Vážení spoluobčané,
rok 2013 už za pár dní bude rokem minulým a tento zpravodaj se tak stane
zpravodajem za loňský rok. Najdete v něm informace o dění v obci, informace
z obecního úřadu, informace o průběhu pozemkových úprav od pana místostarosty, článek od paní knihovnice a i námět na tvoření od Lenky Böhmové. Letos
poprvé má svoje místo ve zpravodaji historické okénko, kterým nahlédneme do
historie školy a školství v naší obci.
Po celý rok jsme Vám předávali informace prostřednictvím obecního rozhlasu, úřední vývěsky v obci i na internetu. Dále jste byli informováni o dění v obci
prostřednictvím lístků ve Vašich schránkách. Informovanost Vás jako občanů je
základním předpokladem fungující obce.Děkuji za Vaše názory, pochvaly, kritiky
a nápady. Váš zájem o dění v obci a směřování obce je přínosný pro nás všechny.
Myslím si, že se nám daří dobrá spolupráce občanů a zastupitelstva v zájmu veřejných věcí a občanské společnosti . A věřím, že se potřeba sounáležitosti stane
důležitou součástí života většiny z nás.
Mám tu čest být starostkou třetím rokem. Po tuto dobu pracuji s týmem zastupitelů pro naši obec a tato práce mě velmi těší. Děkuji zastupitelům za jejich
nasazení pro společnou věc. Poznala jsem v nich lidi, kteří jsou čestní, pracovití
a obětaví. Děkuji také svojí rodině a rodinám všech zastupitelů za dosavadní
podporu a pochopení v naší práci.
Přeji nám všem, abychom si prožili sváteční dny v klidu a pokoji. Abychom
měli čas na svoje blízké i sami na sebe a dostatek síly se zastavit a ohlédnout.
Zkusme se vzepřít tomu, kam se nás snaží trend dnešní doby zatlačit, zkusme
být materiálně chudšími a zbohatnout po duchovní a lidské stránce. A to nejen
o Vánocich…
Do Nového roku vykročme šťastně a ať se nám podaří zdolat každou životní
překážku v roce 2014. Buďme optimisty a společně věřme, že bude líp a že budeme prožívat takové časy, jaké si sami uděláme.
					

Bc. Eva Onderková, Vaše starostka

Náš zpravodaj vydáváme zatím jen jednou ročně a proto má podobu zároveň
i takové výroční zprávy. Na následujících řádcích jsou zachyceny události, které
v jednotlivých měsících v naší obci proběhly. Samozřejmě zde nepíšeme o práci
všední, bez které se chod naší obce neobejde. (O té práci, která je vidět, až když
udělaná není.) Zároveň nebudeme vypisovat důležitou práci všech brigádníků,
kteří pracovali a pracují pro obec, aby se nám tu žilo pěkně v udržovaném a čistém prostředí.Nesmíme ani zapomenout na velký díl práce dobrovolnické, kterou řada z nás pro obec dělá nezjišťně.Je to činnost velice záslužná. Važme si lidí,
kteří dokáží udělat práci ve prospěch druhých. Učme i naše děti, že obec jsme
my všichni a je důležité pro tento celek pracovat a chránit jeho zájmy.
							

Vaše zastupitelstvo
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Leden
V pátek 4.1. proběhla beseda zastupitelstva obce s občany. Zúčastnili se jí
všichni zastupitelé a 30 občanů. Starostka obce seznámila přítomné s návrhem
rozpočtu a následovala beseda k otázkám občanů na zastupitele. V roce 2014
se tato beseda uskuteční v pátek 3.1.2014 od 18 hodin ve společenské místnosti v kulturním domě. Budete seznámeni s návrhem rozpočtu pro rok 2014
a bude dostatek prostoru pro Vaše dotazy, připomínky a diskuzi.
V neděli 6.1. bylo při Tříkrálové sbírce vybráno v naší obci 5 843Kč.
18.1. byla výroční schůze SDH, která se nesla především v duchu plánů
a příprav oslavy výročí.
V sobotu 19.1. jsme měli Karneval pro děti, který se opět vydařil a děti
i dospělí si užili pěkné odpoledne.
Volba prezidenta republiky proběhla ve dvou kolech 11.-12.1. a 25.-26.1.
V lednu jsme zahájili třetí rok cvičení v naší obci. Čtvrtek se stal opět dnem,
kdy máte příležitost udělat něco pro svoje tělo. Jsme rádi, že využíváte možnosti zacvičit si přímo v naší obci, kdy nemusíme   nikam dojíždět. Nebýt Vašeho
zájmu a elánu, tak by samozřejmě žádné cvičení nebylo. Tak jen vydržte! Čas
je stále stejný: 18,45-19,30 Cvičení pro ženy s Evou Onderkovou a 19,30-20,30
Zumba se Šárkou Komínkovou.
Únor
V sobotu 2.2. prošel a projel naší obcí masopustní průvod. Odpoledne jsme
se sešli v kulturním domě, kde veselí pokračovalo. Tato tradice se podařila oživit
díky nadšení členů Juveny a patří jim  dík za to, že vrátili do naší obce tuto tradici.
V pátek 8.2. měl výroční schůzi Zahrádkářský spolek naší obce. Pan předseda informoval členy o činnosti spolku, proběhla přednáška pana Dokulila ze Starče, členové obdrželi Rukověť zahrádkáře a vyměňovali si pěstitelské zkušenosti
a znalosti.
V neděli 24.2. jsme shlédli divadelní představení Ochotníků z Okříšek Strašidlo cantervillské. Dospělých diváků bylo 75 a 15 dětí.  
Březen
2.3. jsme si mohli pochutnat na specialitách ze zabíjačky a posedět v příjemně voňavé atmosféře.
V sobotu 9.3. jsme se sešly ve společenské místnosti pouze ženy, abychom  
oslavili svátek MDŽ. Zatančili nám členové tanečního souboru Bajdyš a jediní
muži, kteří měli vstup povolen - což byli tanečníci z Bajdyše - nám i popřáli. Bylo
to prostě odpoledne jen o ženách a pro ženy…
V neděli 10.3. nám Ochotníci z Budišova sehráli operetu Hledám děvče pro
Boogie-Woogie. Dospělých návštěvníků bylo 75 a 18 dětí.
V sobotu 16.3. měl výroční schůzi Myslivecký spolek Červená Lhota. Předseda spolku přednesl výroční zprávu, zprávu podal i kontrolní a finanční výbor.
V neděli 17.3. jsme se mohli na chvíli přenést do Mongolska, o kterém nám
povyprávěl Ing. Antonín Kopřiva.
Ve středu 20.3. jsme se vypravili v počtu 50 lidí autobusem do Horáckého
divadla na muzikálové představení Zpívání v dešti.
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V pátek 22.3. jsme tvořili s Lenkou Böhmovou velikonoční zajíčky, technikou
z papírových roliček. Pěkné výrobky jsme si  mohli nejen vyrobit, ale i zakoupit.
V sobotu 23.3. uspořádala Juvena ples, který byl bohužel v naší obci i jediný za tuto sezónu. Je to škoda, protože zázemí kulturního domu máme
opravdu pěkné. Díky nutným opravám a modernizacím je společenská místnost i sál velmi příjemným a reprezentativním místem a jsme rádi, když této
možnosti k oslavám využíváte. Tento rok využilo 11 občanů společenskou
místnost či kulturní dům k pořádání svojí oslavy.
Krajská správa  a údržba silnic Kraje Vysočina dokončila prořez stromů před
vjezdem do naší obce ve směru z Čechtína. Větve, které po ořezu pracovníci
nesklidili, jsme Vám nabídli ke seštěpkování. Zatím tam převážná většina větví
zůstala. Pořád trvá možnost větve seštěpkovat, pokud máte zájem. Po jednáních
se zástupci KSÚS to zatím nevypadá, že by byli schopni a ochotni sami větve
odstranit.
Duben
V sobotu 6.4. uspořádala Juvena taneční zábavu se skupinou Vjetef.
V pondělí 8.4. jsme se mohli dozvědět více o památných kamenech od nadšenců, kteří se věnují jejich hledání a starají se následně i o jejich další osud. Pan
Emanuel Nožička a pan Karel Průša objevili na našem katastru kámen, který
i následně po dohodě se zastupiteli upevnili. O osázení kolem kamene se postarala obec.
V neděli 14.4. proběhl Zumba maraton. Cvičily 3 lektorky a 2,5 hodiny si zájemci mohli užít opravdu skvělou atmosféru. Šárka Komínková tímto chtěla oslavit cvičení v naší obci a ocenit, že u nás je stále o Zumbu velký zájem.
V sobotu 20.4. jsme měli opravdu hektickou sobotu. Ráno jsme od 10 hod
v rámci akce Čistá Vysočina ve 4 trasách čistili a třídili odpad podél silnic
v naší obci a kolem ní. Sešlo se nás 8 dospělých a 7 dětí. Naše obec se do tohoto projektu zapojila poprvé a podle ohlasu zúčastněných, se ho budeme účastnit
i další rok. S dětmi jsme se podivovali, co za „poklady“ se dá ve strouhách a na
stráních najít.
Odpoledne se sešli ve společenské místnosti Senioři, kterých bylo 22. Mohli
si popovídat a užít přátelskou atmosféru setkání.
V sobotu 27.4. byly svépomocí vyčištěny bazény na pitnou vodu ve vodárně.
V úterý 30.4. jsme pálili čarodějnice a stavěli Máju, kterou přes noc mládenci
svědomitě uhlídali.
Květen
V úterý 7.5. byly svépomocí odkaleny a čištěny hydranty v obci-1. etapa.
22.5. proběhl audit z Krajského úřadu. Kontrola účetnictví a evidence byla
bez závad. Výsledek této kontroly je na úřední desce na našich webových stránkách www.obeccervenalhota.cz. Stejně tak tam najdete i výsledek hospodaření
obce a  závěrečný účet za loňský rok. Pokud nemáte k dispozici internet, můžete
do dokumentů nahlédnout i osobně na obecním úřadě.  
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Červen
V sobotu 1.6. proběhla dlouho připravovaná oslava výročí 70 let SDH Červená Lhota. Kdo jste se nemohl osobně této krásné oslavy zúčastnit, tak si
můžete objednat u Tomáše Pospíšila DVD z celé akce. V Horáckých novinách,
Třebíčském deníku a ve Zpravodaji MAS Podhorácko (najdete ho na stránkách
www.podhoracko.eu) byly uveřejněny články o této oslavě.
V neděli 2.6. byl slaven svátek Božího těla i s venkovními krásně ozdobenými oltáři v naší obci.
V sobotu 22.6. Den sportu a zábavy s Juvenou byl opět dnem nejen pro děti,
kterých se 41 zůčastnilo soutěží a her, ale i pro dospělé. Všichni si mohli pochutnat na výborném opékaném seleti.
Krajská správa a údržba silnic Kraje Vysočina dokončila opravu mostku v naší
obci. Po opravě je komunikace přes mostek užší než byla, a tak vyžaduje   opravdu velkou obezřetnost chodců. Oslovili jsme projektanta ke zpracování návrhu
na možnost vybudování lávky pro pěší.
Červenec
26.7. čištění a odkalování hydrantů v obci svépomocí-2. Etapa
V prázdninových měsících se opět zapojili i mladí brigádníci v práci pro obec.
Jsme rádi, že se sami zajímali o tuto možnost a že svoji práci pak odvedli zodpovědně. Budeme rádi, když i nadále budou vnímat dění okolo sebe, jako něco,
co je zajímá a do čeho by chtěli mít možnost „mluvit“.
Srpen
1.8. požár stohu slámy v areálu ZD v naší obci. Zasahovali profesionální
hasiči z Kraje Vysočina, dobrovolní hasiči z Čechtína a Přibyslavic. Patří jim
velký dík, za dobře zvládnutý zásah.
Pouťový víkend 9.-11. 8. Byl ve znamení páteční retrodiskotéky, která opět
měla velký ohlas a Lukáš Ferda nám nachystal zážitek na cestě zpátky časem.
V neděli  nám hráli Horané, kteří se už u nás cítí jako doma a podle Vašich
ohlasů i Vy je máte  rádi. Bylo krásné počasí a koncert před kulturním domem tak
byl vydařený.
Ve dnech 12. 14.19. a 21. 8 si mohli děti zpestřit čtyři prázdninová dopoledne programem, který pro ně připravila Lenka Bohmová. Rodiče i prarodiče
se s dětmi  při inteligentních hrách, sportovním dopoledni, tvoření a volnočasových hrách opravdu nenudili.
V srpnu byl firmou Bonita Group s.r.o. namontován herní prvek na dětské
hřiště. Tento prvek vybralo zastupitelstvo a chtělo tak doplnit dětské hřiště, které
si děti zasloužili. Bohužel nebyla montáž provedena dle ústního zadání.  Ze strany obce tak nebyla herní sestava převzata a zaplacena. Zatím se snažíme s firmou
vyjednat předělání, za podmínek pro obec přijatelných.
