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Úhrada stočného
V současné době probíhá zpracování podkladů pro fakturaci stočného za uplynulé období od
spuštění nové čistírny odpadních vod. Jednotlivé obce svazku předávají podklady paní účetní
v Třebařově, která vystaví faktury. V obcích bude zajištěno jejich doručení domácnostem.
Pokud možno, využívejte pro platbu bezhotovostní převod na účet svazku uvedený na faktuře.
V obcích svazku bude také zachována možnost uhradit fakturu v hotovosti na obecním úřadě.
Vzhledem k častým dotazům znovu připomínám, že provozovatelem kanalizace a ČOV je u
nás samostatný právní subjekt Svazek kanalizace Třebařov – dobrovolné sdružení čtyř obcí
Tatenice, Krasíkov, Koruna, Třebařov se sídlem v Třebařově, založený za účelem výstavby,
provozu a údržby kanalizace a centrální ČOV. Provozovatelem vodovodu je u nás společnost
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s., tzn. i vyúčtování a úhrada vodného je
v kompetenci této společnosti a probíhá nezávisle na vyúčtování a úhradě stočného.
Termíny svozu odpadů v r. 2017
Termíny svozu odpadů v roce 2017 budou plynule navazovat na končící rok 2016. Konkrétní
data budou v prosinci zveřejněna na úřední desce a webových stránkách obce. Máme už také
připravené odpadové kalendáře, které budeme vydávat na obecním úřadě v novém roce 2017.
Nově zapsané kulturní památky
Ministerstvo kultury po provedeném řízení rozhodlo o prohlášení dvou staveb v naší obci za
kulturní památky a ty byly následně zapsány do ústředního seznamu kulturních památek ČR.
Jedná se o „nástupní prostor předbraní u kostela sv. Jana Křtitele s pomníkem padlých v 1.
světové válce“ Z odůvodnění rozhodnutí:
Předbraní s pomníkem padlých v 1. světové válce představuje originální architektonické
řešení nástupního prostoru do areálu kostela sv. Jana Křtitele. Jedná se dílo mezinárodně
významného architekta Oskara Czepy (1883-1956), který tvořil zejména ve Vídni a v okolí
Moravské Třebové. Monumentální architektonické řešení nástupního prostoru prezentuje
řadu kvalitních architektonických článků a uměleckořemeslných detailů (hrotité oblouky se
zdobenými klenáky, pomník s pamětní deskou, urna, lucerny a zábradlí schodiště). Je jedním
ze dvou známých dochovaných pomníků architekta Oskara Czepy (druhý, před budovou
základní školy v Třebařově). Dílo zahrnuje terasu s nástupním schodištěm, kulisovou hradní
zeď v zadním a ve dvou bočních plánech a schodiště k bráně. Objekt pochází z 1. čtvrtiny 20.
století a je dokladem vývoje meziválečné architektury německé menšiny s poměrně velkým
podílem dochovaných originálních detailů a původním řešením navazujícího pozemku. Celek
je v poměrně dobrém stavu, v budoucnu bude vyžadovat opravy poškozených omítek. Terasa s
pomníkem padlých vykazuje památkové i architektonické hodnoty a zapadá do nástupního
prostoru před starší barokní branou na hřbitov u kostela sv. Jana Křtitele, který zároveň
vhodně doplňuje a vytváří tak kvalitní celek.“
Nástupní prostor před kostelem sv. Jana Křtitele představuje na území Pardubického kraje
jak významný doklad vývoje architektonické formy pomníků padlých v 1. světové válce, tak
meziválečné architektury a uměleckého řemesla.

Druhou zapsanou kulturní památkou je „budova bývalé záložny (Raiffeisenbank) čp. 255“.
Z odůvodnění rozhodnutí:
Záložna byla postavena ve 2. polovině 20. let 20. století podle návrhu německých architektů
O. Czepa a A. Wiesbauera. Tato výrazná autorská dvojice působila na území
Moravskotřebovska a Lanškrounska v období 20. – 40. let 20. století.
Stavby těchto autorů dokládají vývoj architektury německé menšiny mimo hlavní proud
meziválečné československé architektury. Bývalá záložna je příkladem solitérní veřejné stavby
rozměrů venkovské vily, která se však monumentalitou svého pojetí blíží charakteru zámečku.
Stavba si do současnosti zachovala svůj původní architektonický výraz s řadou autentických
detailů. Zajímavý je např. motiv hrotitého oblouku použitý na čelní fasádě v podobě tří
prolomených oblouků v přízemí, do nichž jsou zasazeny vstupní dveře a dvě postranní okna.
Dominantním prvkem vzhledu celé stavby je tvar střechy s převýšeným štítem uprostřed čelní
fasády a dále rozevřené žaluziové okenice modré barvy na některých oknech. Pozoruhodné
jsou rovněž hlavní vstupní dveře s bohatou expresivní řezbou a mřížemi. Stavebně-technický
stav budovy je relativně dobrý, vyznačuje se velkým podílem dochovaných detailů a původním
řešením navazujícího pozemku a oplocení. I přes dodatečné zásahy v interiéru má
jednoznačně hodnoty kulturní památky. Budova bývalé záložny svým ojedinělým
architektonickým ztvárněním představuje na území Pardubického kraje významný doklad
vývoje meziválečné architektury a uměleckého řemesla.
Doplním jen, že budovu bývalé záložny dnes bytový dům plánujeme v příštím roce opravit.
Jedná se především o výměnu otvorových a klempířských prvků a opravu fasády. Nyní
probíhají jednání s projektantem a odborem památkové péče MÚ v Lanškrouně. Do konce
letošního roku bude zpracován odborný rozpočet nákladů, tak abychom mohli akci zařadit do
rozpočtu obce a zároveň na ni v lednu 2017 požádat o grant Pardubického kraje.
Vážení spoluobčané,
přede dveřmi jsou Vánoce, nejkrásnější svátky roku. Myslím, že nám Vánoce nemohou nikdy
zevšednět, že pro každého z nás mají své zvláštní kouzlo. V naší uspěchané době Vám přeji,
abyste se v tyto dny dokázali zastavit a prožít pravé poselství Vánoc – pokoj, radost a lásku.
Do nového roku všem přeji hlavně zdraví, spokojenost a mnoho krásných okamžiků se svými
nejbližšími.
Váš starosta Vladimír Žák

Ze Základní a Mateřské školy Tatenice
Od začátku školního roku 2016/ 2017 proběhla už pěkná řádka akcí, kterých se zúčastnili
žáci 1. i 2. stupně naší Základní a Mateřské školy Tatenice.
V měsíci září to byl tradiční Atletický trojboj v Damníkově (žáci 3., 4. a 5. třídy soutěžili
v disciplínách hod, sprint, skok do dálky) a žáci 5. třídy se vydali na exkurzi do Prahy.
Měsíc říjen začínal pro žáky 1. stupně tradiční Drakiádou, dále se 3. a 4. třída vydala na
výstavu „Fenomén Igráček“ a prvňáci se podívali do MŠ, aby mladším kamarádům předvedli,
co už umí. Vlastivědný kroužek navštívil město Pardubice a historicko-turistický kroužek
Staré Město u Uherského Hradiště. Na 2. stupni besedovali žáci 9. třídy se zástupci PSŠ
Letohrad, nato se vybraní chlapci zúčastnili programu „Technohrátky“ na PSŠ v Letohradě.
Pro osmý ročník byla připravena beseda „Právo pro každého“ a webinář o HIV a AIDS (8. a
9. třída). Říjen ve škole končil tradičním a mezi dětmi populárním Halloweenem, který se
letos netradičně konal v prostorách tatenického zámečku.

V listopadu proběhl na 2. stupni program „Etiketa“, žáci z řemeslných dílen navštívili ateliér
Andrey Staškové (výroba skla), žáci 9. třídy navštívili IPSÚP v Ústí nad Orlicí a vlastivědný
kroužek byl na exkurzi v České Třebové.
Zájemci z řad žáků i rodičů a jejich příbuzných a známých se zúčastnili dvoudenního zájezdu
„ za čerty „ do rakouského Salzburgu a Schladmingu.
Na prosinec jsou naplánovány tradiční akce v atmosféře očekávání Vánoc. Proběhne tradiční
Mikuláš, pěvecký sbor doprovodí rozsvícení vánočního stromku v naší obci i v Krasíkově a
také Mikulášskou besídku klubu důchodců. Historicko-turistický kroužek navštíví
předvánoční Prahu a na třetí neděli adventní je po koncertě nachystána tradiční předvánoční
výstava s tvořivými dílnami.
Mgr.Martin Joza a Mgr.Ludmila Poláková
Zájmové kroužky
Od letošního školního roku jsou zájmové kroužky pro žáky naší školy organizovány pod
záštitou Domu dětí a mládeže Damián Lanškroun. Tak jako i v předchozích letech byla pro
žáky připravena bohatá nabídka, ze které si mohli vybírat:
Klub šikovných dětí (1. roč., 3. roč., 4. roč.)
Sportovní klub (1. – 4. roč.)
Výtvarné hrátky (1. – 4. roč.)
Sborový zpěv (od 3. roč.)
Keramický kroužek (od 4. roč.)
Vlastivědný kroužek (5. roč.)
Hra na kytaru (od 5. roč.)
Kytara pro mírně pokročilé (od 5. roč.)
Historicko–turistický kroužek (od 6. roč.)
Školní časopis (od 7. roč.)
Náklady na provoz kroužku činí 300,- Kč na žáka za školní rok. Polovinu částky hradí rodiče
a polovinou přispívá Obecní úřad Tatenice, za což mu patří velké poděkování.
Mgr. Ivana Zatloukalová
Adventní zájezd
V posledním listopadovém víkendu jsme uspořádali pro žáky a rodiče adventní poznávací
zájezd do Rakouska.
S profesionální průvodkyní jsme si prohlédli Mozartovo město Salzburg, navštívili některé
památky, získali řadu zajímavých informací a poznatků a vánočně jsme se naladili na
adventních trzích. V podvečerních hodinách jsme se přesunuli do horského střediska
Schladmingu, kde si hlavně děti, ale i dospělí užili tradiční, již 23. Krampuslauf. Zdejší
průvod čertů a jiných bytostí je největší na světě. Někteří z žáků byli odměněni sladkostmi,
jiní poznali pekelné metly. Všichni jsme si zájezd užili a k pravé předvánoční atmosféře nám
chyběl pouze sníh.
PhDr. Jana Žáková, Mgr. Michal Oblouk
Blíž k řemeslům a technickým oborům
Tento projekt byl na naší škole realizován od 1. 3. 2012 do 27. 2. 2015. V současné době
plníme podmínku udržitelnosti v délce dvou let. Proto vyučovací předměty i další činnosti
pokračují i ve školním roce 2016/2017.
Volitelný předmět Řemeslná dílna je určen pro žáky 8. a 9. ročníku, přihlásilo se do něj 12
žáků (9 z 8. ročníku a 3 z 9. ročníku) a vyučuje ho PhDr. Jana Žáková. Nepovinný předmět
Řemeslné techniky si zvolilo 7 žáků z 5. ročníku a 3 z 6. ročníku. Výuku zajišťuje Mgr. Ivana
Zatloukalová. Také v Pracovních činnostech v 5. – 9. ročníku se pokračuje podle stanovených
plánů – vyučuje Mgr. Petr Vitásek.
Při vyučovacích hodinách se využívají přístroje a pomůcky, které se zakoupily z peněz
určených na realizaci projektu. Práce žáků budou vystaveny na vánoční výstavce školy.
Mgr. Jana Kristková

Poděkování za výtěžek pro MŠ Tatenice z akce „ Rum For People“
Za celý kolektiv MŠ Tatenice děkujeme za uspořádání akce „Rum For People“ a za výtěžek
z této akce pro MŠ. Naše MŠ měla možnost pro děti něco pořídit za 10 919,-Kč. Za tyto
peníze jsme si vybrali: 1oddělení-2x stavebnice Polydron MAGNETIC
2oddělení – 2x stavebnice Geomag. Mockrát děkujeme organizátorům akce (Josef Kučera,
Jindřich Sladkovský, Kateřina Šubrtová, David Knápek), dále DJs, SDH Tatenice, všem
dobrovolníkům, kteří se podíleli na této akci a samozřejmě všem, co na tuto akci přišli a
podpořili nás. DĚKUJEME!
Kolektiv MŠ Tatenice
Mateřská škola
Od začátku školního roku jsme v mateřské škole měli několik akcí a programů s dětmi. V září
jsme se zaměřili na adaptaci dětí v MŠ. Na konci září k nám přijelo divadlo Jo-jo s pohádkou
„Pohádka z lesní školky“. S tímto divadélkem jsme naprosto spokojené, a proto ho máme již
na celý školní rok domluvené dopředu. V říjnu proběhla v každém oddělení „Drakiáda“. Do
2. oddělení přišli prvňáčci, aby se pochlubili, co už se naučili a ukázali, jaké mají aktovky,
penály a učebnice. Na konci listopadu přijelo opět divadlo Jo-jo s pohádkou „O dvanácti
měsíčkách“. Do konce kalendářního roku nás ještě čeká návštěva Mikuláše, pečení vánočního
cukroví, vánoční koledování dětí, vánoční besídky a v 1. oddělení vánoční tvoření s rodiči.
Kateřina Květenská Dis.
V našem mladším oddělení jsme se na začátku školního roku zaměřovali především na
adaptaci nových dětí do kolektivu. Máme zpracovaný jedinečný Adaptační program, který
jinde nemají a naše výsledky (pokud rodiče spolupracují) jsou velmi úspěšné, takže většina
dětí zažije pozvolný bezproblémový přechod z rodinného prostředí do kolektivního zařízení
bez slziček a zbytečného stresu . Protože školka není "hlídací", ale vzdělávací instituce
= první článek vzdělávací soustavy, pracujeme podle Rámcově vzdělávacího programu
"Cestičky za poznáním". Každý týden probíráme určité téma a děti nejenže přijímají spoustu
nových informací a znalostí, ale také jim je přibližujeme co nejvíce názorně a prakticky
vzhledem k jejich individuálním a věkovým zvláštnostem.Mimo jiné se děti každý týden
naučí novou písničku, básničku, nové cviky v týdenní tělovýchovné chvilce, vyrobí si
výrobek k tématu, zlepšují si výslovnost v rámci Logopedických chvilek, jemnou motoriku v
grafomotorických tematických cvicích a spoustu dalšího... ) - vše můžete pravidelně každý
týden sledovat v naší webové fotogalerii http:/ms.tatenice.cz . Přes seznámení se školkou,
kamarády, zaměstnanci a svou značkou se učíme Základní pravidla soužití v kolektivu,
probrali jsme znaky podzimu, prožili "ovocný" a "zeleninový" týden, kdy jsem se seznámili s
pojmy "ovoce a zelenina", které jsme poznávali všemi smysly. Připravovali jsme lesní a
domácí zvířátka "na zimu" (navštívili jsme místní kravín a cestou pozorovali zvířátka u domů)
a lesním zvířátkům jsme donesli kaštany . Učili jsme se základní geometrické tvary, barvy a
počítání při vyrábění draků a téma završili Drakiádou. Připomenuli jsme si Svátek dušiček,
vysvětlili si správné chování na hřbitově (prevence vandalismu), vyřezali a nazdobili dýni,
kterou jste mohli vidět před školkou. Nyní se připravujeme na příchod Mikuláše - vyrábíme
čertíky, Mikulášky, zdobíme perníčky... Do konce roku toho máme ještě spoustu v plánu ) !
Budeme péct perníčky, psát "dopis" Ježíškovi, připravíme Vánoční besídku - letos netradičně
spojenou s vánoční dílnou pro děti a rodiče, také půjdeme na tradiční Vánoční koledu po
vesnici... A Vám všem moc přejeme, abyste si udělali chvíli času v předvánočním shonu a
společně si užili s vašimi úžasnými dětmi to nejkrásnější těšení se na Ježíška!
Bc .Ludmila Kovářová + Vladislava Čepilová Dis.
Z historie Tatenice I.
Dovolte mi, Vážení čtenáři a moji spoluobčané, abych se s Vámi na stránkách tatenického zpravodaje
podělil o zajímavé postřehy z historie naší obce. Věřte mi, že nemám v úmyslu uvádět převratně
objevné nebo dokonce zavádějící skutečnosti, nýbrž mám zato, že se nám naše místní historie vytratila

a momentálně chybí. Jaká vlastně byla Tatenice dříve? Jak vypadala, kdo v ní žil a pracoval? Nebo
jací lidé dosáhli postavení přesahující rámec "vesnice" a uplatnili se jinde? Dost otázek proto,
abychom si připomněli, že jsme v Tatenici měli třeba svoji kapelu nebo ochotnický soubor. Proč se o
něčem takovém nepíše? Ptal jsem se před časem sám sebe. Vydal jsem se proto na Obecní úřad, kde
mi umožnili do kroniky nahlédnout. Nad zajímavým čtením jsem zůstal až do zavíracích hodin. Další
zajímavé postřehy dokáže nabídnout Pamětní kniha farnosti Tatenice, která dokumentuje převážně
církevní život v obci. Skutečnost je však taková, že například meziválečné informace jsou v
současnosti málo veřejně publikované. Snad i proto jsem se rozhodl přispět do zpravodaje vlastními
články s údaji o Tatenici, které jsem sestavil z mimo obecních, veřejně dostupných zdrojů. Články tak
budou výsledkem vlastního pátrání v archivech, matrikách, internetu a čtení z dobového tisku. Nazval
jsem je "Z historie Tatenice". Obraz Tatenice z minulosti, ač na některých místech zůstává ještě dosud
nevykreslen, se však z celkového pohledu jeví poměrně sympaticky. Stopu, kterou naše vesnice v
průběhu své existence zanechala v dějinách, je dobré si čas od času připomenout.
Rád bych tento úvod zakončil smělou výzvou. Pokud by měl někdo ještě jiné doklady a byl by
ochotný se o ně podělit, budu mu vděčný za jejich zapůjčení. Uvítám informace i o jejich existenci.
Získané informace by mohly být dodatečně prezentovány.
Sčítání obyvatelstva v roce 1921
Z historického pohledu leží Tatenice na území tradičně osídleném Němci. Snad proto měl region
Lanškrounska při vzniku samostatného Československa potíže přijmout autoritu nově vzniklého státu.
Svého postavení, vydobytého za rakousko-uherské monarchie, se nechtěli zdejší obyvatelé vzdát a
bránili začlenění regionu Sudet do nového státoprávního celku. Podle historických pramenů musela
mladá republika už v listopadu 1918 vyslat armádní oddíl z Vysokého Mýta do Lanškrouna, aby tam
rázně zakročil a zjednal klid a poslušnost německého obyvatelstva. Poslední sčítání lidu konané na
našem území před první světovou válkou se uskutečnilo v roce 1910. Nově vzniklá Československá
republika potřebovala znát co nejpodrobnější demografická data nově vytvořeného státu. Podle tradice
převzaté z monarchie se sčítání mělo konat v roce 1920. To však nebylo z mnoha důvodů (především
dostatečné přípravy, ale také pro neujasněné hranice Československa) možné. První hodnotné sčítání
obyvatelstva se tedy uskutečnilo až 15.2.1921. Jeho obsah se poněkud lišil od předválečných sčítání,
avšak byl opět proveden za příslušící obyvatelstvo (nikoli obyvatelstvo bydlící). Poválečné povolání
bylo konfrontováno s povoláním k 16. červenci 1914, aby byly zjištěny sociální a profesní přesuny
mezi dobou předválečnou a poválečnou. Ze sčítání lidu v r.1921 mimo jiné vyplynulo, jaký byl tehdy,
dva roky po utvoření nové státnosti, rozložen národnostní poměr mezi obyvatelstvem.
