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Sběr velkoobjemového odpadu, sběr železného šrotu
Po velikonocích bude možné zbavit se velkoobjemového odpadu z Vašich domácností.
Zajistíme přistavení kontejneru od pátku do neděle ve dnech 21.4 až 23.4. 2017 u hasičské
zbrojnice. Velkoobjemový odpad (nábytek, matrace, koberce, aj.) můžete uložit do kontejneru
výhradně k tomu určenému. Kontejner není určen pro stavební odpad, biologický odpad,
železný šrot ani nebezpečný odpad. Velkoobjemový odpad do kontejneru, pokud možno,
porovnejte, aby byl prostor kontejneru využit co nejlépe. Sběr železného šrotu zajistí hasiči
v sobotu 22.4. Staré železo můžete připravit na okraj cesty před svým domem nebo se
dohodnout s hasiči na jeho naložení a odvozu.
Den otevřených dveří na čistírně odpadních vod (ČOV) Tatenice
V loňském roce jsme uspořádali na nové ČOV několik exkurzí pro žáky naší školy a také
Klub důchodců. Po dohodě s ostatními členskými obcemi proběhne ještě pro zájemce z řad
občanů další možnost prohlídky ČOV v sobotu 29. dubna od 9 do 17 hodin. Všichni jste
zváni, prohlídka trvá krátce, ale je zajímavá a poučná.
Plánované akce a projekty v r. 2017
Výstavba přechodu pro chodce u ZŠ a navazující první etapa nových chodníků v dolní části
obce bude zahájena v červenci. Právě bylo dokončeno výběrové řízení na zhotovitele, ze čtyř
uchazečů byla vybrána firma EKOZIS s.r.o., Zábřeh s nejnižší nabídkovou cenou 2,42 mil.
Kč. Na tuto akci máme podanou žádost o dotaci ze SFDI, výsledek bychom měli znát v
květnu. V součinnosti se stavbou chodníků budeme pokračovat ve výstavbě nového veřejného
osvětlení v dolní části obce.
V červnu začnou stavební práce na opravě bytového domu - Záložny (budova bývalé
Raiffeisenbank). Stavební úpravy budou zahrnovat komplexní obnovu od úrovně terénu po
okapovou hranu střechy, která jí navrátí původní vzhled. Jedná se o opravu původních
dřevěných oken a dveří s výměnou vybraných kusů, výměnu všech truhlářských a
klempířských prvků, obnovu a případnou úpravu zámečnických prvků fasády a komplexní
opravu venkovních omítek se všemi jejich prvky. S tím souvisí i další dílčí úpravy, např.
odstranění dřevěných přístavků navazujících na fasádu budovy, demontáž antén na fasádě,
osazení nového nástřešního stožáru, nové trasy kabelových vedení v interiéru, oprava
balkonu, aj. Na akci máme podanou žádost o dotaci z Programu obnovy památek a
z Programu obnovy venkova Pardubického kraje, nyní probíhá výběrové řízení na zhotovitele.
V letních měsících plánujeme také pokračovat v opravách místních komunikací. Jedná se
zejména o úsek od bývalé tělocvičny k Šanderům, dokončení povrchu mostu u Polákových,
prodloužení cesty nad Glocarovými ke stavebním parcelám a kolem areálu ZOD.
Ve spolupráci naší obce se Státním pozemkovým úřadem ČR bude letos také probíhat stavba
„Realizace společných zařízení Tatenice“. Jedná se o výstavbu nebo rekonstrukci čtyř polních
cest, zasakovacího průlehu a výsadbu doprovodné zeleně (interakční prvky). Ve výběrovém
řízení na zhotovitele byla ze třinácti uchazečů vybrána firma SPH stavby s.r.o. z Bystřice nad
Pernštejnem s nejnižší nabídkovou cenou 20,34 mil. Kč. Podstatnou část výdajů - 98% uhradí
Státní pozemkový úřad.

