Tisková zpráva MAS Rozkvět zahrady jižních Čech ze dne 30. 9. 2014
Ktiš
Výlet ve Ktiši dne 28. 9. 2014: Zatímco od rána probíhal na náměstí v rakouském Bad Leonfeldenu velký Turistický
den Linecké stezky, ti, co se s námi opět vydali po stopách historie dávné obchodní cesty, tzv. Linecké stezky,
na které byla od 9. století převážena sůl a další zboží, zavítali v neděli 28. 9. 2014 od 14 hodin do Ktiše. Tentokráte
šlo o tzv. hvězdicový výlet - dostředné trasy s libovolným startem, které svedou návštěvníky ke společnému cíli.
V rámci výletu se mohli zúčastnit mše svaté či svěcení kříže. Ale o tom až za chvilku…
Lineckou stezku se snaží zmapovat mezinárodní projekt tří organizací: MAS Rozkvět zahrady jižních Čech, LAG
Sterngartl Gusental a MAS Blanský les – Netolicko; tento projekt je podpořen Evropskou unií z Programu Evropská
územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013.
Hmatatelným důkazem osídlení v krajině kolem dnešní Ktiše před dvěma tisíci lety jsou dvě archeologická naleziště
v blízkém okolí a dokazují, že zde pulzoval život při „staré linecké stezce“ mezi oppidem v Třísově a krajem, kde jsou
dnes Lhenice a Netolice již v době Keltů. Když Keltové odešli a do krajiny v blízkosti dnešní Ktiše přišly v devátém
a desátém století slovanské kmeny Netoliců a Boleticů, bylo třeba tato sídla propojit komunikací, která by navazovala
na dosavadní síť soumarských stezek. Stará Linecká stezka v té době směřovala od Lince přes Leonfelden
a Studánky k Vyššímu Brodu a dále přes Zátoň a Přídolí, do Krumlova a dále přes Lhenice do Netolic.

Srdcem obce je kostel sv. Bartoloměje, který byl postaven původně v gotickém slohu společně se založením osady.
A právě tam vedly naše první kroky. Od 14 hodin se uvnitř konala pro místní i návštěvníky mše svatá, která začala
vstupním zpěvem, když kněz přicházel k oltáři, a končila závěrečným požehnáním.
Po zhruba hodině se zúčastnění v procítěném průvodu a za společného zpěvu přesunuli do nedalekého dvora fary,
kde se odehrálo svěcení kříže. Pro zúčastněné bylo připraveno bohaté pohoštění a každý obdržel tiskoviny „Linecká
stezka”. