
 

Výroční zpráva 2013 
 

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 2013. 

 

28. - 29. června  Letní výstava 

Pro změnu jsme letos neudělali velikonoční výstavu, ale letní, na které jste mohli 

vidět kaktusy, bonsaje a jiné květiny. Bohužel se výstava neshledala s velkým 

ohlasem a navštívilo ji asi jen 100 lidí, což nám vzalo elán pro organizování další 

výstavy. Na výstavě jste si kromě kaktusů mohli také koupit ručně vyráběnou 

bižuterii nebo si zahrát stolní společenskou hru. 

 
 

19. července   Prázdniny v Třinci v Tyře 

I tento rok se opět členové našeho sdružení zapojili do organizování Prázdnin v 3nci 

pro děti. Uspořádali dopoledne plné soutěží na louce a hřišti v centru Tyry. Paní Liba 

Kubiczková připravila ve svém pohostinství pro děti malé občerstvení. Přestože nám 

počasí letos přálo, dětí bylo méně než loni, ale i tak si pěkně zasoutěžili. Děti plnily 

úkoly na pěti stanovištích a za úspěšné splnění úkolu dostávaly žetony, které pak 

mohly směnit v obchůdku za sladkosti. 

 
 

 

 



 

31. srpna  Volejbalový turnaj 

Letošní ročník volejbalového turnaje se vydařil a to nejenom proto, že nám počasí 

přálo, ale také proto, že jsme si skvěle zahráli na nově opraveném hřišti v Tyře. Do 

turnaje šestic se přihlásilo pouze 5 týmů, což přičítáme krytí termínu s turnajem v 

beach volejbale v Třinci. Hráli jsme tedy v jedné skupině každý s každým. Dopoledne 

sluníčko pěkně hřálo. Odpoledne sice zalezlo za mrak a chvílemi to vypadalo na déšť, 

ale jen vypadalo. Turnaj v beach volejbale na písku U Stájí se vydařil a ceny jsme 

předávali už skoro za tmy. Vše proběhlo v pořádku. 

 
   

V roce 2013 jsme již na víc akcí nenašli sílu. Snad se k nám připojíte a pomůžete zorganizovat víc. Od 

tohoto roku máme ve správě sportoviště v centru Tyry. Asfaltová plocha je zpřístupněna celoročně 

bezplatně. Pokud by měl někdo zájem si prostor rezervovat, můžeme rezervaci dát na vědomí za 

příspěvek Občanskému sdružení Tyra na činnost. 

Ekonomická data 

Výsledek hospodaření 

NÁKLADY   

50 Spotřebované nákupy 7124,00 

51 Služby 8695,50 

538 Daně, poplatky 80,00 

CELKEM 15899,50 

VÝNOSY   

644 Úroky 0,37 

682 Příspěvky, dary 11370,00 

602 Prodej v rámci hl. č. 3015,00 

604 Prodej v rámci hl. č. 0,00 

684 Členské příspěvky 500,00 

CELKEM 14885,37 

Výsledek hospodaření -1014,13 

Od Města Třinec jsme získali dotaci na volejbalový turnaj 5 000 Kč a na archeologické aktivity 

5 000 Kč. Z dobrovolného vstupného, či darů fyzických osob jsme získali 1 370 Kč. Všem za podporu 

děkujeme!  


