Správa o činnosti MO MS v Tvrdošíne za rok 2012
Výbor:
predseda: Magdaléna Lucká
tajomník:

Amália Šimičáková

pokladník: Viera Medvecká
členovia:

Ing. Emília Záborská , Mgr. Anna Čelková, Ľudmila Balková, Helena Hlušáková

Výbor MO MS v roku 2012 zasadal 5x.
Počet členov k 31.12.2012 – 40

Spolupráca:
-

s mestom Tvrdošín

-

OZ Medvedzie

Miestny odbor Matice slovenskej v Tvrdošíne od svojho oživotvorenia pokračoval vo svojej
činnosti.
Naša členská základňa bola nízka, preto sme sa snažili oslovovať ľudí, ktorí majú o činnosť v MO MS
záujem. K 31.12.2012 sa nám podarilo zaregistrovať 40 členov. Činnosť MO MS v Tvrdošíne by sme si
nevedeli predstaviť bez pomoci a ústretovosti vedenia mesta. Vytvorením vhodných podmienok, ako
aj bezplatným poskytovaním priestorov v Mestskom kultúrnom stredisku v Medvedzí, môžeme
realizovať naše aktivity a organizovať naše spoločné stretnutia. Niektoré aktivity sú už v meste
Tvrdošín tradíciou, preto so súhlasom vedenia mesta sa naši členovia zapájali do organizačných
príprav jednotlivých podujatí.
Keď hodnotíme rok 2012 v znovu oživenej činnosti MO MS ako úspešný , musíme za tým vidieť v
prvom rade zápal a obetavosť všetkých členov výboru.
Aktivity:
január:
- oslavy Nového roku na Skalke
- zriadenie webovej stránky nášho MO MS
marec:
- účasť predsedníčky na rôznych rokovaniach a zasadaniach v Dome MS V LM a Trstenej

apríl:
- v spolupráci s mestom Tvrdošín organizovanie a účasť na oslavách „Stavanie mája“ na tvrdošínskom
námestí .
máj:
- účasť predsedníčky na krajskom sneme v Liptovskom Mikuláši
- zorganizovanie akadémie „Spomienka na Máriu Medveckú“ pri príležitosti 25. výročia úmrtia našej
rodáčky, národnej umelkyne v Galérii Márie Medveckej. Pri tejto príležitosti bola vyhodnotená
výtvarná súťaž „Paleta Márie Medveckej“ a literárna súťaž „Gessayovo pero“, ktorých sa zúčastnili
žiaci základných a stredných škôl a dospelí v meste Tvrdošín. Členovia MO MS sa prezentovali aj
kultúrnym programom.
júl:
- literárne a hudobné pásmo o Cyrilovi a Metodovi v mestskom rozhlase pri príležitosti Roka Cyrila
a Metoda.
- spoluorganizovanie a účasť členov MO MS na oslavách „Vatra zvrchovanosti“ na Skalke
- spoluúčasť pri príprave folklórnych slávností „Folklórne Oravice“, počas ktorých bola nadviazaná
spolupráca so Slovákmi žijúcimi v Chorvátsku
september:
- beseda o Antonovi Bernolákovi v mestskej knižnici so žiakmi ZŠ V Tvrdošíne, ktorú pripravila členka
výboru našej MO MS.
Spoluúčasť členov výboru MO MS pri organizovaní nasledovných aktivít pod názvom: „Dni mesta
Tvrdošín“,
Pri tejto príležitosti boli zrealizované trojdňové oslavy, na ktorých boli prítomní nielen všetci členovia
nášho výboru MO MS ale aj ostatní členovia MO MS.
-

7. septembra - beseda so včelármi spojená s ochutnávkou medu

-

8. septembra - účasť členov MO MS na slávnostnom sprievode a prehliadke hasičskej
techniky pri príležitosti 50. výročia vzniku prvého verejného hasičského útvaru na Orave

-

účasť na akcii organizovaný v športovom areáli mesta zameraný na športové súťaže a varenie
halušiek s kapustou

-

9. septembra – nedeľné hudobné popoludnie na Trojičnom námestí v Tvrdošíne
október :

-

členky výboru MO MS navštívili 98-ročného p. Jozefa Krúpu, bývalého člena MS pri
príležitosti jeho životného jubilea pri príležitosti mesiaca októbra „Mesiac úcty k starším“

-

realizácia estrádneho pásma „S humorom to ide lepšie“ v podaní členov Matičnej
ochotníckej scény z Liptovského Mikuláša - pre dôchodcov a členov MO MS nášho mesta

-

zachovávanie tradícií pri príležitosti Roka Cyrila a Metoda - pokračovanie v aktivitách výstava „Odkaz vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda vo výtvarnom umení". Výstava bola
nainštalovaná od 2. - 26.10.2012 v MsKS Medvedzie . Na vernisáž výstavy pripravili členovia
MO MS kultúrny program venovaný vierozvestcom.

november:
- návšteva hrobu katolíckeho kňaza, cirkevného historika prof. Štefana Šmálika na cintoríne
v Tvrdošíne spojená s návštevou historického dreveného kostolíka z prvej polovice 15. storočia
zapísaného v zozname svetového dedičstva UNESCO.
- zapojenie sa do podpisovej akcie formou Petície na zistenie skutočného stavu Národného
pokladu SR . Našim členom sa podarilo osloviť ľudí a získať 244 podpisov.
december
-

účasť na kultúrnom podujatí pri príležitosti zahájenia vianočných trhov na námestí spojených
s tradičným rozsvietením mestského stromčeka a príchodom Mikuláša.

-

„Posedenie pri kapustnici “ – na konci roka 2012 sme pripravili spoločné stretnutie a zároveň
sme zhodnotili činnosť nášho MO MS.
Záver :

Vzhľadom k začínajúcej činnosti nášho MO MS sa aj naďalej chceme učiť z aktivít iných miest a obcí,
kde si svoje tradície vážia, nadväzujú na históriu a dosahujú dobrú úroveň vo svojej činnosti.

V Tvrdošíne 25.marca 2013
Vypracovala: Magdaléna Lucká