Podle župního uspořádání, které mělo charakter dnešních krajů, patřila Tatenice do Župy č.XII- její
moravské části a do soudního okresu č.22 - Zábřeh. Župa sdružovala 24 soudních okresů a zahrnovala
území od Šilperku (Štíty) přes Mohelnici, Olomouc, Kroměříž, až po část soudního okresu Zlín.
Soudní okres č. 22 - Zábřeh
Okres Zábřeh, o celkové rozloze 25.270 ha, vykonával politickou správu pro 24 vesnice na území od
Červené Vody přes Postřelmov, Dubicko, Mohelnici, Hynčinu, až po Tatenici. Většina z celkového
počtu 30.163 obyvatel byla Čechoslováky. Podle národnosti bylo v soudním okrese Zábřeh 22.415
Čechoslováků, 7.503 Němců, 22 Židů, 11 lidí jiné národnosti a 210 cizozemců. V zábřežském okrese
byly evidovány 4.573 domy.
Obec č. 38 Tatenice, Tattenitz 1921
Německé vesnice měly za svým českým názvem napsán ještě název německý. Podle tohoto
dvoujazyčného názvu jsou německé vesnice na první pohled velmi dobře rozpoznatelné. Je docela
zajímavé si uvědomit, že více než dva roky po vzniku Československa byla Tatenice ryze německou
vesnicí. Údaje ze sčítání to jen potvrzují. Posuďte sami.
Rozlohou 2.684 ha byla tehdejší Tatenice největší na okrese (dnes má Tatenice, k datu 1.12.2014,
rozlohu 2.683ha). K datu 15.2.1921 žilo v Tatenici 1.400 obyvatel, což z ní tehdy udělalo čtvrté
nejlidnatější místo v okrese. Žilo zde 606 mužů a 794 žen. Pro srovnání se současností (k datu
1.12.2014) má Tatenice 851 obyvatele. Podle národnosti měla Tatenice 1.348 Němců, 28
Čechoslováků a 1 občana jiné národnosti. Židé v Tatenici evidováni nebyli. Podle náboženského
vyznání byli skoro všichni obyvatelé Tatenice římsko-katolického vyznání. Pouze 3 obyvatelé byli
evangelíky a 1 občan se přihlásil k jinému náboženskému vyznání. Důkazem jejich péče zůstává, do
dnešní doby zachovalý, kostel sv. Jana Křtitele. Ten i v současnosti pochvalně obdivují všichni, kteří
ho navštíví.
Tatenice měla v roce 1921 celkem 241 dům s 350 bytovými jednotkami. Po městě Zábřehu (467
domů) byla Tatenice druhá největší ve výstavbě. Předstihla i lidnatější Postřelmov s 207 domy. Podle

velkého počtu domů je patrné, že Tatenice byla prosperující vesnicí. Zemědělsky orientovanému
obyvatelstvu se muselo dařit, a proto, více než jinde v okrese, také stavělo. Ve sčítacích seznamech
Němců z roku 1945 lze nalézt i dům s číslem popisným 285! Je však nutné podotknout, že 22 domů v
seznamu nefiguruje (je vynecháno) a správný počet domů v Tatenici v roce 1945 je tedy 263. Za
čtvrtstoletí, včetně šesti let válečných, byly v Tatenici postaveny 22 domy. V současnosti ( k datu
1.12.2014) je v obci 298 domů.
Pro malé srovnání uvádím příklad nedalekého Třebařova. Ten měl v době sčítání 1.898 obyvatel. Žilo
tam pouze 9 obyvatel Československé národnosti, 11 lidí jiné národnosti a ostatních 1.878 obyvatel
byli Němci, římsko-katolického náboženského vyznání. Takto vysoké číslo příslušných lidí k obci,
dělalo z Třebařova vůbec největší vesnici v širokém okolí a to i včetně vesnic ze soudního okresu
Zábřeh. Teprve druhou nejlidnatější vesnicí v soudním okrese Moravská Třebová byla Dlouhá Loučka
s 1515 obyvateli.
