesem. Vem, koliko prostega
časa pevci za to porabimo. Če v nas ne bi bilo ljubezni do petja, tega ne bi počeli. Velika je

ljubezen do petja in druženja. Na vajah je prijetno, zato človek dobi energijo, da vztraja iz tedna
v teden, iz leta v leto.
Zbor je leta 2010 praznoval 50-letnico delovanja. Žal dogodka ni doživel naš dolgoletni
pevovodja Zdravko Zupančič. Leta 2011 je dirigentsko palico prevzela mlada glasbenica Vesna
Glasenčnik. Zahvaliti se ji moramo, da v Lokovici še živi moško petje.
59 let delovanja pevskega zbora je lepa doba. Upamo in želimo, da bo tako ostalo še naprej.
Trudimo se, da bi v zbor pritegnili več mladih pevcev. Hvala Vesni in vsem pevcem, ki so se v
teh letih trudili ter vztrajali. Še naprej prepevajmo, naj nam bo pesem v veselje in ponos.
Skupaj z Josipom Hasnikom zapojmo: »Sem pevec in peti je vse mi na sveti. Zakaj bi ne pel?
Četudi je delo mi čelo ogrelo, vse trude premagam in pesmice zlagam. Zakaj bi ne pel? Zakaj?
Je delo končano in vse že zaspano, nazadnje še eno zapojem pošteno. Zakaj bi ne pel? Zakaj?
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