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AKCE POŘÁDANÉ
OS TYRA V ROCE 2007
 

29. 1. 2007 – založení OS Tyra
Ministerstvo vnitra České republiky schválilo stanovy 
OS Tyra, jeho prvními členy se stali jeho zakladatelé: 
Pavlína Haltofová, Vendula Haltofová, Miroslav Uchoč.

 

Členové OS Tyra (zleva): VH, MU, PH

31. 3. 2007 – valná hromada
Členové osobně pozvali všechny občany Tyry na první 
valnou hromadu, zúčastnilo se jí cca 30 lidí. Byl zvolen 
výkonný výbor, revizor, pokladník a přijat nový člen. 
Součástí valné hromady byla videoprezentace „Nový 
Zéland“.

21. 4. 2007 – úklid Tyry ke dni Země
Oslavit Den Země do Tyry přišlo bohužel jenom
11 lidí. Nasbíráno bylo přibližně 50 pytlů odpadků
a 1 220 kg železa.

8. 5. 2007 – spuštěn web www.tyra.cz

1. 6. 2007 – schůze na MěÚ Třinec 
ohledně návaznosti autobusů a vlaků
Občanské sdružení Tyra bylo přizváno na schůzi, kde 
se projednával problém návaznosti autobusů, na který 
jsme již dříve upozornili dopisem na daný odbor 
městského úřadu města Třinec. Na schůzi byl přizván 
také zástupce provozovatele MHD dopravy, který 
problematiku vyslechl a přislíbil, že se pokusí
s problémy něco udělat.

11. 6. 2007 – schůze na MěÚ Třinec 
ohledně hřiště
OS Tyra chce dostat do vlastnictví nebo opatrovnictví 
chátrající hřiště, které je situováno ve středu Tyry a již 
několik let je bez údržby. Problémy s touto situací se 
řešily opět se zastupiteli města Třinec, kteří se aktivně 
začali podílet na pomoci této myšlence, tj. pokusit se 
obnovit a opravit tento sportovní areál.
 
22.–23. 6. 2007 – výstava kaktusů
a bonsají
První ročník výstavy kaktusů a bonsají se konal
v restauraci Liberda v Tyře, kam na naše pozvání 
dodali exempláře i členové Bonsai klubu Třinec, kteří 
svými bonsajemi velmi obohatili sbírku kaktusů, jež 
zapůjčilo několik vystavovatelů. Výstavu denně 
navštívilo asi jedno sto občanů nejen z Tyry, ale 
celého třinecka a okolí.

 

25. 7. 2007 – úklid hřiště
Úklidu hřiště se zúčastnilo asi 10 dobrovolníků, kteří 
odvedli kus práce při zvelebování prostor hřiště a jeho 
okolí. Provedli údržbu zeleně, stromového a keřového 
porostu (osekávání větví) tak, aby hřiště lépe sloužilo 
všem.

 

23. 8. 2007 – natírání laviček a čar na hřišti

25. 8. 2007 – 2. ročník volejbalového 
turnaje v Tyře
Volejbalového turnaje se zúčastnilo celkem 12 dvojic 
na beach volejbal bez písku a 8 šestičlenných družstev 
nejen z třinecka, ale i z Českého Těšína, Bohumína
a okolí. Celkem turnaj navštívilo kolem 60–80 lidí, 
nejen sportovců, ale i jejich fanoušků a příznivců.
Na turnaji nechybělo ani občerstvení ve formě 
poukazů na denní menu do restaurace a odpolední 
pizzy, kterou přivezli přímo na hřiště.

5.–6. 10. 2007 – podzimní výstava
Podzimní výstavu se nám podařilo vytvořit jak
z neživých složek, tak i z živých. Na stolech nechyběly 
exponáty ze zahrady – jablka, maliny, brambory, dýně, 
cukety, mrkve, plody stromů, apod. Zajímavostí byli 
zvířátka za sklem – chameleon, želvy, křečci, morče, 
hadi, kudlanky atd. Poradenství a prodej medu 
nechybělo po celé dva dny výstavy stejně jako rady jak 
pěstovat vinnou révu. V sobotu bylo možno zhlédnout 
videoprezentaci s výkladem na téma „ptáci“.

6. 12. 2007 – mikulášská pro děti
Milukášskou pro děti uspořádalo sdružení
v prostorách MŠ Tyra. Akce se zúčastnilo několik 
desítek dětí s i bez rodičů a prarodičů. Mohli
si zasoutěžit v ne/tradičních hrách a vyhrát zajímavé 
sladké ceny. Vše probíhalo s nádechem předvánoční 
atmosféry s klidem a pohodou.

PŘEHLED FINANČNÍHO 
HOSPODAŘENÍ

ZA ROK 2007
Výkaz
Cash �ow (v Kč)
 
Stav na počátku          

Hospodářský výsledek  

STAV NA KONCI  

Přehled výnosů  (v Kč)
 
Název      

Dobrovolné vstupné    
Dary  
Příspěvky
Členské příspěvky  
Ostatní výnosy               

CELKEM

Přehled nákladů (v Kč)

 

Název   

Materiál
Dobrovolné vstupné 
Dary  
Příspěvky
CELKEM

Služby
Dobrovolné vstupné      
Příspěvky   
Členské příspěvky    
CELKEM 

Poplatky

CELKEM        

 
CELKEM