Záznamy vykazují, že českomoravské pomezí Hřebečsko ( německy Schönhengstgau ) mělo od
Lanškrouna až po Moravskou Třebovou silné německé zastoupení i v dalších vesnicích. Například
Krasíkov 578 německých obyvatel, Lubník 444, Koruna 200, Mladějov 847, Petrušov 311, Radkov
303, Borušov 144 německých obyvatel. Ve všech těchto vesnicích měli většinové, až výhradní
národnostní zastoupení, Němci.
Sčítání obyvatelstva v roce 1930
Druhé československé sčítání proběhlo 1.12.1930 a metodicky navazovalo na první sčítání z roku
1921. Bylo však rozšířeno o stručnou místopisnou charakteristiku jednotlivých osad. Uváděli se
administrativní údaje o poštovních úřadech, železničním připojení vesnic, četnických stanicích,
nouzových a pohyblivých obydlích a několik dalších zajímavých údajů jako cikánské vozy nebo lesní
chaty, i stále neobydlené. Hlavními údaji však zůstávaly demografické statistiky o počtu obyvatelstva,
národnostním členění a náboženském vyznání. Nově se už nepřihlíželo k pohlaví obyvatelstva.
Státoprávní jednotkou v tomto sčítání byla pro Tatenici Země Moravsko-slezská. Župu č.XII nahradil
Olomoucký kraj. Tatenice i nadále patřila do politického okresu Zábřeh a soudního okresu Zábřeh. V
celé zemi se navyšovaly počty obyvatelstva. Za deset let se některé vesnice rozrostly až o čtvrtinu,
města ještě více. Opět převládalo římsko-katolické náboženství, i když procentuálně se jejich počet o
několik jednotek procent snížil. Naopak křivka evangelíků zaznamenává celkově vzestupnou
tendenci.
Obec č. 38 Tatenice, Tattenitz 1930
Proti trendu tohoto sčítání se za desetiletí počet obyvatel v Tatenici snížil z 1.400 obyvatel na 1.364
obyvatele, což znamenalo pokles o 2,6 procenta. Národnostním členěním zůstala Tatenice německá.
Rozloha tatenického katastru poklesla o 1 ha na 2.683 ha. Stoupl počet domů z 241 na 271, včetně
jednoho nouzového obydlí s 2 obyvateli. Římští katolíci ( 1.350 věřících), díky snížení celkového
počtu obyvatel v Tatenici, navýšili svoji dosavadní převahu na úctyhodných 99 procent. Zbývajícími
osobami podle náboženského vyznání bylo 6 evangelíků, 2 věřící z Československé církve a 6 osob
bylo bez vyznání. Obec měla svoji četnickou stanici, železniční připojení se zastávkou (stanice byla
uvedena u Krasíkova) a poštovní úřad s telegrafním a telefonním připojením v místě. Vrátím-li se k
četnické stanici, tak naše tatenická byla jednou ze sedmi v zábřežském okrese. Chod četnické stanice
zajišťovali většinou tři četníci a velitel byl v hodnosti vrchního strážmistra. Služební obvod zahrnoval
území nejméně čtyř až pěti vesnic. Četníci sami vyšetřovali všechny delikty, včetně těch násilnických,
které si později do své kompetence přebraly až dodatečně vytvořené speciální kriminalistické oddíly.
Zajímavé je, že poměrně blízký Třebařov a také Rychnov ( obě vesnice patřily už do soudního okresu
Mor. Třebová ) mají také svojí četnickou stanici. Soustředění tří četnických stanic v jejich
bezprostředním sousedství bylo poněkud zvláštní. Na druhou stranu se obyvatelé tohoto regionu
Hřebečska mohli cítit mnohem bezpečněji než obyvatelstvo jinde.
Zajímavá čísla mě přivádějí k úvaze, jestli bude mít někdy v budoucnu Tatenice také tak dominantní
postavení v okrese jako měla Tatenice meziválečná, německá? Co si myslíte Vy? Předem děkuji za
případně dodané dokumenty. Pro dotazy e-mail:turistitatenice@seznam.cz Lešikar Jiří
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Dobrý den, trocha informací o druhé polovině letošního roku.V červenci stará garda odehrála
turnaj u našich přátel v Kloboukách u Brna, který s přehledem vyhrála. V srpnu se opět uskutečnil
cyklozávod "Tatenický trhák". V srpnu také začaly fotbalové soutěže a v září soutěž st. tenisu.
