Výroční zpráva 2012
Občanské sdružení Tyra oficiálně vzniklo dne 29. ledna 2007 registrací u Ministerstva vnitra České republiky.
Jsme skupinka 5 lidí, která se snaží oživit kulturní a společenský život v Tyře, a tak přispívat k jeho zkvalitnění.
V našich aktivitách nezůstáváme sami. Máme desítku fandů jak z řad místních, tak přespolních obyvatelů, kteří
pomáhají buď s organizací akcí, nebo akce navštěvují a nejen finančně ale i materiálně naši činnost podporují.
V tomto roce pokračoval amatérský archeologický výzkum v Tyře, o jehož činnosti a výsledcích několikrát
informoval místní tisk.
31. ledna

Členská schůze
Výbor občanského sdružení Tyra byl schválen pro příští období beze změn. Byl schválen
rozpočet pro další období, schválili jsme rozpočet a stanovili jsme si cíle pro rok 2012.

30. – 31. března Jarní výstava
I letos již tradičně členové Občanského sdružení Tyra přichystali pro místní i přespolní
návštěvníky Jarní výstavu v prostorách velkého sálu pohostinství U Liberdy. Návštěvníci zde
mohli vidět pestrou škálu různě zdobených kraslic, květinové dekorace, na děti zde čekal
velikonoční zajíc Zajda, který rozdával čokoládová vajíčka těm, kdo ho našel v jeho skrýši.
Výstavu navštívilo tento rok asi 200 lidí. Atmosféru zpříjemnila svým živým zpěvem Pavla
Kostková.

16. července

Prázdniny v Třinci v Tyře
Tento rok se členové našeho sdružení zapojili do organizování Prázdnin v 3nci pro děti.
Uspořádali dopoledne plné soutěží na louce vedle pohostinství U Kotaly a prohlídku staré pily,
kterou umožnil dětem a svým zajímavým výkladem doplnil pan Mrózek. Paní Kotalová dětem
připravila občerstvení, které přišlo vhod, neboť počasí nám moc nepřálo. V pláštěnkách
a holínkách děti hledaly v trávě velikonoční vajíčka, která zde poztrácel zajíček Zajda, když
tady procházel. V teple restaurace si pak napsali pohlednici z prázdnin pro své nejbližší.

27. srpna

Volejbalový turnaj
Již 7. ročník volejbalového turnaje se vydařil, přestože nám počasí nepřálo a museli jsme se
hned ráno přemístit do tělocvičny na 7. ZŠ. Do turnaje šestic se přihlásilo 8 týmů. Hráli jsme
ve dvou skupinách každý s každým, abychom si dobře zahráli. Sluníčko nevykouklo ani
odpoledne, turnaj dvojic pokračoval v tělocvičně. Vše proběhlo v pořádku, až na diskvalifikaci
jedné dvojic, ve které hrála registrovaná hráčka. Sportovní den jsme zakončili oceněním těch
nejlepších ve 20 hodin.

26. října

Kouzelné odpoledne
Pan Kříž vykouzlil ve velkém sále U Liberdy kouzelné odpoledne pro děti a nejen pro ně. Sál
byl naplněn skoro až k prasknutí. Na akci přišlo 40 dětí se svými rodiči. Celkem tedy přes 70
lidí. Představení se moc líbilo a zaujalo jak ty nejmenší, tak ty nejstarší.

Ekonomická data
Výsledek hospodaření
NÁKLADY
50 Spotřebované nákupy
51 Služby
538 Daně, poplatky
CELKEM

8806,00
11813,00
53,00
20672,00

VÝNOSY
644 Úroky
682 Příspěvky, dary

0,33
22496,00

602 Prodej v rámci hl. č.

1152,00

604 Prodej v rámci hl. č.

828,00

684 Členské příspěvky

500,00

CELKEM
Výsledek hospodaření

24976,33
4304,33

Od Města Třinec jsme získali dotaci na kulturní a společenské akce 7 000 Kč. Na volejbalový turnaj jsme získali
dotaci 5 000 Kč a na archeologické aktivity 6 000 Kč. Z dobrovolného vstupného, či darů fyzických osob jsme
získali 4 496 Kč. Všem za podporu děkujeme!

