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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. 
 
17. 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 2014. 

 
Leden  Výstava historie 

Amatérští archeologové paní Eva Haltofová a Vladimír Knybel uspořádali výstavu historie Tyry 
v prostorách Domu dětí a mládeže, kde ji bylo možné shlédnout po celý měsíc. 

 
 
4. a 7. července  Prázdniny v Třinci v Tyře 

I tento rok se opět členové našeho sdružení zapojili do organizování Prázdnin v 3nci pro děti. 
Uspořádali výpravné dopoledne po historii v místních lesích, které bylo přerušeno deštěm, a děti 
ho strávily v úkrytu krmelce pro zvěř, kde jsme hráli hry. Druhý den byl plný aktivit na farmě 
v Tyře, kde se děti mohly povozit na oslíkovi, opéct si klobásu, vyrobit z ovčí vlny kuličku, či 
namalovat oblázek. 

 

 
 

 
 



30. srpna Volejbalový turnaj 
Letošní 9. 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. Do turnaje šestic se 
přihlásilo 6 týmů složených snad ze všech věkových kategorií od 16 let do 72 let. Hráli jsme 
tedy v jedné skupině každý s každým. Dopoledne sluníčko pěkně hřálo a jen sem tam zalezlo 
za mrak. Turnaj v beach volejbale na písku U Stájí se naplnil z původních přihlášených šesti na 
plnou kapacitu osmi dvojic. Hrálo se ve dvou skupinách každý s každým. Z každé skupiny 
postoupily dvě dvojice, které mezi sebou bojovaly o první čtyři místa. Ceny jsme předávali 
skoro za tmy, neboť jsme začali s malým zpožděním. Vše proběhlo v pořádku. Všem 
organizátorům děkuji za bezvadnou přípravu a hráčům za účast a těšíme se příští rok snad v 
Tyře na shledanou na 10. ročníku, pokud nám elán vydrží. Děkujeme městu Třinec za finanční 
podporu, za kterou jsme pořídili především ceny. 

 
   
V roce 2014 jsme již na víc akcí nenašli sílu. Snad se k nám připojíte a pomůžete zorganizovat víc. Dne 17. srpna 
nás opustil čestný člen, kamarád a dobrý člověk, amatérský archeolog a historik, osobnost Třince pan Vladimír 
Knybel. Velice nám chybí a vážíme si toho, co pro Tyru i nás vykonal. Čest jeho památce. Děkujeme za spolupráci. 

Ekonomická data 

NÁKLADY   

50 Spotřebované nákupy 9238,00 

51 Služby 10008,83 

538 Daně, poplatky 88,00 

CELKEM 19334,83 

VÝNOSY   

644 Úroky 0,39 

682 Příspěvky, dary 13000,00 

602 Prodej v rámci hl. č. 7150,00 

604 Prodej v rámci hl. č. 140,00 

684 Členské příspěvky 500,00 

CELKEM 20790,39 

Výsledek hospodaření 1455,56 
Od Města Třinec jsme získali dotaci na volejbalový turnaj 5 000 Kč a na archeologické aktivity 
8 000 Kč. Za podporu děkujeme!  