Na ukončení prázdnin 30.8. nás pozval Feeder klub, který se stará o rybník Pod Pecima. Členové klubu připravili pro děti zajímavé soutěže a hry. Obec
zajistila pití a špekáčky, které jsme si s dětmi opekli.
Zdravotní prořez stromů (lípy) v obci.
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Září
Zdravotní prořez stromů (lípy) v obci-dokončení.
Chystání dřeva na topení v KD.
Byla zahájena oprava komunikací v obci v rámci dotace z projektu Program
obnovy venkova Kraje Vysočina. Tuto opravu provedla firma Colas CZ a.s.
Celkové náklady oprav byly 608 200 Kč.Výše poskytnuté dotace je 109 000 Kč.
Náklady obce byly 499 200 Kč. Příští rok nás čekají další úseky oprav, které
bychom opět chtěli zvládnout i společně s žádostí o dotaci z POV. U domů č.p.
16, 18, 22, 24 a 67 byly vjezdy opraveny na náklady majitelů domů a těm také
firma Colas tuto opravu fakturovala.
Říjen
Byla zahájena místní šetření v rámci pozemkových úprav na katastru naší
obce. Tato pokračovala ještě v měsíci listopadu.
V neděli 20.10. jsme se pobavili při představení Nejkrásnější válka Ochotníků
z Luk nad Jihlavou. Přišlo 12 dětí a 68 dospělých. I tito ochotníci projevili zájem
se k nám za rok opět vrátit, publikum prý totiž bylo skvělé.Takže se budeme těšit
na další setkání.
Osázení plochy před KD okrasnými dřevinami.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 25.-26.10.
Koupě   pozemků. Tyto pozemky obec kupuje se záměrem vytvoření stavebních míst v obci. V rámci územního plánu bylo třeba vyčlenit vhodné místo
pro další výstavbu rodinných domů. Vybrali jsme jej v lokalitě „Na Františku“.
Podařilo se nám koupit pozemky v této lokalitě společně s koupí domu po
zemřelém panu Brabcovi. Dál jsme jednali s pěti vlastníky pozemků, se kterými
byla uzavřena ústní dohoda o koupi a směně.Obec vyhotovila geometrické plány
a odhady pozemků. Se čtyřmi vlastníky byly tyto smlouvy podepsány a jeden
vlastník od ústní dohody před vyhotovením smluv odstoupil.
Podařilo se nám získat dotaci pro knihovnu ve výši 17 000 Kč od Kraje
Vysočina. Za tyto peníze jsme zakoupili počítačovou sestavu, tiskárnu, program  
a náležitosti pro evidenci knih.
Listopad
V sobotu 9.11. měli příležitost se opět  setkat senioři v naší obci. Kdo pozvání přijal, určitě nelitoval a užil si příjemné odpoledne a večer se svými vrstevníky. Pozvání přijalo 21 seniorů.
V příštím roce chceme vyřešit způsob opravy hřbitovní zdi. K jednáním přizveme i starosty spádových obcí, abychom   se dohodli na postupu a společném financování. Po té bude zeď opravena. Byly vykáceny túje na hřbitově, aby
došlo k odkrytí a zpřístupnění zdi a tyto prostory svépomocí zatím čistíme a uklízíme. Jakmile budou dokončeny opravy zdi, bude provedena výsadba nových
dřevin, která citlivě doplní a zkrášlí prostory tohoto pietního místa.
Zasazení  stromu (pomale rostoucí stříbrný smrk) na návsi, který bude každoročně stromem vánočním.
Vyklízení vnitřních prostor v obecní budově č.p. 39. Všechny práce jsou
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zatím prováděny svépomocí. Projekt demolice a vyřízení všech  povolení  bylo
pořízeno za celkovou cenu 13 000 Kč. Chceme zvládnout odstranění této budovy za minimální náklady, s tím, že materiál by byl nadrcen a uložen, aby mohl být
použit pro vysprávku cest na našem katastru. Odstraněním budovy se zvětší prostředí návsi a zpřehlední provoz na silnici. Zatím máme představu místa určeného
k posezení a setkávání, ale přivítáme i nápady od Vás, jak by jsme mohli v obci
tento prostor využívat a co by jste si tady přáli.
Ve středu 27.11. jsme ve společenské místnosti od 17 hod. pod vedením
Lenky Böhmové vyráběli zvonky z papírových roliček.
V pátek 29.11. od 16 hod. jsme zvonky společně s Lenkou barvili. Poté děti
i maminky vyráběly ozdoby na vánoční strom před KD. Tak náš strom zdobí
úžasné bombóny a dárečky.
V sobotu 30.11. se zaplnil kulturní dům diváky, kteří přišli na Ochotnický soubor z Kamenice. Ti nás pobavili komedií A je to v pytli! Dospělých diváků bylo
94 a 26 dětí.
Po divadle jsme rozsvítili vánoční strom a zahřáli se svařeným vínem.
Životní jubilea v letošním roce oslavili a oslaví:
Petr Zeman

