V Klube dôchodcov Malachovčan sa stále niečo deje.
Rok 2012 sme začali výročnou schôdzou. Po vyhodnotení akcií v KD za rok 2011,
hospodárenia klubu , krúžku „Dobrej pohody“ sme zablahoželali jubilantom pri príležitosti
ich životných jubileí. Na oživenie schôdze sme pozvali spievajúce členky klubu dôchodcov
ROZMARÍN z Banskej Bystrice . Na harmonike ich sprevádzal Ondrej Filipko.
Za účasti desiatich členiek klubu sme uvideli novú komediálnu drámu pod prozaickým
názvom Láska je láska v kine Cinemax Banskej Bystrici.
Dňa 23. februára 2007 uplynulo päť rokov od založenia združenia Klubu dôchodcov
Malachovčan . Pri tejto príležitosti sme v marci pripravili slávnostnú schôdzu. Pozvali sme
žiakov zo ZŠ Malachov, ktorí si pre nás pripravili pekný program plný pesničiek a tancov.
Obdarovali nás aj vyrobenými kvietkami pri príležitosti MDŽ, čím nás milo prekvapili. Po ich
programe ženy z krúžku „Dobrej pohody“ predviedli humorné scénky a piesne. Na dobrú
náladu, do spevu a do tanca nám hrala hudobná skupina Cantilena do neskorých nočných
hodín.
V marci sme pripravili pre všetkých občanov Malachova veľkonočnú výstavu ručných
prác. Ženy priniesli na výstavu prekrásne výšivky, háčkované a paličkované práce
s veľkonočným motívom, maľované a inou technikou ozdobené vajíčka, obrázky a rôzne iné
ozdoby. Predávali sa zaujímavé knihy pre deti a dospelých. Samozrejme nechýbali domáce
pečené koláče a zákusky našich členiek. Svoje práce vystavovali aj deti z MŠ a ZŠ. Mamuriena
panna, kde si prebývala ? Na tom vyšnom konci, v murovanom domci. Hej, Mamuriena,
Hej Mamuriena... znelo Malachovom, to žiaci zo ZŠ oprášili staré zvyky a tradície vynášaním
a zničením Moreny ako symbolu zimy , smrti a chorôb a tak magicky privolať jar.
V marci sme zorganizovali literárnu besedu so vzácnym hosťom spisovateľkou Evou
Bielou Brndiarovou. Rozprúdila sa živá debata o jej vydaných knihách. Autorka debutovala
v roku 2009 románom Sila lásky o rok románom Tajomstvá žien a najnovším dielom
Nehanebné hry.
Ako každý rok tak aj tento sme v apríli vyčistili obidva cintoríny. Zišlo sa nás 20 členov
klubu. Po brigáde sme si v kultúrnom dome urobili malé posedenie.
V máji sme sa stretli na prezentácii zdravotných matracov, prikrývok, plachiet a iných
zdravotných pomôcok. Každý kto sa zúčastnil prezentácie dostal hodnotný darček.
Veľmi pekná akcia organizovaná obcou a OZ Malachovská dolina sa uskutočnila 19.mája,
s názvom Slávnostné otvorenie Malachovských náučných chodníkov - banskej cesty , ktorá
má 3 tematicky odlišné náučno-rekreačné trasy , spolu asi 10 km. Pre pozvaných hostí sme
pripravili občerstvenie.
Na pozvanie starostu obce sme v júni privítali hostí z Dobrej Nivy - obce, ktorá v roku
2009 získala titul „Dedina roka 2009“. Hostia prešli malachovským náučným chodníkom.
Po návrate do Malachova sme ich privítali v novo vybudovanom športovom areáli Viliama
Lustiga – ktorý sa významnou mierou zaslúžil o rozvoj športu a kultúry v obci. Pripravili sme
pre nich aj uvítanie s malým kultúrnym programom. Navarili sme guláš a napiekli zákusky.
Vyhodnotenie našej činnosti a hospodárenia za prvý polrok sme urobili v mesiaci júni
s predložením plánu práce na druhý polrok. Pre našu činnosť nastali dvojmesačné klubové
prázdniny.
V septembri sa uskutočnil už 6. ročník pod názvom „ Dni obce Malachov“ súťaže vo varení
guláša, obohatené o športové súťaže, vystúpenie žiakov, tvorivé dielne, sochárske
sympózium a po prvý krát výstavu malachovských holubiarov. Zúčastnili sme sa aj my vo

varení gulášu. Nevyhrali sme, ale sa rýchlo minul a chutil návštevníkom. Samozrejme
nechýbali zákusky našich členiek , ktorých sa upieklo 878 kusov.
V októbri ZO SZ záhradkárov pripravil v kultúrnom dome výstavu „Jablko roka 2012“, aby
sa záhradkári podelili o potešenie z dobrej úrody zo svojich záhrad. Náš klub pri tom pripravil
výstavu pod názvom „ História a krása skla a keramiky“, kde sme vystavovali okolo 100 kusov
skutočne krásnych exponátov. V súťaži o jablko, hruška a zelenina roka o najkrajší stôl a
najväčší exponát zvíťazili aj členovia nášho klubu. Boli pripravené aj tradičné domáce koláče.