Začněme u nejmenších. Momentálně máme ve třech kategoriích (bambiny, starší přípravka,
mladší žáci) celkem 28 dětí ve věku 5-12 let. Všechny kategorie hrají na menší rozměry a počty
hráčů, např. 5+1, apod. Tabulku mají jenom ml. žáci, kteří zápasy hrají jednokolově, ostatní
turnajově, kde se výsledky yyhlašují po každém turnaji. Dětem se věnují trenéři pan Knápek
Jaroslav ml, p. Podloucký Roman a p. Kamenský Zdeněk.
Dorost hraje krajskou soutěž druhým rokem a letos je to na výsledcích znát. Trenérsky je vede
dvojice pan Krejčí Jan a Michal Pavel. V mužstvu mužů došlo v letních měsících ke změně na
postu trenéra, kde pana Josefa Hegera vystřídal pan Pavel Krejčí, kterému dělá hrajícího asistenta
pan Knápek Petr. Chlapům se daří a po podzimní části soutěže jsou na prvním místě. Stolní tenis
má dvě družstva, "A" hraje druhou regionální soutěž a "B" čtvrtou regionální soutěž ústeckého
okresu. "A" je momentálně první a "B" páté. Soutěž jim probíhá během podzimních a zimních
měsíců. Na závěr bych Vám chtěl popřát vše nejlepší do Nového roku a hlavně hodně zdraví.
Sportu zdar.
Za TJ Sokol Tatenice Smrkal Jiří ml.

Rozsvícení vánočního stromu
Obecní úřad a ZŠ a MŠ Tatenice Vás srdečně zvou na slavnostní rozsvícení vánočního
stromu, které se uskuteční v neděli 4. prosince v 16.30 hod před zámkem. Děti zveme do
lampionového průvodu - odchod v 16.30 hod od MŠ. V programu vystoupí pěvecký sbor ZŠ a
dále hudební a pěvecké trio Jaroslava Havlíčková, Simona Oláhová a Vendula Steidlová.
Čeká nás i společné tvoření rodičů s dětmi.
Adventní koncert v kostele sv. Jana Křtitele
Římskokatolická farnost, obecní úřad a základní škola Tatenice Vás všechny zvou na
adventní koncert Dechového orchestru Základní umělecké školy Zábřeh. Koncert bude
v neděli 11. prosince v kostele sv. J. Křtitele v Tatenici od 14:30 hod. V programu vystoupí i
žáci ZŠ Tatenice za doprovodu orchestru.
Vstupné je dobrovolné (výtěžek bude věnován na opravy kostela).
Vánoční výstavka a tvořivé dílny
Základní škola vás zve na Vánoční výstavku prací žáků ZŠ a dětí z MŠ a na tvořivé dílny pro
děti a rodiče v neděli 11. 12. po skončení adventního koncertu v budově školy. Na tvořivé
dílny je třeba se přihlásit předem.
Přivítali jsme do života:

Společenská kronika
Anežku Petrovou (26.9.)
Marka Budku

Sňatek uzavřeli:
Kateřina Lavičková (Hoštejn) a Pavel Stejskal (Hoštejn)
Šárka Popelářová (Olomouc) a Zdenek Hampl (Tatenice)
Michaela Tmějová (Lanškroun) a Lubomír Jelínek (Albrechtice)
Eliška Hrochová (Lanškroun) a Petr Vávra (Lanškroun)

(8.11.)

(24.9.)
(8.10.)
(5.11.)
(5.11.)

Srdečně blahopřejeme k významnému životnímu jubileu:
84 let Cecilie Květenská
(22.11.)
85 let Marie Čapková
(4.1.)
82 let Františka Prokopová (17.12.)
79 let Marie Prokopová
(26.11.)
70 let Miroslav Mikula
(25.11.)
70 let Ludmila Václavská (9.12.)
70 let Eva Michalová
(24.12.)
Rozloučili jsme se s:

Miroslavem Novotným (18.10.)