65 let

Jiřina Růžičková

85 let

Marie Semrádová 60 let
Ludmila Brožková 65 let
Jan Milostný

80 let

Antonín Zeman

75 let

Marie Neumanová 90 let
Počet obyvatel:
K 1.1.2013 bylo k trvalému pobytu hlášeno 179 občanů.
Umřeli 2 občané, narodilo se 1 dítě, odhlásili pobyt 2 občané, přihlásil
pobyt 1 občan.
K  30.11.2013 má naše obec 177 obyvatel přihlášených k trvalému pobytu.
Počet zasedání zastupitelstva: 9
Účast na zasedáních:
Čajánek Aleš  
8
Ferda David  
9
Neumanová Marie 9
Onderková Eva   9
Pospíšil Petr  
9
Pospíšil Tomáš    9
Rymeš Petr  
7
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Všechna zasedání zastupitelstva jsou veřejná a jsme rádi, že někteří z Vás této skutečnosti využili a přišli na zasedání za námi se svými podněty
a připomínkami.
V roce 2014 nás na podzim čekají komunální volby, kdy budeme volit nové
zastupitele. Pokud zvažujete svoji kandidaturu, tak se na nás můžete obrátit
a my Vám zajistíme podání kandidatury se všemi náležitostmi. Samozřejmě
si kandidaturu můžete podat i sami na Městském úřadě v Třebíči u paní Bc. Věry
Brabencové.
Na nás jako voličích leží úkol, abychom  si zvolili  zastupitele, kteří budou poctivě a zodpovědně  naplňovat poslání této práce, kterým je služba druhým.
Finanční prostředky obce: (Stav k 30.11.2013)
Na běžném účtu je 1 721 835 Kč
Na spořícím účtu je 1 050 000 Kč
Na dotačním účtu je
56 000 Kč
Obec nesplácí žádný úvěr.
Nádoby na komunální odpad:
Již dříve jsme Vás informovali, že svoz menších popelnic (o objemu 110 l)
je pro obec dražší, díky poplatku za manipulaci s popelnicí, který účtuje svozová firma. Tento poplatek se samozřejmě promítá i do výše poplatku za svoz odpadu   na jednoho občana. Pro snížení těchto nákladů,  by bylo dobré, aby jste místo do dvou malých popelnic ukládali odpad do jedné velké. Zástupci firmy Ave
nás informovali, že ceny za svoz  a likvidaci odpadů v příštím roce zřejmě porostou. Takže, abychom mohli výši poplatku udržet,  popřípadě jej  nezvyšovat nějak
výrazně, přemýšlíme nad tím, jak snížit náklady.
Oslovili jsme tedy firmu AVE, aby nám nabídli cenu za nádoby na komunální odpad o objemu 240 l. Pokud by jsme udělali hromadnou objednávku pro více
zájemců, byla by cena 890 Kč s DPH za jednu velkou plastovou popelnici (běžná cena se pohybuje kolem 1 100 Kč).  Doprava do obce by byla zdarma. Jestliže zvažujete pořízení nové popelnice, nahlašte svůj zájem o koupi paní účetní
Pospíšilové případně některému ze zastupitelů. A to v termínu do pondělí
13.1.2014.
Volný pohyb psů
Dbejte prosím vyhlášky č. 2/2008 O pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích v obci. Podle, které by psi neměli volně pobíhat bez dozoru. Všichni
majitelé psů si musíme uvědomit, že nejen dítě ale i dospělý člověk může být poškozen cizým volně pobíhajícím psem a každý majitel psa za tuto škodu zodpovídá. Zároveň se snažme uklízet po svém pejskovi při jeho venčení v obci. Chodník, silnice i trávník, který někdo udržuje, nemusí být přece znečištěný.
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Školství v Červené Lhotě
Mgr. Jitka Padrnosová, PH.D

