Hodnotenie činnosti Klubu dôchodcov Malachovčan za rok 2011.
V roku 2011, za ktorým sme nedávno zatvorili pomyslené dvere, sme mali naplánované činnosti,
ktorých plnenie by som chcela zhodnotiť.
Klub naštartoval ďalší rok 7. februára výročnou členskou schôdzou, voľbou nového výboru
a plánom akcií pre rok 2011.
Mimo plánu sme zabezpečili od 16.marca pre našich členov, ale pre veľký záujem aj pre občanov
našej obce masáţe pre všetky vekové kategórie , ktoré vykonávali odborní maséri z masáţneho
salónu MEDIMAS z Banskej Bystrice. Okrem základnej masáţe aj masáţe lávovými kameňmi.
Masáţe sa vykonávali počas celého roka, len s výnimkou v letných mesiacov.
V tomto mesiaci sme sa zúčastnili prezentácie modernej liečby, ktorá vyuţíva najprirodzenejšie
zdroje energie - svetlo. Bioptron prístroj na hojenie rán a bolesti.
Tak ako aj po iné roky aj v tomto roku sme sa zišli a vyčistili obidva cintoríny v našej obci. Brigády sa
zúčastnilo šikovných 19 členov klubu, pre ktorých sme zabezpečili aj občerstvenie.
V apríli sme pripravili predveľkonočnú výstavu ručných prác vyrobených háčikom a ihlicami,
predajom domácich medovníkov, veľkonočných ozdôb a vyrobených prútených košíkov. Vystavované
ručné práce vytvorili naše členky, ale aj ostatní občania z našej obce.
Spestrením výstavy boli aj ručné práce ţiakov ZŠ a MŠ z Malachova. Deti pripravili mnoţstvo rôznych
ozdobných predmetov s tematikou Veľkej noci. Ich ručné práce boli nádherné. Janko Dobrota
predvádzal pletenie prútených košíkov. Na výstave nechýbali chutné domáce koláče.
V tomto mesiaci sme boli na vystúpení populárneho herca a rozprávača Miroslava Donutila – ONE
MAN SCHOW, spojenej s predajom jeho kníh. Veľmi sme sa nasmiali, bol výborný.
30.mája sme mali v KD členskú schôdzu. Po vyčerpaní programu sme pozvali výborného
hudobníka, ktorý nám do tanca a na počúvanie hral a spieval.
Naše členky pomáhali aj pri príprave MDD, na ktorú pre deti napiekli zákusky a perníkové
srdiečka a pomohli aj s obsluhou.
Počas mesiacov júl a august sme mali klubové prázdniny.
V dňoch 23. - 24. septembra sa konal uţ 5. ročník podujatia „Dni obce Malachov“. Sú to dva dni
plné zábavy a súťaţí. Varenie gulášu patrilo k programu. Spomedzi 16 druţstiev náš klubový tím
obsadil 2. miesto. Guláš bol výborný ako aj paprikový bôčik, ktorého bolo aj málo.
Zúčastňujeme sa a spolupracujeme aj na akciách, ktoré neorganizuje náš klub. Na súťaţnej
výstave, ZO Slovenského zväzu záhradkárov 15. októbra sme pre spestrenie doplnili aj našou
výstavou pod názvom „ Móda mojej mladosti“, ktorá zaujala. Samozrejme sme prichystali aj chutné
domáce upečené zákusky.
V tomto mesiaci sme mali členskú schôdzu, ktorá sa niesla v znamení Mesiaca úcty k starším. Pre
dobrú náladu nám na harmonike zahral p. Filipko a spevom sa pridali aj všetci prítomní členovia klubu.
10. decembra sa uskutočnila uţ po druhý krát - pravá malachovská zabíjačka, kde si mohli
návštevníci pochutnať na zabíjačkových špecialitách . Samozrejme sme pomáhali aj mi pri predaji
a nechýbali naše vynikajúce zákusky a vianočný punč.
Na kaţdej členskej schôdzi blahoţeláme a odovzdávame darčeky členom pri ich ţivotných jubileách
. V roku 2011 sme mali 12 jubilujúcich členov – dvoch 80 ročných, piatich 75 ročných, troch 70
ročných, a dvoch 65 ročných.
V priebehu roka nás z našich radov opustil jeden člen.
Ku koncu roku máme 72 členov.
V kronike fotografiami a písmom zachytáva dianie nášho klubu p.Zádrapová.
V priestoroch KD má obec svoju kniţnicu, ktorú vedie naša členka p. Ţabková, odkiaľ si môţeme
poţičiavať zaujímavé knihy.
Svoju činnosť zverejňujeme aj v Malachovských novinách, ktoré vydáva OÚ v spolupráci
s občianskymi zdruţeniami v Malachove, ktorý vychádza trikrát do roka.
Pod vedením p. Cimermanovej pracuje krúţok „Dobrej pohody“, na ktorom sa stretávajú naše
členky, so svojim samostatným plánom činnosti. Na stretnutiach si zaspomínali na staré zvyky Troch
kráľov, vyrábali ozdoby na torty a zákusky z marcipánu. Na stretnutia si doniesli ručné práce, ktoré
vyrobili počas zimných mesiacov. Počas letných mesiacov a keď to počasie dovolilo opekali si v
prírode klobásky, spievali slovenské pesničky. V priestoroch KD v septembri piekli haruľu, na dobrú
náladu im zahral náš uţ spomínaný harmonikár p. Filipko. Veľmi dobrá bola akcia v mesiaci novembri
a to výroba šalátov a obloţených mís čo prilákalo aj ďalšie naše členky. V decembri navodili
predvianočnú atmosféru a to vlastnoručne vyrobenými ozdobami, vyrobené technikou PACHWORK,
ktorými vyzdobili vianočný stromček a zaspievali si vianočné piesne. V krúţku sa stretáva v priemere
15 členiek. A aby ste vedeli, aké sú šikovné a vtipné zloţili aj klubovú hymnu:

Ţijem, ţijem doma nesedávam,
dôchodca som, na svet nenadávam,
samota ma uţ neláka,
klub dôchodcov na mňa čaká,
v ňom mám radosť zo ţivot.

V našom klube sem tam zabavíš sa,
vţdy nové niečo naučíš sa,
všeličo si spravíme,
pritom sa pobavíme,
Na starobu uţ viac nemyslíme.

Sedia vrabce sedia na konári,
V našom klube dobre sa nám darí,
Malachovčan chuť ţiť máš,
V našom klube priateľov máš.

Sedia vrabce sedia na konári,
v našom klube dobre sa nám darí.
Malachovčan je klub náš,
V našom klube priateľov máš.

Na záver si zaželajme, aby sa nám v roku 2012 darilo, aby akcie, ktoré si organizujeme boli
pre všetkých členov zaujímavé a navštevovalo ich čím viac z nás. A hlavne , aby nám k tomu
slúžilo aj naše zdravie, to Vám všetkým želám.
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