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V měsíci červenci vás chceme pozvat do přírodní osvěžovny, kterou se stala komunitní zahrada v obci Rtenín.
Načerpejte zde energii na další cestu a seznamte se s historií obce. V blízkosti můžete navštívit i regionální
výrobce. Ochutnejte sýry z farmy Lipina nebo se podívejte na Babiččin dvoreček v Licibořicích. Dostupnost
produktů si ověřte na webu obou producentů a dohodněte si přesný čas návštěvy. Na některou další akci se
nechte zlákat z kulturního kalendáře na stránkách Železnohorského regionu. www.zeleznohorsky-region.cz
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KOMUNITNÍ ZAHRADA RTENÍN
Při výletu v okolí Seče stojí za malou zajížďku komunitní zahrada ve Rtenínu. Ta se nachází v obci Mladoňovice,
místní část Rtetín, konkrétně na souřadnicích 49.8757669N,
15.7076625E. Založení komunitní zahrady začalo v roce 2018
vytipováním pozemku k realizaci. Zahrada byla vybudována
obecním úřadem Mladoňovice za přispění Železnohorského
regionu.
„Přírodní osvěžovna“ je veřejně přístupná. V lokalitě
bylo umístěno 21 kusů starých odrůd třešní, slivoní, jabloní
a hrušní. Pod stromy byla vyseta květinová louka. Na místě
se nachází odpočinkové zastřešené posezení s velkým stolem pro 8 osob se zpevněnou plochou, stojanem na kola
a odpadkovým košem.
Samozřejmě v pravém slova smyslu má komunitní zahrada sloužit ke společnému opečovávání záhonků, ale to na
malé vesnici má každý u domu. Spíše by mělo jít o možnost
pro občany a návštěvníky, jak se setkat, popovídat a užít klidu v příjemném prostředí po práci. Stromy jsou zatím malé,
ale za 10–20 let bude radost spočinout v jejich stínu.

ZE ŽIVOTA OBCE A JEJÍ SPRÁVY
V soupisu poddaných na panství Ohebském z roku 1564
jsou uvedena ve vesnici Rtenín tři osídlená stavení. Po třicetileté válce je Rtenín pustý. Zcela zanikla vesnice Zlatnice, jejíž
pozemky přechází ke Rtenínu a Hrbokovu. Panské zemské

uspořádání končí rokem 1848. Roku 1865 Rtenín připadl okresu Nasavrckému a obci Licibořické. V roce 1910 dochází k dělení licibořické obce. Rtenín, Petříkovice, Mladoňovice, Lipina
a Mýtka jsou začleněny do obce Deblov. Roku 1960 jsou
k těmto vesnicím připojeny Pohled a Čejkovice. Tímto sloučením vzniká nynější obec Mladoňovice. Dominantou Rtenína
je křížek a skupina tří stromů vysazena na památku skončení
roboty, tedy roku 1848. U křížku stávala dřevěná zvonička,
jejíž zvon byl zrekvírován na válečné účely. Začátkem 30. let
20. století byl zvětšen a kamenem vyrouben rybníček, který
je počátkem Okrouhlického potoka. Lid získával svou obživu
hlavně prací v zemědělství. Velkou možností výdělku bylo
necování, tj. výroba sítěk na vlasy.
Obec Deblov zdobí zajímavá stavba vzniklá recyklací
dvou nefunkčních trafostanic z Mladoňovic a Deblova. Místní iniciativou byla postavena kaple se zvonicí v minimalistickém stylu bez jakýchkoliv historizujích detailů. Veřejnosti je
běžně nepřístupná, ale návštěvník má možnost nahlédnout
do interiéru přes skleněné dveře. Ostatní info na www.obecTým Železnohorského regionu
-mladonovice.cz.

