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Roman Frček

Historický spolek Bartoloměj v obci Ktiš na Prachaticku

Protože spolek Bartoloměj je velmi mladý, je velice jednoduché popsat začátky, dobu založení a samo-
zřejmě i přesné údaje. Myšlenka o založení vůbec nějakého spolku s podobným významem, ležela v mé
hlavě delší dobu. Neměl jsem odvahu se o tom otevřeně kde s kým bavit, obecný zájem o historii není
nikterak velký, skoro nulový. I když je pravdou, že zájem nepatrně vzrůstá, pořád je to v této vesnici
malé procento. Po objevení praporu válečných veteránů ze Ktiše, jsem se o zážitky rozděloval přede-
vším s F. Mikešem ml. Diskutovali jsme většinou nad lahvinkou u něj doma. Pamatuji si jako dnes, kdy
Fandovi projel hlavou nápad o znovuobnovení spolku válečných veteránů, ale po zralé úvaze, jsme
došli k závěru, že nemáme ani zásluhy, ani ponětí co takový spolek řešil, dělal, čili celá pointa byla
v háji. Tenkrát jsem se Fandovi svěřil o mé variantě, jakéhosi spolku. Vyprávěl jsem mu o jednom
Prachatickém spolku, který v dávné době sbíral různé cetky a zbytečné věci, posedávali v hospodách
a řešili věci pro ostatní lid nevídané. Jejich manželky se s nimi jen trápily. Dnes je tomuto spolku po-
lobláznů věnovaná drobná expozice v prachatickém muzeu a jejich tehdy "cetky" zaplňují zdi a stoly
jedné místnosti expozice.

Druhý a třetí den, jsme se bombardovali "sms" zprávami a nakonec jsme se rozhodli to vyzkoušet. Náš
nápad jsme pustili do éteru ..  Při prvním sezení nás bylo 6 a když jsme při druhém sezení dávali do-
hromady společné stanovy a uvědomili jsme si "mlhavé" společné cíle, bylo rozhodnuto. Již tato sezení
vypadala pohodově a všichni jsme měli společný zájem! Spolek byl oficiálně založen a stanovy schvá-
leny první valnou hromadou 7. 12. 2008. U zrodu budou navždy zapsány tyto osoby: Marcela Fiedlero-
vá, Roman Frček, František Mikeš, Jan Pavlík, Petr Baštář ml. a Václav Hůrský ml. Těsně po založení
nás opustil V. Hůrský,  avšak jeho místo nahradil Ing. Jan Jemelka. Během několika měsíců se spolek
rozrostl o dva zahraniční kolegy, Antona Geyera a Reinharda Geiera, dále se připojil Rudolf Pelz, Petr
Baštář st. a Blanka Mikešová.

Ze začátku jsme pouze diskutovali, je pravdou, že jsme neměli zcela jasnou vizi kterak a kam. Byli
jsme u zrodu, ale zároveň po pár sezeních na prahu něčeho, čemuž jsme dali absolutně volný a pohodo-
vý průběh. Jsem přesvědčen o tom, že právě pohodová atmosféra a žádné tlačení do křečových plánů,
rozhýbalo chuť v každém z nás. Myšlenky a náměty, se začaly přirozeně valit z našich hlav a najednou
bylo před námi spousty práce.

Vznik muzejní místnosti, oprava vodojemu a božích muk, obnovení masopustu a lampionového průvo-
du, to vše se stihlo za jeden jediný rok. Mezitím sem tam nějaký výlet a přednáška či toulky po Ktišsku
a to i s potomky původních starousedlíků vše jen podtrhuje. Je pravdou, že každé "nové koště" dobře
mete! My " Bartolomějci" však věříme, že pokud dokážeme zachovat pohodovou a nenásilnou cestu,
o budoucí existenci se bát nemusíme. Komu může vadit skupinka lidí, která chce pobavit ostatní
a k tomu sem tam něco zrekonstruuje. Našemu spolku přeji do budoucna to, co už má, kamarádské pro-
středí, nekonfliktní členy, sílu odolávat lidské blbosti, závisti a politikářství, chuť do práce, pohodovou
morálku, více místa a vždy dobrou lahvinku a talíř sladkostí od naší Marcelky.
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Navštivte stránky  http://www.spolekbartolomej.ktis.cz/
V užším výběru z internetových stránek „Bartolomě-
je“ zveme především k pestrému počtení průběžně
psané spolkové Kroniky 2009-2010 a do bohaté Foto-
galerie ze současnosti i minulosti spolku a jeho srdeč-
ní krajiny. Procházky po dějinách ktišské farnosti ve
14. - 15. století na bartolomějském webu publikuje
autor František Schusser. V mikrohistorické rovině

stránky zdobí několik dalších pojednání, např. Křes-
ťanské svátky před rokem 1945 (krásná špetka etno-
grafie v překladu Kateřiny Žídkové z pamětní knihy
Chronik der Gemeinde Tisch), nebo sonda do dějin
obce Příslop či zaniklých Rovenců. Vzácné dobové
snímky z archivu Antona Geyera také provází článek o největším místním předválečném podniku. V letech
1904 - 1945 jím byl Jungbauerův Ktišský mlýn s přidruženým hospodářstvím a pilou (viz obrázek). Po okolí
Ktiše, jak jej viděl pan učitel Jan Elias v roce 1908, se můžete proskočit v jeho textu z průvodce „ který
k výletům osvědčeným, praktickým rádcem a spolehlivým vůdcem jest ...“   ....................................       –mt-