Dále připravujeme projekt „Ekologická obec“, který navazuje na už realizovaný projekt v r.
2014 s názvem „Systém separace a nakládání s BRO (biologicky rozložitelným odpadem)“.
Zatímco první projekt obsahoval především nákup domácích kompostérů, druhý projekt
zahrnuje pořízení kolového nakladače a doplnění počtu velkoobjemových kontejnerů pro
BRO. Na projekt máme podanou žádost o dotaci z OPŽP a v případě získání dotace bude
realizován ještě v tomto roce.
Ve starší budově ZŠ proběhne oprava topení – výměna radiátorů za nové, v budově přístavby
ZŠ opravy podlah v některých třídách a malování schodiště a chodeb.
Z projektů plánujeme zadat zpracování projektové dokumentace na druhou etapu chodníků na
dolním konci obce.
Od dubna nastoupili k obci tři zaměstnanci na veřejně prospěšné práce. Na mzdy těchto
zaměstnanců bude dále přispívat Úřad práce ČR. Počet zaměstnanců je menší, než bychom
potřebovali, ale na úřadu práce nejsou u naší obce evidovaní jiní vhodní uchazeči. Tito
pracovníci budou jako obvykle pracovat především v obecních lesích, při údržbě a úklidu
v obci, na údržbě budov v majetku obce a na údržbě veřejné zeleně. Úklid místních
komunikací bude letos bohužel trvat déle, protože strojní čištění proběhne až v druhé polovině
dubna a naši zaměstnanci musí přednostně uklidit po těžbě a vysázet stromky v lese.
Na letošní léto také připravujeme ve spolupráci s místními spolky větší kulturní akci –
„Oslavy 750. výročí obce“. Akce se uskuteční 22.7.2017 v areálu TJ Sokol. Program, začne
v sobotu odpoledne zábavnými atrakcemi pro děti, vystoupením žáků naší ZŠ, dále vystoupí
imitátor Václav Faltus, dechový orchestr ŘETŮVANKA s mažoretkami z Lačnova u Svitav,
populární kapela O5 & RADEČEK, oblíbená zábavová kapela VELVET G@NG a večer bude
zakončen efektní ohnivou show. K výročí obce chystáme i vydání tiskové brožury. Na akci
obdržíte pozvánku, naplánujte si volno, těšíme se na Vaši účast.
Vladimír Žák, starosta
Odkanalizování a čištění odpadních vod z obcí Třebařov, Tatenice, Krasíkov a Koruna na
ČOV Tatenice
Čištění odpadních vod je proces, během kterého dochází ke zlepšení kvality odpadní vody.
Odpadní voda je na ČOV přiváděna soustavou stok A, B a C. Stoka „A“ slouží pro odvádění
vod z obce Tatenice a je ukončena na ČOV Tatenice. Stoka „B“ včetně čerpací stanice
Krasíkov slouží pro odvádění vod z Krasíkova, Koruny a také převádí vodu z čerpací stanice
Třebařov. Stoka „C“ včetně stanice Třebařov slouží k odvádění vod z obce Třebařov.
Čistírna odpadních vod pro obce Tatenice, Krasíkov, Koruna a Třebařov je v provozu od
prosince 2015. Je určena pro čištění splaškových odpadních vod, produkovaných v obcích
převážně z domácností. Jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu s chemickým srážením
fosforu velikosti 2250 EO. Účinnost čištění je dlouhodobě dosahovaná mezi 91 - 99 %.
Průměrný měsíční objem vyčištěné vody se pohybuje kolem 5000 m3.
V prvním stupni ČOV (mechanickém předčištění) se z odpadní vody odstraňují plovoucí
nečistoty a sedimentující látky. V této části dochází k filtraci přes různě hrubá síta a k
mechanickému odstranění zachycených nečistot. Velká část mechanicky zachycených nečistot
se odstraňuje ručně.
Samotné čištění odpadních vod probíhá biologickým způsobem ve druhém stupni ČOV - v
biologickém reaktoru. Aktivní látkou v čistícím procesu je aktivovaný kal. Je to směs
mikroorganismů, které ke svému životu a rozvoji potřebují dostatek kyslíku a látky obsažené
v odpadní vodě.
Smícháním odpadní vody s aktivovaným kalem a následným
provzdušňováním dochází k biologickému čištění.
Odtokem aktivovaného kalu do třetího stupně, dojde k jeho usazení na dně dosazovací
nádrže a vyčištěná voda odtéká přepady u hladiny do odtokového potrubí a dále do řeky.
Přítomnost živin v odpadní vodě a dostatek kyslíku zajišťuje nejen vhodné podmínky pro
čistění vody, ale také způsobuje narůstání objemu aktivovaného kalu. Proto je nutné jeho
množství v biologickém reaktoru regulovat a jeho koncentraci udržovat v určených mezích.

