Výpis z Kroniky obce Klenovka za rok 2020
Jako každý rok, tak i na ten letošní naplánoval Osadní výbor v Klenovce sportovní a kulturní akce jak
pro malé děti, tak i pro občany obce.
Bohužel jen málo z toho bylo možné uskutečnit. Po Novém roce se stačil odehrát tradiční novoroční
hokejbalový zápas a pro všechny zúčastněné bylo připraveno občerstvení s ovarem. Při Tříkrálové sbírce
prošly obcí dvě skupinky tříkrálových koledníků, které vybíraly od občanů příspěvky na charitu. Pánové si
zasoutěžili v kulturním zařízení při patnáctém ročníku turnaje ve stolním tenisu. Občerstvení a dobrá
zábava účastníků i diváků ukončila dobře strávené odpoledne.
Začátkem roku se nejprve v Číně a následně ve světě objevil koronavirus, později pod názvem Covid19, který se již v březnu vyskytl i v Evropě. Jistě je všem známo, jak tento virus postupoval. Kdo měl obavy
a strach z vývoje této pandemie, sledoval vše v televizi, kde vláda poskytovala informace, včetně
pozdějších doporučení a zákazů, které posléze vyústily v opakované vyhlášení nouzového stavu.
Než nastala tato situace, podařilo se ještě uspořádat velmi zdařilé tradiční setkání občanů u příležitosti
Mezinárodního dne žen, kde se na tři desítky přítomných dobře bavily při živé hudbě. Jsme rádi, že naše
kulturní zařízení využívají valští myslivci a hasiči pro svoje setkání a plesy. Taktéž i mimo kulturní akce je
zařízení využito pro cvičení žen a pro svatby. Vdala se Kateřina Skalová a oženil se Jakub Šváb. Narodili
se v obci i dva noví občánci, Rebeka Stefanov a Matěj Novák.
Nebyla jen zábava, konaly se i brigády na hřišti, sekání trávy kolem kulturního zařízení a na dětském
hřišti, úprava tenisového hřiště, vybetonování stání pro kontejnery na tříděný odpad aj. V období mezi jarní
a podzimní vlnou pandemie koronaviru se podařily odehrát i dva domácí zápasy nohejbalového klubu
Klondajk Klenovka a milovníci jízdy na kole zvládli absolvovat tři tradiční cyklovýlety po našem okolí.
Pěkného počasí a příjemných zážitků z tras si užívalo pokaždé kolem dvaceti cyklistů.
Výrazně se změnil i vzhled obce na příjezdu od Veselí, kdy bylo do konce roku postaveno v hrubé
stavbě většinou i se zastřešením, dveřmi a okny osmnáct rodinných domů, a kromě toho čtyři řadové
domy, z toho dva čtyřbytové a dva tříbytové. Takto byl dokončen i další rodinný dům na příjezdu od
Přelouče, v západní části obce roubenka a přímo v obci i další dům před bývalou školou.
Vzhledem k epidemiologické situaci se lidé větší část roku neměli možnost potkávat a scházet.
Nebylo možné uskutečnit ani Mikulášskou nadílku jako v předcházejících letech, proto osadní výbor
pozval rodiče k individuálnímu předání balíčků ke kulturnímu zařízení a Mikuláš s doprovodem navštívil
jen několik rodin při respektování vládou stanovených opatření. Není známo, že bychom nějak výrazně
virus zaznamenali v naší obci, ale komunikace a vzájemné setkávání bylo z výše uvedených opatření
velmi omezené.
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