Činnosť v Klube dôchodcov Malachovčan v roku 2017
Starý rok sa vymenil s novým , novoročné priania dozneli, vianočná atmosféra vyprchala.
Prežili sme mrazivý január, užili si tohoročnú zimu, ktorá k nám bola naozaj štedrá.
Ale väčšina z nás už túžobne očakávala príchod nového ročného obdobia – jar. Prvé lúče
jarného slniečka prebúdzali prírodu k životu a aj nám vlievali do žíl nové sily.
Svoju činnosť v klube sme začali výročnou schôdzou, ktorá sa uskutočnila v marci. Po
šesťročnom období sme si volili nový výbor klubu. Členovia tajným hlasovaním podľa
získaných hlasov, zvolili do výboru - Elenu Briedovú, Ondreja Slivku, Jarmilu Bukvajovú,
Ondreja Dobrotu, Lýdiu Boďovú, Pavla Terema, Elenu Oravcovú, Jozefa Frčku, Máriu
Briedovú, Ľudmilu Homolovú.
Pripomenuli sme si 10.výročie od založenia klubu. Zablahoželali sme jubilantom a začala
voľná zábava a spev pri heligónke.
Už tradične v marci čistíme cintoríny. Na brigáde v obidvoch cintorínoch sme vyhrabali
odpadky, porozbíjané sklá okolo hrobov. Vystrihali konáre okolo kríkov. Po brigáde sme si
pripravili malé občerstvenie.
Tak, ako po minulé roky, aj tento krát sme sa v júni zúčastnili 4. ročníka Športiády
seniorov v Banskej Bystrici. Súťažili sme individuálne, ale aj v trojčlenných družstvách. Naši
súťažiaci sa znovu umiestnili na popredných miestach.
V júli sme sa stretli na členskej schôdzi, zablahoželali sme jubilantom, v kultúrnom
programe vystúpil naša spevácka skupina SKALKY.
Zúčastnili sme sa 12.majstrovstiev vo varení Hlobánskej fučky „Na badínskych vŕškoch“ .
Išlo o stretnutie ľudí , trochu humoru a zábavy. Ocenení sme boli všetci.
V septembri sa konal „Deň obce Malachov“. Napriek upršanému počasiu sa súťažilo vo
varení gulášu a konali sa aj ďalšie akcie. Cenu sme nedostali , ale gulášik bol dobrý.
Opäť sa, po roku uskutočnila výstava našich záhradkárov spojená so súťažou o najkrajšie
„Jablko roka 2017“. Titul najkrajšie jablko získal náš člen klubu, ako aj titul za najkrajšiu
zeleninu a 3. miesto za najkrajšie naaranžovaný stôl.
Druhým rokom v rámci „ Mesiaca úcty k starším „ pripravujeme v spolupráci s Obecným
úradom posedenie pre všetkých seniorov obce. Prišiel nám zaspievať detský ľudový súbor
MATIČIARIK. Spoločné posedenie pokračovalo pri občerstvení a hudobnej skupine
EXCELLENCE.
V Kováčovie domčeku sme sa po prvýkrát stretli v máji, kde sme na slniečko povynášali
periny, vankúše, poumývali okná, vyprášili koberce. Okolo domu pokosila a vyhrabala tráva.
Po vykonanej práci sme si pripravili pohostenie.
V júli sme sa stretli na oddychovom mieste pod Skalkou. Priniesli sme si potraviny na
opekanie, zaspievali pri heligónke.
V septembri sme sa zas stretli v Kováčovie domčeku, kde sme upratali čo bolo treba
a pripravili občerstvenie. Pri heligónke sme si zaspievali, porozprávali.
Posledné stretnutie v tomto roku sme mali v decembri tiež v Kováčovie domčeku, aby sme
si spoločne zaželali krásne Vianoce a šťastný Nový rok.
Na akcie, ktoré sa konali v tomto roku v obci „ Deň obce Malachov“, výstava „Jablko roka„
„Malachovská maškrta“ a „Zabíjačka“ sme piekli koláče a zákusky.
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