Správa o činnosti MO MS v Tvrdošíne za rok 2011
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 2011 zasadal 3x.
Počet členov bol k 31.12.2011 – 26

Spolupráca:
-

s mestom Tvrdošín

-

MO MS Trstená

Členovia nášho výboru sa zúčastnili na Stretnutí milovníkov Slovenského národa pri cyrilometodskom kríži Ekumenickej jednoty na Vyšnokubínskych Skalkách, kde bol prítomný aj p. Marián
Tkáč. Účasť predsedníčky na zasadaniach oblastnej rady v DMS v Liptovskom Mikuláši a na Sneme
MS v Martine.
Miestny odbor Matice slovenskej v Tvrdošíne od svojho oživotvorenia (1.augusta 2011) a
začal vyvíjať svoju činnosť ustanovujúcim valným zhromaždením s počtom členov 10.
Začínať niečo nové znamená zhodnotiť všetko uplynulé, poučiť sa z nedostatkov a chýb, ale najmä
pokračovať v rozvíjaní dobrého a prospešného pre človeka .Vzhľadom k tomu, že náš MO MS nemôže
nadviazať na činnosti predchádzajúceho MO MS a pokračovať v tradíciách, pretože MO MS
v Tvrdošíne od roku 1993 nevyvíjal žiadnu činnosť, náš miestny odbor začal svoju činnosť úplne od
začiatku. Najskôr sme si museli vytvoriť členskú základňu, oslovili sme ľudí, ktorí majú o činnosť v MO
MS záujem. K 31.12.2011 sa nám podarilo zaregistrovať 26 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.
Keď hodnotíme rok 2011 v znovu oživenej činnosti MO MS ako úspešný , musíme za tým vidieť v
prvom rade zápal a obetavosť všetkých členov výboru.
Aktivity:
Naše aktivity sme začali realizovať až v 3. štvrťroku roku 2011 a to v spolupráci s mestom Tvrdošín.

september:
Spoluúčasť členov výboru MO MS pri organizovaní nasledovných aktivít:
- „Dni mesta Tvrdošín“, ktoré sa uskutočnili pri príležitosti 900. výročia prvej písomnej zmienky o
našom meste v Zoborskej listine z roku 1111 a pri tejto príležitosti otvorenie zrekonštruovaného
námestia.
Pri tejto príležitosti boli zrealizované trojdňové oslavy, na ktorých boli prítomní všetci členovia nášho
MO MS.
-

9. septembra - „Pod stáročnými stromami“ - koncert barokovej a renesančnej hudby pre
občanov nášho mesta v mestskom parku

-

10. septembra – „ Športový deň“ organizovaný v športovom areáli mesta zameraný na
športovanie a varenie guľášu

-

11. septembra - symbolické odovzdávanie zrekonštruovaného námestia občanom mesta s
kultúrnym programom

október :
-

účasť predsedníčky na zasadaní výboru MO MS v Trstenej za účelom načerpať vzory, námety,
rady a získania skúsenosti z činnosti miestneho odboru s veľmi úspešnou dlhoročnou
tradíciou

november:
- „Zahrajte mi tichúčko...“ stretnutie s našou významnou jubilujúcou rodáčkou – speváčkou
ľudových piesní Darinkou Laščiakovou. Pri tejto príležitosti jej bolo udelené čestné občianstvo
mesta Tvrdošín.
december
-

kultúrne podujatie pri príležitosti zahájenia vianočných trhov na námestí spojených
s tradičným rozsvietením mestského stromčeka a príchodom Mikuláša.

-

„Posedenie s priateľmi“ – na konci roka 2011 sa na pozvanie členov výboru MO MS
v Trstenej niektoré členky nášho výboru zúčastnili na spoločnom stretnutí. Toto spoločenské
a zároveň aj pracovné posedenie otvorilo možnosti dobrej spolupráce pre naše MO MS.

Záver :
Vzhľadom k začínajúcej činnosti nášho MO MS sa chceme poučiť aj z iných regiónov, kde si svoje
tradície vážia, nadväzujú na históriu a dosahujú dobrú úroveň vo svojej činnosti.

V Tvrdošíne 6.marca 2012
Vypracovala: Magdaléna Lucká