To se děje v části ČOV kalovém hospodářství. Přebytečný kal se pravidelně odčerpává do
uskladňovací nádrže a po naplnění uskladňovací nádrže se celý objem odvodní na mobilní
dekantační odstředivce. Tím dojde k zahuštění přebytečného kalu tak, aby byl jeho objem co
nejmenší. Odvodněný kal je potom možné dále využívat např. ke kompostování.
Celý proces čištění je složitá věc. Aby kanalizace a ČOV fungovaly dobře a jejich provoz byl
ekonomický, je nutné dodržovat jistá pravidla. Souhrn těchto pravidel je uvedený v tzv.
kanalizačním řádu a platí pro všechny producenty odpadní vody, kteří jsou na kanalizaci
připojeni. Je v zájmu každého z nás, aby kanalizace a ČOV fungovaly co možná nejlépe.
Dodržování a případné nedodržování kanalizačního řádu totiž přímo ovlivňuje náklady na
provoz, a s tím je přímo spojená cena stočného, kterou platíme.
Často se v kanalizaci objevují věci, které tam nepatří (různé hadry, dětské pleny, hygienické
potřeby, vlhčené ubrousky, apod.), které zanáší kanalizaci, čerpadla a ucpávají koše. Téměř
pokaždé je jediným řešení ruční čištění! Zde platí doslovně, že co si jeden člověk usnadní, tím
přidá nemalé starosti a práci druhému. Kanalizační síť slouží k odvádění odpadních vod,
nikoliv odpadů, ať již v pevném nebo kapalném skupenství.
Ze života ZŠ a MŠ
Oznámení o zápisu dětí do Mateřské školy v Tatenici
Zápis dětí do Mateřské školy v Tatenici pro školní rok 2017/2018 se uskuteční ve dnech 2. 5.
2017 od 13:00 do 16:00hod. a 3. 5. 2017 od 10:00 do 12:00hod. V těchto dnech budou
přihlášky k dispozici ve II.oddělení MŠ. Děti do mateřské školy přijímá ředitel školy na
základě řádně vyplněné přihlášky a stanovených kritérií, se kterými jsou zákonní zástupci
seznámení během zápisu do MŠ. Zápis do mateřské školy bude ukončen 3. 5. 2017. Řádně
vyplněné přihlášky budou přijímány do 19. 5. 2017 do 12:00 hodin. Během zápisu se budou
moci rodiče s dětmi seznámit s prostory MŠ a pro děti bude připraven doprovodný program.
Příchod jara jsme na 1. stupni přivítali několika projekty. Pro ty z Vás, kdo navštěvujete
pravidelně místní knihovnu, byla jistě pěkným zpestřením hezkého zámeckého prostředí
výstava „Tatenice očima žáků Řemeslných technik“, jejíž vernisáž se uskutečnila 28. 3. 2017.
S některými žáky 5. třídy jsme navštívili Prahu, centrem města jsme došli na Pražský Hrad,
stihli jsme střídání stráží a odpoledne nás čekal v Národním divadle balet Sněhová královna.
Krásné místo i nádherné představení byly pro nás nádherným kulturním zážitkem. Během
měsíce dubna si deváťáci vyzkoušeli, jak se cítí učitel za katedrou – učili prvňáky. Třeťáci se
učili navzájem během aprílového „Dne naruby“. Předškoláky jsme přivítali na zápise do 1.
třídy 5. 4. 2017. Žáci 3. a 4. třídy zahájili plavecký výcvik na ZŠ Dobrovského v Lanškrouně.
Výběr nejlepších sportovců ze 4. a 5. třídy se připravuje na turnaj ve vybíjené v Horní
Čermné. Chystáme také školní kolo přírodovědné soutěže v poznávání rostlin a živočichů.
Den Země oslavíme prací – tím, že uděláme něco prospěšného pro naši vesnici. Nacvičujeme
pestrý program, kterým chceme zpříjemnit svátek maminkám, a tímto všechny srdečně zveme
na zámek.
Mgr. Ludmila Poláková
Také na 2. stupni se žáci zúčastnili řady akcí. Se členy historicko-turistického kroužku jsme
se vypravili do Lidic a Prahy. Navštívili jsme Památník Lidice a jeho stálou expozici, které
upomínají na vyhlazení obce 10. června 1942. V Praze jsme se prošli uličkami Starého Města
kolem židovských synagog a Kafkova pomníku. Žáci 5.-9. ročníku se zúčastnili vzdělávacího
pořadu Hazard kolem nás. Chlapci z 6., 8. a 9. ročníku reprezentovali naši školu v malé
kopané v okrskovém kole v Lanškrouně. V polovině dubna proběhne školní kolo soutěže
Právo pro každého pro žáky 8. tříd. Čtyři nejlepší postoupí do regionálního kola
v Lanškrouně. Na Den Země jsme pro žáky 5.-9. ročníku připravili projekt Poklady z hlubin,
který je zaměřen na těžbu surovin, znečištění prostředí a třídění odpadů. Žáci 6. a 7. ročníku,
v rámci dějepisné exkurze, koncem dubna navštíví muzeum pravěku Antropos a kasematy na

