Výroční zpráva 2015
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. Občané Tyry sepsali petici za zachování budovy požární zbrojnice v majetku města, ale
neuspěli, neboť budovu na konci roku město prodalo soukromým osobám.
9. února

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 2015. Schůze
se konala naposledy v naší klubovně v bývalé hasičské zbrojnici.

18. dubna

Ukliďme Česko
Občanské sdružení Tyra se zapojilo do celorepublikové akce ke dni Země a v počtu 4 lidí
uklízelo dopoledne okolí.

30. července

Prázdniny v Třinci v Tyře
I tento rok se opět členové našeho sdružení zapojili do organizování Prázdnin v 3nci pro děti.
Uspořádali jeden den plný aktivit na farmě v Tyře, kde se děti mohly povozit na oslíkovi,
seznámili se s prací včelaře a ochutnali přímo med z pláství, mohli si pohladit malé jehňátko
Cvrčka, štěňátko a koťátko, opéct si klobásu, vyrobit z ovčí vlny kuličku, či namalovat dřevěnou
placku.

29. srpna

Volejbalový turnaj
Letošní 10. ročník volejbalového turnaje se vydařil a to nejenom proto, že nám počasí přálo,
ale také proto, že jsme si opět skvěle zahráli na nově opraveném hřišti v Tyře. Vzhledem
k prohrané bitvě za požární zbrojnici pořadatelé ohlásili tento 10. jubilejní ročník za poslední.
Všichni jsme si dobře zahráli a rozhloučili se. malým zpožděním. Vše proběhlo v pořádku.

Všem organizátorům děkuji za bezvadnou přípravu a hráčům za účast a těšíme se někde na
viděnou. Děkujeme městu Třinec za finanční podporu, za kterou jsme pořídili především ceny.

V roce 2015 jsme již na víc akcí nenašli sílu. Snad se k nám připojíte a pomůžete zorganizovat víc. Prohráli jsme
bitvu za budovu, kde jsme měli klubovnu, a tak jsme v půli roku museli místnosti vyklidit a na konci roku 2015
jsme se nastěhovali do nově opravených prostor v suterénu místní Mateřské školy, kde jsme se postupně začali
zabydlovat a vytvářet muzeum. Děkujeme v tomto roce za podporu a za spolupráci.

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

5631,00
12202,50
32,00
17865,50

VÝNOSY
644 Úroky
682 Příspěvky, dary

0,28
11000,00

602 Prodej v rámci hl. č.

0,00

604 Prodej v rámci hl. č.

4500,00

684 Členské příspěvky
CELKEM

500,00
16000,28

Výsledek hospodaření
-1865,22
Od města Třinec jsme získali dotaci na volejbalový turnaj 5 000 Kč a na archeologické aktivity
3 000 Kč. Za podporu děkujeme! Ke konci roku jsme museli změnit název podle platné legislativy
jsme se přejmenovali na Občanské sdružení Tyra, z. s. a s existencí nové nájemní smlouvy změnili
sídlo spolu do MŠ Tyra 80.

