Činnosť v Klube dôchodcov Malachovčan v roku 2016
Seniori dôchodcovia, dovoľte mi, prehodnotiť našu činnosť v tomto roku. Na členskej
schôdzi sme sa stretli trikrát. Na každej sme zablahoželali pozvaným i našim jubilantom k ich
okrúhlym narodeninám a obdarovali darčekmi.
V januári sme sa trikrát stretli v malachovskom múzeiku v Kováčovie domčeku.
Pochutnali sme si na občerstvení. Ktoré sme si doniesli, porozprávali sme si vtipy,
zaspomínali si na rôzne príhody a aj sme si zaspievali za sprievodu nášho harmonikára.
V marci tradične oslavujeme Medzinárodný deň žien na prvej členskej schôdzi. Po
skončení schôdze a občerstvení nám na počúvanie a do tanca hrala naša obľúbená hudobná
skupina EXCELLENCE.
Tak ako po iné roky v jarných mesiacoch sme vyčistili cintoríny a vyhrabali pokosenú
trávu.
Zúčastnili sme sa 3. ročníka Športiády seniorov v Banskej Bystrici, kde sa naši súťažiaci
umiestňujú na popredných priečkach v rôznych disciplínach. Celkovo súťažilo 105 seniorov.
Tak ako po minulé roky sa súťažilo individuálne ako aj v trojčlenných družstvách.
V obci sa obnovila tradícia stavania májov, počas turičných sviatkov. Máj sa postavil v obci
na športovom areáli Viliama Lustiga , ktorý priniesli krojovaní mládenci . Žiaci zo ZŠ a naša
spevácka skupina ich sprevádzala spevmi.
V upršanom počasí sme sa zúčastnili ďalšieho ročníka „ Deň obce Malachova“, ktorý sa
konal na ihrisku , kde súťažilo 15 družstiev vo varení gulášu. Získali sme 2. Miesto.
V pripravenom pestrom programe vystúpila aj naša spevácka skupina Skalky. Samozrejme
sme ponúkali domáce zákusky a koláče.
V obci sa uskutočnil 2.ročník podujatia Malachovská maškrta. Súťažilo sa o najlepší
zákusok a koláč. Prvé miesto za najlepší zákusok získala naša členka ako aj tretie miesto za
najlepšie pečivo.
V rámci výstavy Jablko roka 2016 , ktorú organizovala ZO SZZ o najkrajšie jablko, zeleninu
a najkrajšie naaranžovaný stôl. Naši členovia získali 1.miesto za najkrajšie jablko, 1.miesto
a 3. Miesto za najkrajšiu zeleninu. O najkrajšie naaranžovaný stôl zabojovali naše členky
a získali 2. miesto a 3. miesto. Výstavu sme doplnili prekrásnymi klobúkmi a napečenými
zákuskami.
Prišla jeseň a s ňou mesiac október. Stalo sa už tradíciou, že si každoročne na slávnostnej
schôdzi pripomíname „ Október mesiac úcty k starším „. Starostka obce nám poďakovala za
prácu, ktorú vykonávame v prospech obce. Zabavili sme sa pri hudobnej skupine
EXCELLENCE.
Na spoločné akcie a akcie, ktoré sa konali v tomto roku v obci – „ Predveľkonočná
výstava“, „Deň obce „ , výstava „Jablko roka“ , „ Malachovská maškrta „ , „Zabíjačka „ a
„Vianočné trhy „ už tradične pečiem koláče a zákusky.
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