Špilberku v Brně. S historicko-turistickým kroužkem se vydáme do Národního hřebčína a
zámku v Kladrubech nad Labem.
PhDr. Jana Žáková
Prodej starých lavic ze školy
ZŠ nabízí občanům k odkoupení staré školní lavice. Jedná se o klasický starší typ lavic
s dřevěnou vrchní deskou z dřevotřísky a kovovými nohami. Cena je 50 Kč/ks, v případě
zájmu se domluvte na odvozu s panem školníkem.

„Pálení čarodějnic“

TJ Sokol a ZŠ Tatenice Vás srdečně zvou v neděli 30. 4. 2017 na „Pálení čarodějnic“ na hřišti
TJ. Bude zajištěno bohaté občerstvení, hudba. Sraz čarodějnic je v 18 hodin na hřišti TJ. Pro
čarodějnice jsou připraveny soutěže a drobné ceny. Všechny masky budou odměněny.

Pozvánka na Den matek
Obecní úřad zve všechny maminky, babičky, prababičky, tetičky na tradiční oslavu svátku
matek, která se koná v neděli 14. května od 14 hodin na zámku. Těšit se můžete na
program, který pro Vás připravily děti ze ZŠ a staršího oddělení MŠ se svými učitelkami.
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Fotbal na hřišti TJ Sokol – jarní část
– Rokytnice v O.h.
09.00 h
– Horní Jelení
16.00 h
– Rudoltice
16.00 h
– Jablonné n.O.
14.00 h
– Borová
17.00 h
– Dolní Čermná
16.00 h
– FC JISKRA 2008“B“
09.00 h
– Žichlínek
17.00 h
– Brandýs n.O.
16.00 h
– Němčice
16.00 h
– Boříkovice
09.00 h
– Proseč
16.00 h
– Klášterec n. O.
16.00 h

ml. žáci
dorost
muži
ml. žáci
dorost
muži
ml. žáci
dorost
muži
muži
ml. žáci
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muži

Domácí fotbalové turnaje dětí - bambini se uskuteční v sobotu 6. a 27. května od 9 hod. a
- starší přípravky v sobotu 15. dubna a 13. května od 9 hod.
Společenská kronika
Přivítali jsme do života: Václava Petra

(15.3.)

Srdečně blahopřejeme k významnému životnímu jubileu:
84 let Ladislav Parolek
(13.6.)
82 let
70 let Marie Pospíšilová (13.4.)
70 let
70 let Marie Pecníková
(20.4.)
70 let
70 let Jaroslava Mračková (30.5.)
70 let
70 let Marie Kalandrová (1.6.)

Vilém Suchomel
Jan Kalandra
Rafael Pecháček
Květoslava Pavelková

(4.6.)
(13.4.)
(15.5.)
(27.5.)