Archivářka a zástupce ředitele Státního okresního archívu Třebíč

Po dlouhá desetiletí byla škola v Červené Lhotě nedílnou součástí života obce. Poprvé je zdejší škola v historických pramech zmíněna v roce 1662
a další zmínka se vztahuje k roku 1674. Tehdy při zjišťování stavu farnosti sice
působil v obci učitel, ovšem zrovna neměl koho učit. Když se v roce 1788 vyplňovaly tak zvané učitelské fase (přiznání příjmů), nahlásil místní učitel Jan
Buchta, že do jeho školy docházejí celkem 104 děti nejen z Červené Lhoty, ale také z Čechtína, Číhalína, ze samoty Vartenberk a z mlýna Křástkova,
Votrubova a na Leštině. Z celkového počtu do školy zapsaných dětí jich platila školní plat přesná polovina – 52 dětí. Rodiče ostatních dětí byli pro chudobu
zproštěni povinnosti placení. A kde se všude vyučovalo? Zpočátku v obci nebyla
účelová budova pro potřeby školy, ani forma a náplň výuky nebyla jednoznačně
stanovena, proto se využívaly ty prostory, které se právě naskytly. Vyučovalo se v domě č.p. 9 (Milostných), v domě č.p. 17 (Vafkovi) a v domě č.p. 22
(Suchomelovi). Až v roce 1767 za působení učitele Františka Světelského byla
postavena nová školní budova. Jenže této budově časem začal chybět byt pro
učitele a obec musela byt, za který kolem roku 1807 platila ročně 10 zlatých,
zajistit. Proto přistoupili v roce 1819, kdy se o školu staral řídící Jan Erban,
ke stavbě nové školní budovy.
V té době správou patřilo školství pod dozor církevních institucí, změnu přinesla série liberálních zákonů na konci šedesátých let 19. století. Školství přestalo
podléhat církevnímu dohledu a nadále bylo řízeno politickými úřady. Tehdy stál
v čele lhotské školy učitel František Zejda. Na odpočinek odešel v roce 1876 ve
věku 67 let a v následujícím roce zemřel. Vzhledem ke svému zdravotnímu stavu už v posledních letech neměl příliš síly k péči o stav školní budovy, proto si
jeho nástupce Bedřich Sobotka v kronice povzdechl, že našel „…jak školní budovu, tak i ostatní, co ku škole náleželo, ve stavu prabídném“ Ze zahrádky si „…lid
odnášel v noci, co se komu líbilo.“ Jedním z prvních požadavků nového řídícího
učitele bylo zavedení výuky ručních prací. Ta byla schválena v roce 1878 a první
industriální učitelkou, jak se oficiálně označovaly, byla manželka učitele Sobotky
Jindřiška Sobotková.
S rostoucími nároky na výuku i rostoucím počtem dětí podala Červená Lhota
v roce 1879 požadavek na rozšíření školy o druhou třídu. V přibližně stejné době
se přiškolená obec Číhalín dohodla na předložení žádosti o zřízení vlastní školy.
Už roku 1880 padlo rozhodnutí o vyškolení Číhalína a o rozšíření červenolhotské školy o další třídu, která byla otevřena od září 1881. Jenže vlastní školní budova už nepostačovala potřebám výuky, navíc nebyla v právě nejlepším stavu,
proto výnosem Okresní školní rady v Třebíči z května 1884 bylo rozšíření na
dvě třídy zrušeno a vzápětí dalším výnosem z července téhož roku by škola
„ze zdravotních nepřístojností a pro nebezpečí zboření“ uzavřena úplně. Přímo
v obci se nepodařilo získat alespoň dočasné náhradní prostory, proto se výuka
přesunula do Čechtína. Trvalo poměrně dlouho – až do roku 1890, než se vyřešil problém nezbytné stavby nové školní budovy. Mezitím byl z obvodu vyškolen
Čechtín (1888).               
Problematické a velmi napjaté vztahy mezi školou a představiteli obce, kdy
měly obě strany zcela jiné představy o chování, vystupování těch druhých, po-
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znamenaly celé následující období. Dokonce ani vítaný vznik nového československého státu v roce 1918 nepřinesl klid zbraní. Naopak se místní obyvatelé velmi ostře stavěli proti postoji řídícího učitele Richarda Mužíka a především velmi
