Výsledek hospodaření

NÁKLADY (v Kč)
50
51
538

Spotřebované nákupy:
Služby:
Daně, poplatky:

7082,50
4531,50
84,00
11698,00

CELKEM:
VÝNOSY (v Kč)
644
682
684

Úroky:
Příspěvky, dary:
Členské příspěvky:

8,71
9678,50
500,00

Hosp. výsledek 2007:

1718,89

CELKEM:

11906,10

Výsledek hospodaření:

208,10

Příspěvek z MěÚ 2000 Kč na volejbalový turnaj,
4000 Kč na kulturní akce, věcný dar, barvy na nátěr
hřiště od firmy Dům barev v hodnotě 1439 Kč.
2239,5 Kč tvoří příspěvky z akcí.

Všem
děkujeme za jejich dary,
které nám velmi pomáhají
při činnosti našeho
sdružení.

Občanské sdružení Tyra
Tyra 43
739 61 Třinec

IČO: 27055027
Tel.: +420 604 135 434, e-mail: info@tyra.cz.
Číslo účtu: 215734394/0300

Výroční zpráva za rok 2008

6. 2. 2008 – Valná hromada
Každoroční valná hromada proběhla na počátku měsíce
února. Členové volili a potvrdili výkonný orgán, schválili
rozpočet za rok 2007, stanovili si předběžný harmonogram
akcí na rok 2008. Stejně jako předešlý rok se na valné
hromadě objevilo několik občanů, se kterými se po pevné
části diskutovalo na zajímavá témata – jak přispět k rozvoji
turismu a kultury v naší obci atd.

...čáry na hřišti. Také vznikly dvě houpačky u ohniště a
houpací lano. Tentokrát jsme uklízeli i kolem PZKO, které
nám sloužilo při turnaji jako jídelna. Úklidu hřiště se
zúčastnilo asi 15 lidí.
30. 8. 2008 – 3. ročník volejbalového turnaje
Den se opravdu vydařil. V noci sice pršelo a ráno bylo
velmi chladno. Během dopoledne se však ukázalo sluníčko
a zpříjemnilo nám všem sportovní den. Zahrát a zasoutěžit
si přijelo do Tyry 6 šestičlenných smíšených týmů a 10
dvoučlenných smíšených týmů. Letos se hrálo na dvou
hřištích zároveň, nechyběl bufet a občerstvení v budově
PZKO. Akci hodnotíme jako velmi zdařilou a příští rok
plánujeme další ročník.

14-15. 3. 2008 – Velikonoční výstava
Zajímavou výstavu zdobily velikonoční ozdoby, svíčky,
vajíčka, nechyběla ani pomlázka, kterou si mohli nejen děti
samy uplést. Zpestřením výstavy bylo výtvarné zpracování
tématu "Jaro a Velikonoce" dětí z MŠ Tyra. Zájemci zde
mohli nalézt i prodejní výstavu knih, expozice k historii
Tyry, ukázku techniky malby na textil a prezentaci Aljašky.
První den výstavu navštívilo asi 100 lidí, druhý den pak 80
návštěvníků.

31. 10. 2008 – Hudební odpoledne v MŠ Tyře
Zajímavé a netradiční odpoledne se konalo v Tyře poprvé.
Asi 10 hudebníků dokázalo, že život s hudebním nástrojem
a písničkou vyléčí každou bolest a rozechvěje i to
nejstudenější srdce. Hrálo se na flétny, akordeon, klavír
a kytary. Účast byla komorní, asi 15 lidí, byla za to velmi
kvalitní a pokud to šlo, zpívalo celé publikum.

19. 4. 2008 – Den Země
Neboli dělání úklidu a sbírání odpadků v Tyře. Den Země
začal sychravým počasím, ráno jsme vyrazili po dešti
a odpoledne nás déšť chytl, přišlo pomoci jen 6
dobrovolníků, ale v tak malé skupině jsme nasbírali celých
25 pytlů odpadků a zlikvidovali další (v pořadí už druhou)
skládku. Uklidit se nám podařilo také travnaté plochy
kolem cesty, od značení Tyra na začátku až po konec Tyry.

2. 10. 2008 – Pátrání po minulosti Tyry
Výstava, na které jsme mohli vidět pozůstatky původních
obyvatel Tyry, vykopávky, fotografie, výkresy, obrazy
a speciálně pro tuto výstavu vznikla také 3D mapa Tyry.
Expozici bylo možno navštívit po celý listopad. Přišli se
podívat lidé třeba i z Českého Těšína, Frýdku-Místku či
Vendryně. Výstava byla slavnostně zahájena paní
Ševečkovou z MěÚ Třinec. Přijel se na ni podívat i Český
rozhlas Ostrava a udělal s iniciátory rozhovor, který je
momentálně je na našich stránkách – www.tyra.cz.

24. 5. 2008 – Zahradní slavnost při MŠ v Tyře
Akce, kterou OS Tyra poprvé zaštítila a pomohla MŠ Tyra
s organizací. „Radovánky“, jak se této slavnosti u nás
častěji říká, měly mnohem větší úspěch, než tomu bylo
v předchozích letech. Možná tomu bylo i díky krásného
počasí, které ten den bylo.
5. 6. 2008 – Úklid Hřiště
„Povinná akce“, která protáhne i nevětšího lenocha. Kosili
jsme otavu, sušili seno, zametali jsme hřiště a sbírali dříví.
28. 8. 2008 – Úklid hřiště II
Velký úklid, který je potřeba udělat před volejbalovým
turnajem. Uklidilo se kompletně hřiště od dříví, odpadků
a listí, natřeli jsme lavičky speciálně vyrobené pro hřiště,
natřeli branky a ...

Fotografie:
1. Volejbalový turnaj v plném proudu
2. Vystoupení nejmladších účastníků
3. Návštěva MŠ Tyra na výstavě

5. 12. 2008 – Mikulášská pro děti
Pro děti byly ve školce připraveny různé soutěže, ve
kterých si mohli vybojovat žetony a ty pak proměnit
v našem obchodě za sladkosti. Poté následovalo dětské
disko a nakonec přišel i Mikuláš, který rozdal dětem
balíčky. Mikuláš pak vzal čerty a anděla a vydal se na
pochod celou Tyrou, aby navštívil děti a těm zlobivým
ratolestem dal pytel uhlí a těm hodným nadělil sladkou
nadílku.

