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Občasník Obecního úřadu Koryta a SDH Koryta

Vážení občané,
po delší pauze držíte v ruce prvního Koryťáčka v letošním roce 2012.
Jako obvykle je uvedena rekapitulace uplynulých událostí, zejména z roku 2011.
V sobotu 12. února se konalo odvetné utkání ve volejbalu mezi SDH Koryta a Sokol Pěnčín. Po několika
hodinách těžkého zápasu vyhrálo družstvo Koryt 7 : 4.
V březnu proběhlo sčítání lidu a 10. března bylo v obci u všech přihlášených zájemců provedeno čištění
komínů. Obdobná akce může proběhnout i v tomto roce.
30. dubna přiletěly na Dalešín čarodějnice.
7. května proběhl druhý ročník pěšího výletu „Korytská stopa“. Účast byla přiměřená počasí i délce
trasy. Na trati bylo připraveno občerstvení a zmrzlina. Ve dnech 27. a 28. května se zúčastnili členové
JPO V přeškolení v Borovici.
V květnu odstoupil z funkce člena zastupitelstva, z důvodu změny trvalého bydliště, p. Miroslav Šefl
a na jeho místo, jako první náhradník, nastoupil p. Jaromír Lukeš.
Kalendář ukazoval 4. června 2011 a v Korytech na zelené louce u Koťátků, se chystala hasičská soutěž.
Přípravy hasičské soutěže probíhaly již předešlý den v podvečer, začaly se stavět stánky, převážet stoly
a lavice, navážet občerstvení, připravovala se soutěžní stanoviště a ostatní zázemí. Zaznamenali jsme
účast 12 družstev mužů, 7 družstev žen, 5 družstev starších žáků, 3 družstev mladších žáků a jednoho
družstva „hasičské přípravky“. Soutěžilo se na dvou drahách, kratší pro děti a delší pro dospělé
účastníky soutěže. Díky ukázněnosti soutěžících nedošlo v průběhu soutěže k žádným nepříjemnostem
a vážným úrazům. Na vítězných pozicích se umístila ta družstva, která byla v ten den nejlepší.
Rádi bychom tímto poděkovali všem, kteří se podíleli na přípravě soutěže od začátku až do konce.
12. června a 19. listopadu proběhl sběr nebezpečných složek komunálního odpadu.
25. června se na dětském hřišti uskutečnilo další divadelní představení, hrála nám Divadelní společnost
Křoví hru „Víkend“ a proběhla další z kuriózních tombol a na závěr již tradičně byla hudba k tanci
i poslechu.
Ve spolupráci s Úřadem práce v Mladé Boleslavi bylo zřízeno na dobu určitou jedno pracovní místo
na provádění veřejně prospěšných prací. Díky tomu nebyly v roce 2011 nutné pravidelné jarní
a podzimní brigády.

Dne 10. září přihlášení zájemci, obdobně jako i v minulých letech, vyrazili do naší spřátelené obce
Koryta u Klatov. V dopoledních hodinách výletníci dorazili do Starého Plzence, kde se setkali
s Koryťáky a absolvovali prohlídku a degustaci, která byla pro všechny z přítomných velmi zajímavá
a poučná. Po prohlídce Starého Plzence a dobrém obědě přejeli účastníci autobusem na klasicistní
lovecký zámek Kozel. Zámek se všem velice líbil. Počasí bylo velmi teplé, a tak se všichni po náročném
dopoledni těšili do Koryt, kde naši milí Koryťáci připravovali od rána příjemné pohoštění s programem.
Jako již v minulých letech bylo přivítání vřelé a radostné i s představením mažoretek. Jako dar od našich
hasičů korytským, jsme předali klasický symbol, přilbu z broušeného skla. Společně s našimi přáteli
jsme zavzpomínali na společné zážitky a navázali opět nová přátelství a přislíbili si, že se opět brzy
setkáme.
V měsíci září byl u Obecního úřadu přistaven kontejner na velkoobjemový odpad. I tentokrát byla
možnost zbavení se neskladného odpadu plně využita.
Od září se zastupitelstvo zabývalo nepříznivým stavem kalu na dolní návsi. V současné době je kal
vytěžen.
V listopadu dodal obci revírník p.Šlapák návrh na zalesnění pozemku za Kazdovými. Toto zalesnění
a následnou údržbu a oplocením bude provádět firma Jan Macíček ze Světlé pod Ještědem.
2. prosince zpíval v kapličce dětský sbor Koťata. Po krásném zážitku dorazil i Mikuláš s čertem
a andělem, tentokrát na koních. Za pěknou básničku dostaly děti nadílku a nezapomněl ani na naše
důchodce, kteří také dostali balíček.
Na Štědrý den večer jsme se sešli u stromečku na návsi. Účastníků nebylo mnoho, ale i tak se návsí
rozezněly koledy a rozsvítily prskavky.
Na závěr Koryťáčku Vás chceme pozvat dne 11. ledna 2012 na Obecní úřad. Od 18 hodin
proběhne výroční schůze SDH a od 19 hodin výroční schůze obecního zastupitelstva.

Vaše zastupitelstvo obce Koryta a SDH Koryta

