Aktivity Klubu dôchodcov Malachovčan v roku 2018
Koniec roka a s ním aj vyhodnotenie všetkého, čo nám kalendárny rok priniesol. Poďakovanie za
zrealizovanie diela patrí všetkým , ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli či už vlastnou aktivitou, nápadmi
či kritikou. Začala by som tým, že na začiatku roka 2018 mal klub 66 členov.
Uskutočnili sme dve členské schôdze, na ktorých sme zablahoželali jubilantom, členom klubu, ako
aj pozvaným oslávencom z našej obce.
Na marcovej schôdzi sme si pripomenuli Medzinárodný deň žien a prizvali muzikantov z Podlavíc,
Mirka Bahúla s kamarátom. Pripravili sme si aj svoj kultúrny program s našou speváckou skupinou
SKALKY.
Zúčastnili sme sa predstavenia Radošinského naivného divadla „To nemá chybu“ a kultúrneho
podujatia k MDŽ v Športovej hale na Štiavničkách. Absolvovali sme slávnostný koncert pri príležitosti
životného jubilea Jána Ambróza. V kultúrnom dome v Malachove sme sa zúčastnili vystúpenia
slovenskej hudobnej skupiny BANDY s hosťom Štefanom Štecom. V októbri sme sa zúčastnili na
nezabudnuteľnom megakoncerte Dalibora Jandu a kapely PROTOTYP.
Aj tento rok v apríli sme sa zišli na brigáde pri úprave cintorínov. Po brigáde sme sa stretli v kultúrnom
dome , kde sme si pripravili malé občerstvenie.
V máji sme sa zas stretli pri jarnom upratovaní v Kováčovie domčeku vo vnútri aj v okolí domčeka.
Aj v tomto roku sme úspešne reprezentovali klub na piatom ročníku Športiády seniorov v Banskej
Bystrici, kde sme sa v konkurencii 28 trojčlenných družstiev umiestnili na druhom mieste. Zo 101
súťažiacich sme získali štyri medaily - za prvé miesto, jednu medailu - za tretie miesto a 2 medaily za druhé miesto, v rôznych disciplínach.
Trojčlenné ženské družstvo reprezentovalo našu obec v súťaži vo varení zemiakovej fučky v Badíne,
pod názvom Hlobánska fučka, ktorá je súčasťou folklórneho stretnutia na Badínskom vŕšku.
Zúčastnili sme sa večerného programu Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. Program bol
venovaný spevákovi, vedcovi, vysokoškolskému pedagógovi prof. Milanovi Križovi, pri príležitosti jeho
životného jubilea a 60 ročného výročia folklórneho súboru PARTIZÁN. Vrátili sme sa neskoro večer,
ale plní dojmov.
Aj v tomto roku sme sa v športovom areály obce zúčastnili „ Dňa obce“ a súťažili vo varení gulášu.
Naše pozvanie prijali priatelia z Dobrej Nivy. Spoločne sme si posedeli, porozprávali, pozreli pestrý
kultúrny program, v ktorom vystúpila aj naša spevácka skupina SKALKY. Bol to príjemný deň. Tešíme
sa na ďalšie naše stretnutie.
V septembri sme sa v obci zúčastnili výstavy „JABLKO ROKA 2018“, ktorú organizovala ZO
záhradkárov , ktorú sme doplnili o našu výstavu „ZBIERKY“.
V kategórii najkrajšie jablko sme získali prvé a druhé miesto, v kategórii najkrajšia zelenina druhé
a tretie miesto, najrozmanitejší stôl druhé a tretie miesto. V okresnom kole v Badíne získal 1. miesto
za „Najkrajšie jablko okresu“ člen nášho klubu.
V septembrovú nedeľu sa v kultúrnom dome pripravila súťaž „Malachovská maškrta 2018“, do ktorej
priniesli svoje produkty aj naše členky. Odborná porota vyhodnotila pre nás tretie miesto v kategórii
slané pečivo a verejnosť vyhodnotila jedno prvé miesto.
Slávnostnú členskú schôdzu pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“, sme s podporou obecného
úradu pripravili pre našich členov, ale aj pre všetkých dôchodcov obce. Po príhovore, ocenení jubilantov
pri príležitosti ich životných jubileí sme podávali občerstvenie. V dobrej nálade pokračovala zábava
v sprievode hudobnej skupiny EXCELLENCE.
Naša spevácka skupina „SKALKY“ sa v júli stretla na rekreačnej lúke za obcou Pod Skalkou, kde
sme si urobili spoločný piknik, zašportovali si a hlavne zaspievali. Koniec roka sme symbolicky zavŕšili
stretnutím v Kováčovie domčeku pri speve so sprievodom heligónky.
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