Činnosť OZ Klubu dôchodcov MALACHOVČAN za rok 2014
Kto žil v srdciach tých, ktorých opustil, ten nezomrel tak aj my spomíname na tých, ktorí opustili
v tomto roku miesta v klube Jolana Majerová, Pavol Oravec a Ladislav Zástavka. Česť ich pamiatke.
10.marca 2014 sa uskutočnila výročná schôdza, na ktorej sme volili výbor pre ďalšie obdobie.
Členovia výboru po novej voľbe zostali rovnakí, ako aj rozdelenie funkcií. Zhodnotili sme našu činnosť
ako aj hospodárenie za rok 2013. Zablahoželali sme našim jubilantom .
Tak ako po iné roky sme 1.apríla boli na brigáde v cintorínoch , kde sme vyhrabali staré lístie,
šišky z ihličnatých stromov a ostrihali vyrastené kríky. Na brigáde sa zúčastnilo 22 členov . Po brigáde
sme sa stretli v kultúrnom dome pri malom občerstvení.
V apríli sme usporiadali v kultúrnom dome výstavu krásnych ručných prác a veľkonočných vajíčok.
Predávali sa aj naše domáce zákusky, ktorých bolo 223 kusov. Smutné sme boli pre malú účasť
návštevníkov.
Učiteľky zo ZŠ v Malachove pripravili pre deti súťaž v speve ľudovej piesne pod názvom Slávik
v roku 2014. Na ich súťaž boli pozvané i naše členky , ktoré zároveň tvorili hodnotiacu komisiu.
V dvoch kolách deti zaspievali jednotlivo aj spoločne. Dá sa povedať, že na každé podujatie, ktoré
pripravia učiteľky so žiakmi nás pozývajú a my radi ich pozvanie prijmeme.
30. mája v kultúrnom dome pripravili pani učiteľky s deťmi zo ZŠ a deťmi z MŠ krásny program ku
Dňu matiek.
Začiatkom júna sme sa znovu stretli na brigáde v cintorínoch, kde sme pokosenú trávu vyhrabali
a odniesli.
Pre deti na MDD sme upiekli naše domáce zákusky po, ktorých je stále dopyt. Upieklo sa ich 278
kusov.
Na členskej schôdzi 23.júna sme po zhodnotení činnosti od poslednej schôdze zablahoželali
jubilantom .V kultúrnom programe nám zaspievala pani riaditeľka a pani učiteľka so svojimi deťmi
a žiakmi zo ZŠ.
Na pozvanie z Centra voľného času Banská Bystrica sme sa 17.júna zúčastnili na Športiáde
seniorov 2014. Zostavili sme tri trojčlenné družstvá. Súťažilo sa v kategórii jednotlivcov ako aj
v družstvách. Náš klub získal putovný pohár, ktorý sme obhajovali 19.septembra v Piešťanoch.
No a sú tu dni, na ktoré sme sa tešili – zábavná šou Naj dedinka Slovenska konaná v dňoch
1.-3.augusta , ktorú natáčala a uviedla RTVS. V piatok pri plnení prvej úlohy sme pripravili
občerstvenie pre brigádnikov na rekreačnej lúke. V sobotu sa uskutočnil v športovom areáli
V. Lustiga bohatý a pestrý program, v ktorom vystúpili aj naše členky a zaspievali ľudové piesne .
Konal sa už tradičný Deň obce Malachov a uskutočnili sa majstrovstvá vo varení gulášov. Nevyhrali
sme , ale guláš bol dobrý. Nesklamali sme ani v doma pečených zákuskoch, pripravili sme na túto
akciu 495 koláčikov a 10 veľkých tvarožníkov. V nedeľu sme sa stretli Pod skalkou, kde sme
priniesli staré predmety a vyskladali z doma tkanými pokrovcami názov obce .
Sme nesmierne radi, že aj náš klub prispel k víťazstvu a v silnej konkurencii ďalších piatich
slovenských dedín, sme sa umiestnili na prvom mieste.
Po úspešnom a krásnom pocite z ocenenia súťaže „Naj dedinka“ , sme si trochu oddýchli. No nie
nadlho. Doma vypestovanú zeleninu a ovocie dokážeme rozoznať chuťou a vôňou, áno mám na mysli
klasickú domácu zeleninu, ktorú vypestujeme v našich záhradkách. Našou úrodou sa môžeme
pochváliť každoročne v októbri na výstave pod názvom „Jablko roka“, ktorú organizuje malachovská
záhradkárska organizácia. My sme rozšírili výstavu o vystavenie zozbieraných historických
predmetov. Pri tejto príležitosti môžeme pochváliť aj našich členov klubu, ktorí získali ocenenie či
v kategórii „Najkrajšie jablko“ , „Najkrajšia hruška“, „Najkrajšia zelenina“ alebo „Najkrajší stôl“. Boli
aj domáce zákusky.
Tréning pamäti pre seniorov je vynikajúci relaxačno -vzdelávacím prostriedkom pre všetkých
aktívnych seniorov, ktorí si chcú udržať sviežosť a vitalitu. V septembri a októbri v súbore 10
tréningov sa tri naše členky zúčastnili tohto kurzu v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici.

5.októbra sme sa zúčastnili koncertu hudobnej kapely KOLLÁROVCI – „ Goraľu cy či ne žiaľ“.
Odniesli sme si fantastický zážitok, zažili skvelú atmosféru a oddýchli pri piesňach , ktoré lahodili
nielen uchu, ale aj oku.
Jeseň je krásna. A v jednom zo svojich mesiacov nám pripomína október „Mesiac úcty k starším“.
26. októbra na slávnostnej členskej schôdzi sme si pripomenuli aj my tento sviatok. Po
zablahoželaní jubilantom pri ich životných jubileách, nám členky nášho speváckeho krúžku SKALKY
pri harmonikovom sprievode zaspievali ľudové piesne. Po programe sa podávala kapustnica, ktorú
sme s chuťou zjedli. V dobrej nálade pokračovala tanečná zábava do večerných hodín v sprievode
hudobnej skupiny CANTILENA.
Obecný úrad v spolupráci s občianskymi združeniami sme pripravili 22. novembra už tradičnú
„Malachovskú zabíjačku“. Predávali sa zabíjačkové špeciality a my sme napiekli chutné zákusky
a koláče a pripravili sme pravý vianočný punč.
Ľudové tradície v predvianočnom období mali kedysi viacero podôb. So sviatkom Lucie je
spojených množstvo zvyklostí a obradov, ktoré sme si 19.decembra pripomenuli spolu deťmi a pani
učiteľkami z našej MŠ a ZŠ. Doniesli sme im ukázať naše ručné vianočné práce a predviedli ich výrobu.

Krásne vianočné sviatky, veľa šťastia, zdravia, lásky a pohody v kruhu blízkych
i v celej našej obci v novom roku 2015.
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