Z historie Tatenice III.
Dnešní díl naší obecní historie je situován do r.1946 a do místa, s Tatenicí domněle nesouvisejícího.
V Mohelnici byl na začátku roku 1946 vybudován sběrný tábor pro Němce, připravené k odsunu do
zbytku Říše, který měl dvě lokality. První lokalitou byl barákový tábor bývalého Reichsarbeiterdienstu
na farním pozemku u parku. Druhou, na konci války ještě nehotové, obytné baráky pro cizí dělníky u
dráhy, kde se odehrávaly procedury transferů. Z německých obcí byly pod dohledem místních správců
přiváženy nákladními auty určené osoby s povolenými zavazadly (50-70 kg) do tábora u nádraží. Po
lékařském ošetření (prohlídce), proběhla také finanční revise. Odbavení Němci pak byli převezeni do
barákového tábora na farním pozemku. V době od 3.4.1946 do 28.11.1946 bylo následně z Mohelnice
vypraveno 18 vlakových transportů. Z barákového tábora odcházeli Němci v určených termínech a
pod dozorem na tovární vlečku nově vzniklých Moravských elektrotechnických závodů (MEZ
zal.7.3.1946) u mohelnického nádraží. Skoro každý transport pojal 1200 Němců, pouze 3 transporty
tohoto počtu nedosahovaly. Vlaky byly sestaveny z 40-ti vagonů, tzv. dobytčáků (vagonů pro zvířata),
do kterých se podle jednotlivých listů seznamu vešlo 30 osob. Co list, to jeden vagon. Byly určeny
skupiny pro jednotlivé vagony, za které odpovídali vedoucí vagonů (Wagonführer). Nejdříve se
naložily zavazadla, následně byli naloženi lidé. Po dvou dnech jízdy překračovaly transporty
československé hranice. Na evidenčních listech osob byla kolonka s místem, kam by si přáli v
Německu umístit. Kolonky však byly vyplněny jen sporadicky. Transporty mířily mj. do bavorského
Regensburgu, Bambergu a Augsburgu nebo hesenského Lauterbachu a Slůchternu. Nejstarší
odsunutou osobou z celkového počtu 30 000 sudetských Němců byl 91letý muž z Mírova. Nejmaldší
osobou pak dvouměsíční děvče, také z Mírova. V posledním transportu byli soustředěni většinou
Němci s označením "FANATICAL NAZIST" nebo členi NSDAP, SA apod. Jsou tam i 3 osoby z
Tatenice (z nich 1 člen NSDAP). Ve 13-ti transportech (cca po 100 lidech), postupně za půl roku,
odjeli 853 tateničtí Němci. Nebyli pouze v 5-ti transportech. Seznam odsunutých tatenických Němců
(vytvořený r.1946 v Mohelnici) se početně neshoduje se seznamem tatenických obyvatel německé
národnosti, vypracovaném v r.1945 českými vojáky a čekateli SNB. Početní rozdíl 252 osob mezi
oběma seznamy je poměrně veliký. Kam se nakonec poděli? To budu ještě zjišťovat. Následující řádky
jsou smutnou statistikou.
TRANSPORT č.1 Datum: 3. 4.1946 cílová stanice: Lauterbach – Hessensko
celkový počet osob: 1200
Tatenice počet osob: 109
muži: 43 Nejstarší muž: 85let, prům.věk 35,16let
ženy: 66 Nejstarší žena: 80let, prům.věk 33,50let
Osoba č.565 Steidl Siegmund z č.p.20 a jeho žena č.566 Steidl Marie
TRANSPORT č.2 Datum: 26.4.1946 cílová stanice: Augsburg – Bavorsko
celkový počet osob: 1200
Tatenice počet osob: 58
muži: 21 Nejstarší muž: 83let, prům. věk 43,73let ženy: 37 Nejstarší žena: 83let, prům. věk
33,16let
TRANSPORT č.3 Datum: 6.5.1946 celkový počet osob: 1200 nikdo z Tatenice
TRANSPORT č.4 Datum: 3.6.1946 cílová stanice: Dachau – Bavorsko
celkový počet osob: 1201
Tatenice počet osob: 62
muži: 23 Nejstarší muž: 80let, prům. věk 36,54let
ženy: 39 Nejstarší žena: 78let, prům. věk
39,13let
TRANSPORT č.5 Datum: 15.6.1946
celkový počet osob: 1200
Tatenice počet osob: 120
muži: 40 Nejstarší muž: 83let, prům. věk 38,07let ženy: 80 Nejstarší žena: 84let, prům. věk
40,14let
TRANSPORT č.6 Datum: 23.6.1946 cílová stanice: Regensburg - Bavorsko
celkový počet osob: 1200
Tatenice počet osob: 101
muži: 40 Nejstarší muž: 81let, prům. věk 41,47let ženy: 61 Nejstarší žena: 77let, prům. věk 39,79let
TRANSPORT č.7 Datum: 4.7.1946 cílová stanice: Regensburg - Bavorsko
celkový počet osob: 1199
Tatenice počet osob: 113
muži: 43 Nejstarší muž: 85let, prům. věk 44,22let ženy: 70 Nejstarší žena: 83let, prům. věk 36,60let
osoba č. Anna Meixner č.p. 112 pravděpod. narozena v březnu/dubnu 1946 v sběrném táboře v
Mohelnici
TRANSPORT č.8 Datum: 10.7.1946 cílová stanice: Bamberg - Bavorsko
celkový počet osob: 1200
Tatenice počet osob: 115
muži: 37 Nejstarší muž: 80let, prům. věk 34,94let ženy: 78 Nejstarší žena: 79let, prům. věk
36,92let
V transportu 2 ženy z Mohelnice označené "FANATICAL NAZIST"

