oﬁciálně vzniklo dne 29. ledna 2007 registrací u Ministerstva vnitra České republiky.
Jsme skupinka 6 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.

Občanské sdružení Tyra

TYRA

- malá podhorská vesnička na severu Moravy se zhruba 450 obyvateli se rozkládá v nadmořské výšce přibližně 500 m nad
mořem kolem potoka Tyrka, ze tří stran obklopena vrcholky Slezských Beskyd - Javorovým, Ostrým a Kozincem.
Každý kousek přírody je tu krásný, každé zákoutí tu má své kouzlo, každé roční období je tu jiné.
Tyra je kouskem Země, který nás pokaždé překvapí něčím novým a netušeným, kde se můžete potkat s přírodou, nebo jen poslouchat ticho.

VÝROČNÍ ZPRÁVA
2010

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
NÁKLADY
50

Spotřebované nákupy

51

Služby

538 Daně, poplatky
CELKEM

(Kč)
10 823,00
7 240,00
51,00
18 114,00

VÝNOSY
644 Úroky
682 Příspěvky, dary
604 Prodej v rámci hl. č.
684 Členské příspěvky

3,79
13 076,00
1 900,00
600,00

Hospodářský výsledek 2009

1 943,49

CELKEM

17 523,28

Výsledek hospodaření

-590,72

Od Města Třinec jsme získali dotaci na kulturní a společenské akce ve výši 5 000 Kč. Na volejbalový turnaj jsme získali dotaci ve výši
5 000 Kč. Z dobrovolného vstupného, či darů fyzických osob jsme získali 3 076 Kč.
Za tuto podporu děkujeme!

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2010
24. 1. 2010 - Valná hromada
Na této valné hromadě jsme zvolili členy výboru na další rok, schválili rozpočet a stanovili cíle pro rok 2010.
3. 3. 2010 - Klub žen
Klub žen měl být místem, kde by se scházely místní ženy… Pro malý zájem bohužel nebyl klub otevřen.
26. ~ 27. 3. 2010 - Jarní výstava
Na letošní výstavu přispělo devět zručných a schopných žen, které se mohly pochlubit háčkovanými, pletenými, malovanými, či
jinak zhotovenými výrobky. Velký výběr byl v pestrosti velikonočních kraslic. Od malovaných přes drátované až po vajíčka
představující zajíce či kohoutky. Na své si přišly děti, které v dětském koutku u zajíčka mohly svou zručností a šikovností, po splnění
úkolu, získat čokoládové vajíčko či zajíčka. Hnutí Duha prezentovalo přednášku s názvem „Šelmy našich lesů“. Výstavu navštívilo
přes 200 lidí.
21. 8. 2010 - Letní promítání
Ve 21 h krásného teplého letního času, bylo na hřišti promítáno pásmo „Ozvěny Anifestu“, kde jste mohli vidět animovanou tvorbu.
Leželo se na dekách a sedělo na lavičkách. Příjemnou atmosféru umocnily louče zapálené kolem hráze a ohniště, na kterém se
opékaly párky.
28. 8. 2010 - Volejbalový turnaj
Turnaj nám začal sychravým počasím, místy vykukovalo sluníčko. Po odehrání třech zápasů jsme se museli přesunout do tělocvičny,
kde jsme dohráli zbytek turnaje. Po turnaji šestičlenných družstev se hrál ještě turnaj dvojic, který skončil až ve večerních hodinách.
Celkem se soutěže zúčastnilo přes 50 sportovců.
6. 12. 2010 - Mikulášská pro děti
Akci jsme připravili ve spolupráci s SK Trend Třinec. Konala se v odpoledních hodinách v Pohostinství u Liberdy, kde dětem přijela
zahrát představení Dvě čertice nezbednice agentura Křesadlo. Divadélko shlédlo přes 40 dětí, které po skončení přišel odměnit
sladkostí za celoroční poslušnost Mikuláš s čertem.
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