Správa o činnosti MO MS v Tvrdošíne za rok 2014

Začínať niečo nové znamená zhodnotiť všetko uplynulé, poučiť sa z nedostatkov a chýb, ale
najmä pokračovať v rozvíjaní dobrého a prospešného pre človeka . Náš MO MS nemôže nadviazať na
činnosti predchádzajúceho MO MS a pokračovať v tradíciách. Najskôr sme si museli vytvoriť členskú
základňu, oslovili sme ľudí, ktorí majú o činnosť v MO MS záujem. K 31.12.2014 sme zaregistrovali 40
členov. Činnosť MO MS v Tvrdošíne by sme si nevedeli predstaviť bez pomoci a ústretovosti vedenia
nášho mesta.
Výbor v zložení:
predsedníčka: Magdaléna Lucká, tajomník: Amália Šimičáková, pokladník: Viera Medvecká,
členovia: Ing. Emília Záborská, Mgr. Dušan Šoltés, Mgr. Anna Čelková a Helena Hlušáková zasadal do
konca roka 4x.
Aktivity:
január
- oslava príchodu Nového roka na Trojičnom námestí s kultúrnym programom a ohňostrojom
február
- „Jozef Cíger Hronský“ – beseda so žiakmi ZŠ Štefana Šmálika s cieľom prehĺbiť národné
povedomie a hrdosť na príslušnosť k slovenskému národu. Program pripravili členky výboru
MO MS.
- na webovej stránke mesta Tvrdošín sme zverejnili materiály o činnosti MO MS v našom
meste.
marec
- v mestskej knižnici zorganizovali naše členky „Výstavu kníh o Veľkej Morave“ pri príležitosti
1120. výročia úmrtia najvýznamnejšieho veľkomoravského panovníka Svätopluka – pre
žiakov ZŠ Márie Medveckej a ZŠ Štefana Šmálika v Tvrdošíne.
apríl
- účasť členov Miestneho odboru MS - na „Stavaní mestského mája“ na Trojičnom námestí
máj
- účasť členov MO MS na celomestských oslavách „ Dňa matiek“
- účasť predsedníčky na oslavách 170. výročia založenia celonárodného kultúrneho spolku
Tatrín v Liptovskom Mikuláši

- zorganizovanie literárno-dramatického pásma o M. Medveckej pre žiakov 9.ročníka ZŠ,
pedagógov a členov MO MS v Galérii Márie Medveckej pri príležitosti „Roka Márie
Medveckej“ ktorý bol vyhlásený Žilinským samosprávnym krajom – pri príležitosti 100 .
výročia narodenia . Účelom tohto stretnutia bolo - dať do povedomia mladým ľuďom
významnú osobnosť nášho mesta, ktorá nám zanechala nádherné kultúrne a umelecké
dedičstvo.
jún
- Projekt „Čítajme si...2014, ktorého krstnou mamou je naša rodáčka Oľga Feldeková.
mestskej knižnici žiaci základných škôl čítali nahlas pred verejnosťou rozprávky od
slovenských autorov .

V

júl
- relácia „Spomienka na vierozvestcov“ v mestskom rozhlase
- spolupráca pri tvorbe scenára a filmu na podujatie k 100. výročiu narodenia M. Medveckej
- účasť členov na „Vatre zvrchovanosti“
- účasť členov MO MS na „Folklórnych slávnostiach v Oraviciach“ , stretnutie so Slovákmi
žijúcimi v Chorvátsku.
september
- „Výstavka kníh a časopisov o Matici slovenskej“ v mestskej knižnici - pre verejnosť
- realizácia naplánovaného a schváleného projektu „Po stopách rodáka Jána Martina
Novackého“ - významného vedca a botanika sa neuskutočnila pre nedostatok financií
október
- účasť členov MO MS na oslavách „100. výročia narodenia Márie Medveckej“ v kine Javor.
november
- návštevou hrobu katolíckeho kňaza, cirkevného historika prof. Štefana Šmálika na
tvrdošínskom cintoríne si členky uctili významnú osobnosť mesta a zároveň sa zúčastnili na
odpustovej slávnosti sviatku Pamiatky zosnulých, v drevenom kostole z prvej polovice 15.
storočia, zapísaného v zozname svetového dedičstva UNESCO a účasť členiek MO MS na
slávnosti vysvätenia centrálneho kríža na miestnom cintoríne
december
- „Posedenie pri kapustnici “ – na konci roka 2014 sme pre členov výboru pripravili spoločné
stretnutie a zároveň sme zhodnotili činnosť nášho MO MS.

Záver:
Keď si uvedomíme, že náš mladý miestny odbor si postupne vybudoval určitú štruktúru,
členskú základňu, zabezpečil finančné prostriedky, zorganizoval niekoľko podujatí, tak teda –
aj napriek rôznym špecifickým problémom, bola by škoda zastať...
preto sa chcem úprimne poďakovať všetkým členom MO MS za akúkoľvek činnosť, ktorou
sa pričinili pri realizácii našich aktivít a zodpovedne pristupovali k matičnej činnosti. Našou
snahou je prostredníctvom členskej základne šíriť myšlienky programu MS.
Verím, že sa k nám pripoja aj ďalší priatelia, ktorí majú chuť pracovať a v mene Matice
slovenskej zachovávať naše kultúrne dedičstvo a tradície.

V Tvrdošíne 12.3.2015

Magdaléna Lucká
predsedníčka MO MS