TRANSPORT č.9 Datum: 16.7.1946 cílová stanice: Sandbach - Bavorsko
celkový počet osob: 1195
Tatenice počet osob: 49
muži: 22 Nejstarší muž: 90let, prům. věk 42,74let
ženy: 27 Nejstarší žena: 77let, prům. věk
45,13let osoba č.:1039 Hanisch Richard – mlynář z Tatenice č.p. 12, jeho syn Richard a dcera Helga
V transportu jeden muž z Mohelnice (41 let) člen SS
TRANSPORT č.10 Datum: 1.8.1946 celkový počet osob: 1199 nikdo z Tatenice
TRANSPORT č.11 Datum: 11.8.1946 celkový počet osob: 1201 nikdo z Tatenice
TRANSPORT č.12 Datum: 17.8.1946 celkový počet osob: 1196 nikdo z Tatenice
TRANSPORT č.13 Datum: 24.8.1946 cílová stanice: Augsburg - Bavorsko
celkový počet osob: 1201
Tatenice počet osob: 3
muži: 2 Nejstarší muž: 57 let, prům. věk 46,5let
ženy: 1 Nejstarší žena: 89 let
TRANSPORT č.14 Datum: 2.9.1946 cílová stanice: Slůchtern - Hessensko
celkový počet osob: 1203
Tatenice počet osob: 6
muži: 1 Nejstarší muž: 52let
ženy: 5 Nejstarší žena: 55let, prům. věk 37,8let
TRANSPORT č.15 Datum: 16.9.1946 cílová st.: Gelnhausen – Hessensko
celkový počet osob: 899
Tatenice počet osob: 107
muži: 37 Nejstarší muž: 87 let, prům. věk 40,41let ženy: 70 Nejstarší žena: 79 let, prům. věk
37,13let
TRANSPORT č.16 Datum: 30.9.1946 celkový počet osob: 1200 nikdo z Tatenice
TRANSPORT č.17 Datum: 26.10.1946
celkový počet osob: 181 (číslování začíná od osoby č.661 po č.841)Tatenice počet osob: 7
muži: 4 Nejstarší muž: 63 let, prům. věk 37,5let
ženy: 3 Nejstarší žena: 61 let, prům. věk
40,75let
V transportu byl č.731 Dr. Ehrlich Alfred - lékař z Tatenice
TRANSPORT č.18 Datum: 28.11.1946
celkový počet osob: 120
Tatenice počet osob: 3
muži: 3 Nejstarší muž : 63 let, prům. věk 58,6let
ženy: 0
V tomto posledním transportu byly soustředěny osoby z 23 vesnic zábřežského okresu, převážně s
označením "FANATICAL NAZIST". Nelze přehlédnout, že to byli lidé vzdělaní nebo lidé s nějakou
funkcí, případně s odborností, např. 3 lékaři, asistent lékaře, zdravotní sestřička, lékárník a jeho
asistent, duchovní, učitelé, učitelka v mateřské školce, knihkupec, prodavač, obchodník, hostinští,
inženýr, továrenský mistr, elektřikář, kovář-svářeč, řezník, pekař, krejčí. Z Tatenice tam byli Koberle
Franz – shoemaker (obuvník), Heger Franz – school-director (ředitel školy a člen NSDAP) a Puhr
Josef – music master (hudebník). Na místa vyhnaného německého obyvatelstva přicházeli noví
osídlenci. Nejčastěji to byli lidé a rodiny z okolních českých obcí. Do Tatenice také přišli lidé mj. z
Vysočiny nebo okolí Vyškova. Další samostatnou skupinou osídlenců byli "Volyňáci". Tito volyňští
Češi, většinou z řad Svobodovy Československé osvobozenecké armády, měli právo výběru obydlí
jako odměnu za válečné hrdinství. Společné soužití a obecní dění tak přešlo na nové a navzájem
odlišné skupiny obyvatelstva, které neměli stejné názory na hospodaření ( viz. obecní kronika).
Všichni dohromady pak svými činy napsali nové listy našich dějin. Od tohoto okamžiku to byly dějiny
v ryze českém prostředí.
Po odsunu německého obyvatelstva začal v bývalých německých obcích upadat společenský i
náboženský život. Jak je možné dohledat v historických materiálech, např. z Maletína se časem stala
mravně rozložená vesnice. V této době také sílil vliv Evangelické církve, která se po válce stala
samostatným sborem (1945) a podílela se na změnách v pohraničí. Od německé církve převzal
evangelický sbor kostel v Šumperku a napomáhal založení tamního Českobratrského sboru. Nově také
začala shromáždění i u nás v Tatenici, kam se nastěhovalo několik slovenských rodin z Luterské
evangelické církve. Pro jejich shromáždění využívali bývalý Zámecký mlýn jako motlitebnu
(naproti zámečku). Členská základna v Tatenici však postupně ubývala a v roce 1973 sborový život
zcela ustal.
Dnešní 3.díl naší obecní historie je závěrečným dílem o bývalých, německých, obyvatelích Tatenice.
Otázka oprávněnosti vyhnání Němců je po více něž sedmi desetiletích, na obou stranách českoněmecké hranice, stále živá a diskutující. Někdo je spíše zastáncem oprávněnosti vyhnání, jiný je zase
proti němu. Rozdíly v postoji k této otázce často ovlivňuje místo jejich trvalého pobytu, vázané
majetnými statky. Názorově proti sobě stojící tábory, argumentují historickými fakty a deklarují svá
stanoviska. Z historického pohledu je to jen malá "epizodka" naší společné historie. Ale
nezapomínejme na ni a záměrně jí nezatajujme! Můžeme se z ní poučit. Za každým řádkem tohoto

seznamu se totiž skrývá osobní tragédie, většinou nevinných, leč zůčastněných lidí. Sám si neumím
představit, že by se podobná situace mohla v budoucnu opakovat někomu z nás nebo našim dětem. Z
několika dotazů čtenářů vybírám dotaz čtenářky z Ústí nad Orlicí, která se mě zeptala zda nevím,
podle jakého klíče se transportům přidělovaly cílové destinace? Němci z Ústecka prý odjížděli až k
holandským hranicím, kdežto Němci od Lanškrouna převážně do Bavorska. Jisté je, že Němci si mohli
uvést svojí cílovou stanici, ale kolonka je vyplňěna jen sporadicky. Tateničtí Němci (sice blízko
Lanškrouna, nicméně územně spadající pod moravskou správu, narozdíl od české správy Lanškrouna)
odjížděli z Mohelnice a transporty končily většinou také v Bavorsku. Bohužel, do této chvíle se mi nic
bližšího nepodařilo zjistit. Svoje názory a příspěvky mi můžete posílat na e-mail:
turistitatenice@seznam.cz
Váš Jiří Lešikar