Október je výnimočným mesiacom pre starších. V tomto duchu sa niesla aj naša
slávnostná schôdza pod názvom „Mesiac úcty k starším“. Po úvodnom privítaní vystúpili
s programom žiaci ZŠ a MŠ z Malachova. Príjemným spestrením bolo aj vystúpenie
folklórneho súboru Matičiarik. Za krásny kultúrny zážitok ďakujeme Zuzke Drugovej, pani
učiteľkám z našej školy a samozrejme všetkým účinkujúcim.
V decembri , počas jedného obzvlášť chladného dňa sa v športovom areáli V. Lustiga
konala už pomaly tradičná malachovská zabíjačka. Nechýbali sme ani my či pri predaji
zabíjačkových špecialít, koláčov , alebo horúceho punču. Varila sa aj zabíjačková kapustnica.
Na každej schôdzi blahoželáme našim jubilantom ako aj pozvaným jubilantom z obce k ich
životným jubileám a odovzdáme im darčekové balíčky. Spoločne im zaspievame „živio“.
V tomto roku sme mali 16 jubilantov – jednu 85 ročnú, šesť 75 ročných, šesť 70 ročných
a troch 65 ročných. Ku koncu roka máme 69 členov.
Minútou ticha venujeme spomienke na členov nášho klubu, ktorí opustili naše rady. Naše
rady v roku opustilo 5 členov.
Zdenka Zádrapová zachytáva dianie v našom klube v kronike písmom a fotografiami.
Marienka Žabková vo svojom voľnom čase prepožičiava knihy v obecnej knižnici pre
obyvateľov Malachova.
Členky klubu sa stretli na besede s deťmi MŠ a žiakmi ZŠ v škole, ktorá bola zameraná na
šírenie ľudových tradícií a zvykov z Malachova.
Klasická masáž má veľký vplyv na prekrvenie svalov, kože , pomáha pri bolestiach hlavy,
šije a chrbta . Preto sme aj tento rok podporovali, aby masáže odbornými masérmi
pokračovali. Masáže sme organizovali pre všetkých záujemcov z obce.
V našej obci sa konajú aj stolnotenisové turnaje, jedenkrát v týždni si chodia zahrať do
kultúrneho domu a sú tam aj naši členovia.
O svojej práci sa pochválime aj v Malachovských novinách, ktoré vychádzajú trikrát do
roka. Príspevky a fotografie do novín ako aj do kroniky spracováva Elena Briedová .
Pod vedením pani Cimermanovej pracoval aj tento rok krúžok Dobrej pohody. Stretávali
sa každú prvý pondelok v mesiaci. Majú vypracovaný samostatný plán práce stretávania sa
a činnosti.
Ďakujeme starostovi obce a poslancom za finančnú podporu a pomoc , ktorú nám
poskytujú počas roka. Lebo bez nej by sme nemohli organizovať podujatia, ktoré sú stále
náročnejšie na finančné prostriedky.
„Malachovský domček - záchrana a premena objektu ľudovej architektúry na obecné
múzeum“ – projekt, ktorý pripravil Vladimír Druga do grantovej schémy, plní dlhoročný sen
o vytvorení obecného múzea. Vytipovaný bol objekt, ktorý obec odkúpila pre pár rokmi –
Kováčovie dom. Domček je pôvodne drevený, maličký. Odborné práce ako elektrické
rozvody, vnútorné a vonkajšie omietky, vymaľovanie vykonali dodávateľské firmy. S
etnografkou Zuzkou Drugovou a s členmi nášho klubu sme sa počas roka stretávali na

brigádach. Priamo z s domčeka sme vynášali časti ľudového nábytku, odevu, kuchynského
riadu, truhlica, skrinky. My sme predmety vyčistili, zakonverzovali a zbavili dom pavučín
a hrubej špiny. Očistili a impregnovali proti škodcom a následne natreli drevené stropy,
podhľady, podkrovné trámy, podlahy, okná, dvere, stoly, skrine a ostatné drevené predmety.
Po celoročnom snažení sme sa úspešne dopracovali k ukončeniu prác. A tak je dnes
Kováčovie domček zvonka krásne modrý, zvnútra čistučko biely . Na vnútornej úprave sme
odpracovali na 8 brigádach za účasti 18 členov 160 hodín. Po záverečnom zariadení
domčeka, ktorým sme z neho urobili múzeum tradičného bývania, domček slávnostne
otvorili 18. decembra. Otvorenia sa zúčastnili manželia Drugovci, starosta obce Ondrej
Slivka , rozhlasoví reportéri, najaktívnejšie naše členky a žiaci zo ZŠ a MŠ v Malachove , ktorí
predviedli tradičné vianočné zvyky. Spoločne si želáme, aby podobných stretnutí bolo
v Kováčovie domčeku čo najviac a všetkým prinášali radosť a potešenie.
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