
Zápis z Valné hromady konané dne 17. 1.  2009 v klubovně Občanského sdružení Tyra 
Přítomni členové Občanského sdružení Tyra:  

Pavlína Haltofová 

Eva Haltofová 

Miroslav Uchoč 

Sven Köhler (nový člen) 

Nepřítomni členové: 

Vendula Haltofová 

Ladislav Němec 

Ostatní přítomní: V. Knybel, Sven Köhler, Jana Uchočová, Katka Orliczková, Katka 
Liberdová, Lucie Šimovcová 

Body programu:  

1. Volby výboru a revizora 

2. Schválení rozpočtu sdružení na rok 2009 

3. Schválení zprávy o činnosti sdružení za rok 2008 

4. Schválení účetní závěrky za rok 2008 

5. Určení koncepce a cíle sdružení na příští období 

6. Diskuse  

 

ad 1. Neboť nebyly vzneseny žádné námitky, či návrhy na změny složení výboru a revizorů, 
zůstává toto ve stejném složení jako v roce 2008 

Členové výboru Občanského sdružení Tyra: Vendula Haltofová, Pavlína Haltofová, Miroslav 
Uchoč 

Revizor občanského sdružení: Eva Haltofová 

Funkci pokladníka bude i nadále vykonávat Eva Haltofová. 

ad 2. Pro členy byl odsouhlasen roční členský příspěvek ve výši 100 Kč na rok 2009, jež byl 
od přítomných pokladníkem následně vybrán. Pro nové členy byl snížen roční členský 
příspěvek z 500 Kč na 100 Kč. Byl přijat nový člen Sven Köhler. 

V roce 2009 předpokládané výdaje:  100 Kč nájem klubovny 

   400 Kč energie klubovny 

   1000 Kč hosting 

   2000 Kč na akce; na činnost 

Celkem  3500 Kč 
Předpokládané příjmy:  600 Kč členské příspěvky 

   2900 Kč příspěvky z akcí 

Celkem  3500 Kč 



Podány projekty na MěÚ Třinec v celkové hodnotě 23 200 Kč, z toho 2000 financovány 
z příjmů Občanského sdružení Tyra. Pokud granty získáme, ovlivní to i rozpočet. 

ad 3. Miroslav Uchoč předložil zprávu o činnosti sdružení za rok 2008. Ta byla přečtena a 
odsouhlasena členy sdružení. Je k této zprávě přikládána (viz. příloha 1) 

ad 4. Byla předložena účetní závěrka za rok 2008, která byla taktéž členy schválena. Dále 
bylo rozhodnuto, že výsledek hospodaření 208,10 Kč bude přeúčtován na počáteční účet 
rozvážný 961. Pavlína Haltofová podala přiznání k dani darovací za uplynulé pololetí. 
Dále podá i daňové přiznání za rok 2008. 

ad 5. Byly stanoveny předběžné termíny akcí, které se uskuteční v roce 2009 
20. – 21. března – Výstava ručních prací s prodejem velikonočních vajec a workshopem 

pro veřejnost; vystoupení dětí z MŠ Tyra 
18. nebo 25. dubna – Úklid obce ke dni Země 
asi 30. května – Letní slavnost ve spolupráci s MŠ Čtyřlístek v Tyře 
červen – Prodejní výstava kaktusů 
29. srpna – 4. ročník volejbalového turnaje 
4. 12. – Mikulášská pro děti 

Pokračování v průzkumu „Pátrání po minulosti Tyry“ ve spolupráci s p. Knyblem a 
dalšími. 

