Činnosť OZ Klubu dôchodcov MALACHOVČAN za rok 2013
Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde,
kto nemá kožúška, zima mu bude.
Ja nemám, ja nemám, len sa tak trasiem ,
dajte mi slaninky, nech sa vypasiem.
Fašiangy - symbol veselosti, zábavy, hodovania a pitia. Také boli fašiangy v minulosti a také sú
v redukovanej podobe i dnes. Táto obyčaj sa zachováva aj v našej obci dodnes. Mládenci –
fašiangovníci poobliekaní v krásnych krojoch a klobúkoch s nádhernými perami, ktoré sú typické pre
Malachov v nedeľu 10.februára navštevovali každý dom. Vykrúcali ženy a dievčence a za odmenu
dostávali vajcia, slaninku a pampúšky. V priebehu dňa predviedli fašiangovníci v kultúrnom dome dve
koledy so svojimi tancami a spevmi.
Na organizovaní fašiangov v obci sa podieľajú dve základné organizácie v obci. V tomto roku to
bol náš Klub dôchodcov a OZ Malachovská dolina. Postarali sme sa o občerstvenie v bufete, pripravila
sa chutná praženica . Nechýbala ani tombola s kvalitnými cenami, ako aj masky a ich vyhodnotenie.
Vyvrcholením fašiangových sviatkov bol
fašiangový utorok
- posledná muzika spojená
s pochovávaním basy. Nechýbal ani krojovaný sprievod mládencov za účasti farára a plačiek. Pre
dobrú náladu, zábavu a do tanca hrala hudobná skupina CANTILENA, ktorá hrala do skorých ranných
hodín.
MDŹ – prežitok? Pre členov, ale najmä členkám, nášho klubu, isto nie. Je to tak z dôvodu, že
v minulosti bol ponímaný v podobe, ktorú mu dali pri vzniku –dôstojne si pripomenúť a kultúrne
osláviť nezastupiteľnú úlohu žien v rodine a spoločnosti, pri tvorbe a ochrane rodiny.
V tomto duchu sme sa stretli 2.marca na slávnostnej schôdzi . Po vyhodnotení roku 2012, revíznej
správy a prijatí plánu práce na prvý polrok 2013 nám k sviatku poblahoželal aj starosta obce pán
Slivka . Zablahoželali sme členom klubu a pozvaným občanom obce k ich životným jubileám.
Nasledovalo občerstvenie a už nič nebránilo tomu, aby sa rozprúdila debata a zábava. Onedlho sa
zaplnil tanečný parket , kam prítomných vylákala pozvaná fantastická hudobná skupina CANTILENA.
Opýtajte sa žien z klubu, či MDŽ a jeho oslava určite nie je, asi dlho ani nebude pre ne prežitkom,
ale príjemným každoročným zážitkom. Asi je to o ľuďoch, ktorí stretnutie pripravia a o tých, ktorí sa
zúčastnia.
„Krásni mladí ľudia sú hračkou prírody,
ale krásni starí ľudia sú umelecké diela“.
A o tom , že krásni starí ľudia sú umelecké diela sme sa presvedčili v našej obci už niekoľkokrát.
Po fašiangoch nastal čas brigád. Už od založenia nášho klubu robíme upratovanie obidvoch
cintorínov v našej obci. Pre studené, nepriaznivé počasie v mesiaci apríl, sme začali až 9.mája odnášať
nečistoty z okolia hrobov. 25.mája pršalo, mrholilo, ale sme sa znovu stretli na brigáde v cintorínoch,
kde sme vyhrabávali a odnášali pokosenú trávu. Po práci sme v kultúrnom dome pripravili malé
občerstvenie.
10.júna na členskej schôdzi sme zhodnotili našu činnosť a hospodárenie za prvý polrok a predložili
plán práce na druhý polrok. Po malom kultúrnom programe sme zablahoželali jubilantom. Príjemne
sme sa cítili pri slovách starostu obce pána Slivku, ktorý vo svojom príhovore vyzdvihol našu aktivitu
či pri úpravách Kováčovie domčeka, alebo akciách, ktoré sa konajú v obci.
My dôchodcovia sme často obeťami zlodejov a podvodníkov. Aj, keď sa o nich hovorí v médiách,
stále sa nájdu starší ľudia, ktorí naletia podvodníkom na ich triky. Preto sme 13.júna pozvali
z Policajného zboru SR Banská Bystrica npor. Mgr. Cimermanovú a Petrovičovú, aby vykonali
prednášku o „Bezpečnosti doma a na ulici“ zameranú hlavne na seniorov.
V tomto mesiaci sme navštívili na základe výberu a prihlásenia sa členov klubu kultúrne podujatia.
Verejnú rozhlasovú nahrávku folklórneho koncertu „Hrajte, že mi hrajte“ a rozlúčkový koncert
Honzu a Frantu Nedvědovcov.

Športovať sa dá v každom veku. Preto sme na záver letných prázdnin pripravili pre našich členov
22.augusta v Športovom areáli V. Lustiga nenáročné športové disciplíny. Počasie nám prialo. Súťažiaci
sa predviedli v plnej sile a ukázali, že ešte majú športového ducha. Vyhral každý súťažiaci. Odmenou
za účasť bola malá pozornosť a chutný guláš, ktorý uvarili naši osvedčení kuchári.
Nevarte, nepečte a príďte medzi nás , tak nás oslovil plagát na „Dni obce Malachova“,
21.septembra v Športovom areáli V. Lustiga. Tak ako po iné roky sme sa aj my zúčastnili súťaže vo
varení gulášu. Nezískali sme žiadnu cenu, ale guláš bol taký ako sa patrí, čo potvrdil každý kto ho
jedol. Za pár hodín nemali čo naberať. Samozrejme nechýbali zákusky pečené našimi členkami.
