
Výroční zpráva 2011 

Občanské sdružení Tyra 
 

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 bylo konečně na náš podnět rekonstruováno hřiště v Tyře. 

 

28. ledna   Členská schůze 

 Na schůzi byl volen výbor pro další období, schválili jsme rozpočet a stanovili jsme si 

cíle pro rok 2011 a pan Vladimír Knybel byl jmenován čestným členem Občanského 

sdružení Tyra za činnost pro sdružení a historický výzkum kořenů tyrských obyvatel. 

 

 

15. - 16. dubna  Jarní výstava 

I letos již tradičně členové Občanského sdružení Tyra přichystali pro místní i 

přespolní návštěvníky Jarní výstavu v prostorách velkého sálu pohostinství U 

Liberdy. Návštěvníci zde mohli vidět pestrou škálu různě zdobených kraslic, 

květinové dekorace, na děti zde čekal velikonoční zajíc Zajda, který rozdával 

čokoládová vajíčka těm, kdo ho našel v jeho skrýši. Děti také nadchly zvířátka, která 

jsme letos zařadili mezi vystavované. Výstavu navštívilo přes 300 lidí. 

 
 

květen    Výstava dávných časů v Tyře 

Také v tomto roce byla našimi amatérskými archeology uspořádána historická 

výstava, tentokrát s podtitulem „zvyků našich předků“, na které jste mimo nálezů 

z okolí Tyry mohli vidět předměty zapůjčené z rodinných sbírek, pracovní nářadí, 

obrazy, aj. 

 
 

 

 

 

 



26. června Sportovní dopoledne pro děti 

 Akce byla spojena se slavnostním otevřením „staronové“ žluté turistické stezky 

vedoucí přes střed Tyry za Javorového na Ostrý, která byla uskutečněna ve spolupráci 

s KČT. Přestřihnutí pásky se účastnili členové KČT. Pro děti  byly připraveny na hřišti 

soutěže o ceny. 

  
 

 

27. srpna  Volejbalový turnaj 

6. ročníku volejbalového turnaje se zúčastnilo 5 šestičlenných týmů a 13 dvojic. 

Beach volejbal jsme letos odehráli poprvé na písku na hřišti u Penzionu stáje v Tyře.  

 
25. listopadu  Podzimní odpoledne 

Akci jsme připravili ve spolupráci s SK Trend Třinec. Děti mohly shlédnout 

v odpoledních hodinách v Pohostinství u Liberdy divadelní představení O draku 

Bramboráku. Na zábavné divadlo se přišlo podívat 40 dětí s rodiči. 

 



Ekonomická data 

Výsledek hospodaření 

NÁKLADY   

50 Spotřebované nákupy 8660,00 

51 Služby 12573,00 

538 Daně, poplatky 110,00 

CELKEM 21343,00 

VÝNOSY   

644 Úroky 0,95 

682 Příspěvky, dary 18195,00 

604 Prodej v rámci hl. č. 1000,00 

684 Členské příspěvky 400,00 

CELKEM 19595,95 

Výsledek hospodaření -1747,05 

 

Od Města Třinec jsme získali dotaci na kulturní a společenské akce 5 000 Kč. Na volejbalový 

turnaj jsme získali dotaci 3 000 Kč a na archeologické aktivity 8 000 Kč. Z dobrovolného 

vstupného, či darů fyzických osob jsme získali 2 195 Kč. Všem za podporu děkujeme! 