Pokračování v činnosti „Tyráčku“, klubu pro děti, spolupráce s ČASPV v přípravě a účasti 
na Medvědí stezce. 

ad 6. Diskuse 

ad 7.  Zadané úkoly:  

- Eva Haltofová: příprava jarní výstavy u Liberdy 

- Miroslav Uchoč: příprava výstavy kaktusů a volejbalového turnaje 

- Pavlína Haltofová: správa webových stránek, daňová přiznání z příjmu právnických 
osob, popř. daň darovací; v prosinci podávání žádostí o grant na MěÚ na rok 2010; 
komunikace s MěÚ, platba nájemného 

- Vendula Haltofová – zajistí fungování www stránek pro příští rok a další činnosti 
podle vlastního rozhodnutí 

- Všichni členové: příprava volejbalového turnaje pod vedením Miroslava Uchoče 

Další úkoly: 

- vypracování Výroční zprávy za rok 2008 

- podávání grantů na aktivity OS Tyra pro rok 2010 

- shánění sponzorů 

Zapsala Pavlína Haltofová 

 

V Tyře 17. ledna 2009      Pavlína Haltofová 

        Miroslav Uchoč 

        Eva Haltofová  

        Sven Köhler 



Příloha 1 

Zpráva o činnosti OST 
Za rok 2008 

 
Tato zpráva byla vypracovaná za účelem poohlédnutí se za rokem 2008, co bylo v Tyře k vidění a co se za tuto 
dobu změnilo. Zde je tedy přehled akcí Občanského sdružení Tyra. 
 
 
6. 2. 2008   Valná hromada 

 I tento rok nechyběla valná hromada, na které se zvolili členy OST pro další rok a 
diskutovalo se s občany. 

 
14 – 15. 3. 2008   Velikonoční výstava 

 Vystavovali se velikonoční ozdoby, svíčky, vajíčka, nechyběla ani pomlázka, kterou 
si mohli děti uplést. Dále pak, tvorba dětí z MŠ Tyra, prodejní výstava knih, expozice 
k historii Tyry, ukázka techniky malby na textil a prezentace Aljašky. První den 
výstavu navštívilo asi 100 lidí, druhý den pak 80. 

 
19. 4. 2008  Den Země 

Neboli sbírání odpadků v Tyře. Den Země začal sychravým počasím, ráno jsme 
vyrazili po dešti a odpoledne nás déšť chytl, přišlo pomoct jen 6 lidí a nasbírali jsme 
jen 25 pytlů odpadků a zlikvidovali další (v pořadí už druhou) skládku. Železa jsme 
měli asi jen 130Kg. 

 
24. 5. 2008  Zahradní slavnost při MŠ v Tyře 

Tento rok byli poprvé připraveny a zorganizovány radovánky pro mateřskou školu 
v Tyře. Počasí nám přálo a akci navštívilo více lidi, než tomu bylo minulý rok. 

 
30. 8. 2008   3. ročník volejbalového turnaje 

Den se opravdu vydařil. Přes noc pršelo, ráno bylo docela chladno, ale během 
dopoledne se 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. 

 
31. 10. 2008  Hudební odpoledne v MŠ Tyře 

Bylo pozváno asi 20 hudebníku z Tyry ale dorazilo jen 10, hrálo se na flétny, 
akordeon, klavír a kytary. Podívat se přišlo jenom 10 lidi. 

 
listopad 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. 
Výstava měla úspěch sice ne moc u místních ale přišli se podívat lidé třeba i z Těšína, 
Frýdku či Vendryně. Výstava byla slavnostně zahájena pani Ševečkovou z MěÚ. 
Výstava trvala celý listopad a to vždy v pondělí a pátky. Odhadovaný počet lidí bylo 
asi 50, což není za ten měsíc moc. 

 
5. 12. 2008  Mikulášská pro děti 

Opět jsme pořádali na Mikuláše, pro dědi ve školce 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. Poté si Mikuláš 
vzal čerty a anděla a vydal se na pochod celou Tyrou. 

 
Během roku jsme zaslali dopis na MěÚ ohledně opravy kaple, dostali jsme k pronájmu místnost v hasičské 
zbrojnici, kterou používáme jako klubovnu, starali se o hřiště, nástěnku a vedli klub Tyráček. Měli jsme také 
reportáž o OST v pořadu křížem krajem na stanici Českého rozhlasu Ostrava a byl napsán článek o pátráni po 
minulosti, který je zveřejněn na internetu. 
 
 

http://www.tyra.cz/galerie.html?str1=13&str2=1&title=Zahradn%ED%20slavnost%202008

