Výpis z Kroniky obce Klenovka za rok 2019

V dobře fungujícím osadním výboru naší obce nastaly změny při odchodu dvou
členů, paní Petry Kramářové a pana Jiřího Kašpara, které nahradili noví členové pan
Miloslav Bažant a pan Stanislav Tyler. Tato změna neohrozila práci osadního výboru,
takže se uskutečnily všechny plánované akce, brigády a práce pro naši obec.
Nikoho neomrzelo tradiční novoroční hokejbalové utkání s občerstvením a
společným posezením. V již patnáctém ročníku turnaje stolního tenisu si poměřilo
síly patnáct hráčů, kteří své snažení vyhodnotili ve večerních hodinách oceněním dle
umístění a drobnou odměnou. Nohejbalové družstvo pokračovalo v tradici a snažení
vrátit se na přední místa žebříčku družstev III. třídy.
Setkání občanů v kulturním zařízení k posezení a tanci s živou hudbou v březnu
a v prosinci potěšila hlavně ženy, stejně jako pravidelná setkání při cvičení. Aktivní
cyklisté se zúčastnili výletů Svatojiřské jízdy v dubnu, akce Hledáme naše kořeny
v červnu, při níž jsme navštívili pomník klenovského rodáka pana Čepily v Semtíně a
další cyklistické akce Svatováclavské jízdy v září. Seniorská jízda byla pro nepřízeň
počasí zrušena.
Pro děti uspořádal osadní výbor výlet na Staré Hrady, táborák s opékáním při
tradičním pálení čarodějnic, na konci prázdnin rybolov v místní nádrži a mikulášskou
nadílku a rozsvícení vánočního stromečku v obci. Všechny tyto akce byly dětskými
účastníky i jejich doprovodem kladně hodnoceny. Pro čtyři rodiny naší obce byl tento
rok zvláště radostný narozením jejich miminek.
V naší obci bylo dokončeno veřejné osvětlení, a v lokalitách na příjezdech do
obce od Přelouče a od Veselí, kde firmy připravují výstavba nových rodinných domů,
rovněž veřejné osvětlení, chodníky a komunikace. O zájmu o soukromou výstavbu
svědčí rovněž započaté stavby čtyř nových rodinných domů.
Brigády na úpravu sportovních hřišť, sekání trávy, úpravy veřejné zeleně a úklid u
kulturního zařízení, odvoz nebezpečného odpadu a větví, papíru skla a plastů, vše
bylo zajištěno ke spokojenosti občanů.
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