nelibě nesli jeho pokrokářské myšlenky. Přesto i pro školu se některé věci změnily k lepšímu. Například v roce 1931 byly dokončeny práce na elektrifikaci obce
a díky tomu mohla škola začít využívat pět světel a později v průběhu školního
roku 1931/1932 zavedla v páteční dopoledne rozhlasové vysílání. Žáci si velmi
oblíbili pravidelný poslech rozhlasových her a reportáží.
V meziválečném
období se počet zapsaných žáků pohyboval pod hranicí padesáti dětí, ovšem pro
školní rok 1935/1936
bylo zapsáno 54 žáků,
proto požádal správce školy, kterým tehdy už druhým rokem
byl Bohumil Němec,
o povolení zatímní
třídy. Zemská školní rady v Brně žádosti vyhověla a do
Červené Lhoty nastoupil
výpomocný učitel Vladimír
Hobza. Nutno podotknout, že žádný z učitelů nastoupivších po Richardu
Mužíkovi už v Červené Lhotě nepůsobil tak dlouho jako
Mužík a jeho dva
předchůdci. Bohumil
Němec odešel dva
roky po válce do školy v Římově.
Škola však a spolu s ní i všichni obyvatelé obce na konci války musela
poskytnout přístřeší německým vystěhovalcům z Polska, kteří se ve škole ubytovali koncem března a zůstali zde až do 19. dubna 1945. Vzápětí je vystřídali
prchající němečtí vojáci a těch přišlo do obce kolem 250. Jestliže místní uprchlíky
snášeli jen velmi obtížně, přítomnost německých vojáků už pro ně zvlášť s blížící
se Rudou armádou byla nesnesitelná. Dokonce Němci ve dnech 6. - 8. května 1945
drželi řídícího učitele a starostu obce ve škole jako rukojmí za pořádek v obci.
Naštěstí se však ani jednomu nic nestalo a po definitivním konci války se mohla
znovu začít škola věnovat práci, která jí náleží – vzdělávání dětí.
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Naše knihovna
Mgr. Vendula Vrbková - knihovnice
Knihovna to je setkávání s přáteli, je to malý ostrůvek uprostřed naší vsi.
Čtenáři jako loďky sem občas připlavou, načerpají nové knížky, časopisy a zase
odplavou do tepla svých domovů.
Naše obecní knihovna má 32 čtenářů, disponuje 1183 knižními svazky.
Odebíráme 6 druhů časopisů. Také nabízíme mnoho knih pro děti a pro školáky
povinnou literaturu. Za rok 2013 jsme půjčili 471 knih a 148 časopisů.   Již se
uskutečnily dvě přednášky pro širokou veřejnost.
První o životě spisovatelky Vlasty Javořické v podání p. Kryštofa Nováka
a druhá O památných kamenech na Třebíčsku autorů Emanuela Nožičky
a Karla Průši.
V letošním roce proběhla úspěšná revize knihovního fondu a digitalizace
výpujčního systému. Získali jsme dotaci z Ministerstva kultury pro rok 2013
a z té jsme tyto změny v knihovně financovali.
Dvakrát ročně nakupujeme nové knihy a další novinky získáváme z třebíčské
okresní knihovny v rámci výměnného fondu.
Kniha je přítelem člověka. Nabízí zábavu, poučení, rozptýlení, vytváří čtenáři
ještě jiný, paralelní svět, který prožívá díky knize.
Máme jednoho čtenáře, starousedlíka. Je už v důchodě. Nikam nejezdí.  
Stará se o králíky, slepice. Včelaří. Pravidelně si u nás v knihovně půjčuje
cestopisy. Přečte jich opravdu hodně. Jeho syn mi nadávno říkal, že si vezme
v neděli knížku, sedne si v kuchyni ke stolu a celou neděli pročte. Věřím, že díky
knížkám cestuje po celém světě.
Jedna čtenářka si měsíčně půjčovala deset a více knih, ale neměla je pro
sebe. Starala se o svou maminku, která byla po mozkové příhodě upoutaná na
lůžko. Ta babička vlastně jen četla. Měla oblíbenou Javořickou a přečetla od
ní snad všechny knihy. Pro tuto paní byly knížky někdy jediným společníkem
v její dlouhé nemoci.
Děkujeme všem čtenářům za přízeň a těšíme se na další spolupráci.