Napieklo sa 17 druhov v počte 760 kusov. Keď sa toto množstvo rozložilo po stoloch mali sme
pochybnosti či sa to predá. Po niekoľkých hodinách už nebolo čo ponúkať. Po vyhodnotení súťaži vo
varených gulášu, sme si mohli pozrieť turnaj v minifutbale, rôzne akcie pre deti, prehliadnuť si ukážky
prác tvorivých dielní detí a dospelých. “ Smutné je polečko, keď je neorané, smutné je dievčatko,
keď nie je pobozkané“ takto si zaspievali aj naše ženy s prizvanou ľudovou hudbou, ktorá hrala na
tomto podujatí.
Na pozvanie sme 12.septembra navštívili členov Klubu dôchodcov a Slovenského zväzu telesne
postihnutých v Dobrej Nive. Po milom a srdečnom privítaní starostom obce, pánom Ing.Martinom
Krudym a predsedníčkou klubu Mgr. Annou Badinkovou a štedrom pohostení členov klubu, sme si
prehliadli obec. Navštívili sme rímskokatolícky kostol, Euro územie chránené od roku 1999 a moderne
zariadenú ZŠ a MŠ nesúcu meno ich rodáka, politika , diplomata, publicistu, básnika a prekladateľa
Juraja Neresnického. Veríme, že túto nepísanú družbu budeme naďalej udržiavať. Cítili sme sa
príjemne.
Ako každý rok tak aj tento 12.októbra, základná organizácia záhradkárov zorganizovala výstavu
Jablko roka. Náš klub na tejto výstave vystavoval spomienkové predmety prinesené z dovoleniek
a výletov. Členovia nášho klubu sú aj dobrí záhradkári, čo potvrdili vystavovanými produktmi ovocia
a zeleniny so svojich záhrad. Ocenenie v súťaži získali aj členovia nášho klubu. Výstavu sme doplnili
o koláče, ktorých sa napieklo 9 druhov – 347 kusov.
Október patrí už tradične nám seniorom. Je vzdávaná úcta k starším. Pre našich členov sme
pripravili 27. októbra slávnostnú schôdzu s bohatým kultúrnym programom. Po zahájení
a zhodnotením našej činnosti a hospodárení sme zablahoželali našim členom k životnému jubileu.
Vypočuli sme si príhovor starostu obce pána Slivku, ktorý úprimne poďakoval za našu prácu či už vo
výchove detí, vnúčat, ale aj za kladný prínos pri rozkvete našej obce. Záverom poprial veľa zdravia,
lásky a úcty. Zaspievali nám deti z detského folklórneho súboru MALACHOVČEK. Desať našich
členiek s harmonikovým sprievodom nám zaspievali niekoľko ľudových piesní. Dúfame, že ich
repertoár sa rozšíri a budú svojimi piesňami spestrovať každú schôdzu. Išlo im to výborne. Po
programe sme podávali občerstvenie – kapustnicu. Vraj im chutila. Zavŕšením slávnostnej schôdze
bola zábava pri hudobnej skupine CANTILENA , ktorá nám hrala na počúvanie aj do tanca.
Poslednou akciou v roku 30. novembra boli Malachovské zabíjačkové hody, ktoré organizoval
Obecný úrad v spolupráci s občianskymi združeniami. Postarané bolo o zabíjačkové špeciality ako aj
o občerstvenie. My sme znovu napiekli chutné koláče, po ktorých je neustály dopyt a predávali punč.
Počas celého obdobia pracoval v klube Krúžok dobrej pohody , ktorý sa stretáva prvý pondelok
v mesiaci za účasti cca 20 žien. Program na stretnutiach si tvoria sami, podľa toho čo ich zaujíma a čo
ich baví. Aranžujú si kvety zo záhrad a lúk, vyrábajú si ozdoby na sviatky, pletú košíky z papiera.
Pripravili si ukážky výroby ozdôb na torty a zákusky, vymieňajú si recepty a niektoré si ich doma
pripravia a potom na stretnutí ochutnávajú. Na stretnutiach si zaspievajú ľudové piesne v prírode ,
v kultúrnom dome alebo v altánku pri niektorej zo žien. Spolu navštívili aj kultúrne podujatie
a Pamätník SNP. V auguste si na ihrisku spoločne varili guláš. Bolo vydarené počasie, dobrá nálada
o ktorú sa postaral náš harmonikár. Zaspievali si veľa krásnych ľudových piesní.
V Múzeu tradičného bývania – Kováčovie domčeku , ktorý je našou srdcovou záležitosťou, sme sa
niekoľkokrát v priebehu roka zišli na brigádach. Vo vnútri domčeka sme čistili, ukladali zozbierané
historické predmety. Pred domčekom boli brigády na odstránení hrdzavého plota , zabetónovaní
nových stĺpikov. Vyrobili sa nové plotové latky, ktoré sme impregnovali. Vykonali sa terénne úpravy

a vyrobili a osadili sa turistické stoly s lavicami. 30.októbra bolo slávnostné otvorenie Historického
náučného chodníka, zo začiatkom pred obchodom Jednota, kde je vytvorené oddychové miesto
s lavičkami, hojdačkou a tabuľou o histórii a vývoji obce .Po malom kultúrnom programe detí zo ZŠ
a vystúpení súboru MATIČIARIK sa prešlo pred Kováčovie domček, kde sme pripravili pohostenie.
Pred domčekom si deti s našimi členkami zaspievali niekoľko ľudových piesní . V múzeu sme si
príjemne posedeli. Pri harmonikovom sprievode sa spievalo a spomínalo na tradície našej obce
z Malachova.
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