Den sportu a zábavy
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Pozemkové úpravy v naší obci
David Ferda - místostarosta obce
Předcházející pozemkové úpravy
V k.ú. Červená Lhota došlo již v  roce 1996 na podkladě dřívějších požadavků
některých vlastníků pozemků k zahájení řízení o provedení KPÚ. První kroky
byly provedeny v souladu s tehdy platným zákonem o provádění pozemkových
úprav. V průběhu řízení se vyskytly takové překážky, pro které nebylo možno
v řízení pokračovat (zejména nedostatek finančních prostředků ze strany
zadavatele), navíc v té době pominuly důvody naléhavosti a účelnosti pozemkové
úpravy,  proto došlo v roce 2003 k zastavení řízení o pozemkových úpravách na
k.ú. Červená Lhota. V současné době probíhá KPÚ na sousedním k.ú. Číhalín.
Nové pozemkové úpravy
Na našem katastrálním území Červená Lhota se v roce 2011 rozeběhly
komplexní pozemkové úpravy, které mají dle potřeby za cíl ve veřejném
zájmu uspořádat, scelit, narovnat či zpřístupnit pozemky pro její rozumné
obhospodařování vlastníky (včetně uspořádání vlastnictví a souvisejících
věcných břemen). Tím, že se jedná o komplexní řešení území, se dostává
i na protierozní, povodňová a ekologická opatření, včetně řešení cestní
sítě. Mezi nejzávažnější problémy k řešení určitě patří velké půdní bloky
a s tím související zvýšená půdní eroze, nepřístupnost pozemků vlastníkům,
nedostatečná průchodnost krajinou, nevhodné tvary pozemků, absence drobné
rozptýlené zeleně apod. Pozemkové úpravy jsou možným nástrojem, jak se
s těmito a dalšími problémy co nejlépe vypořádat a tím i podpořit krajinu jako
náš společný prostor. Jedním z výsledků úprav bude také nová digitální mapa,
která bude díky geodetickému zaměření v terénu vysoké kvality.
Aktuální dění
Dne 22. srpna proběhlo v naší obci šetření vnitřního obvodu obce.
Od 29. října do 14. listopadu se šetřil vnější obvod katastrálního území a zároveň
proběhlo vytyčení hranic lesních pozemků. Vytyčení hranic lesních pozemků
je bezesporu historická událost. První mapování proběhlo na našem katastru
v roce 1873 a nové mapování má být dokončeno do konce roku 2015.
Během zimních měsíců proběhne v kulturním domě úvodní jednání
k pozemkovým úpravám, kde   budou vlastníci informováni o dalším průběhu
KPÚ v naší obci.
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Zasněžené obrázky

připravila: Lenka Böhmová
Sníh není pouze venku. Jestliže sníh nechceme na obrázek pouze kreslit,
můžeme si jej vyrobit uměle a naše obrázky zasněžit.
Tuto výtvarnou činnost snadno zvládnou děti s malou pomocí dospělého a o zábavu rozhodně nebude nouze. Napřed si ovšem musíme připravit vše
potřebné.
Seznam potřeb
Pracovní podložka na stůl
Obrázek, na který chceme nanášet vyrobený sníh
Bílá sádra v prášku
Plastový kelímek
Lžička
Nádoba s vodou
Silnější igelitový sáček
Nůžky
Pracovní postup
Napřed si na stůl rozprostřeme podložku. Na ni si nachystáme všechny
potřeby a můžeme se pustit do díla. Nejdříve potřebujeme připravit sníh.
Do plastového kelímku si nalijeme přiměřené množství lepidla Herkules,
pokud množství nedokážeme odhadnout, je vždy lepší raději hmotu přimíchat,
abychom neplýtvali materiálem. Do něj přidáme stejné množství sádry v prášku
jako lepidla. Obě tyto suroviny důkladně promícháme.
Nyní vzniklou kaši dáme do igelitového sáčku. Znečištěnou lžičku ihned vložíme do nádoby s vodou, aby se odmočila a snáze se umývala. Nůžkami opatrně
odstřihneme jeden roh sáčku.
Jdeme do finále! Sáčkem nanášíme hmotu na náš obrázek a vytváříme tak
sněhový efekt. Až se dostatečně se sněhovou nadílkou vyřádíme, nezbývá nic
jiného, než obrázek nechat důkladně zatvrdnout a je hotovo.
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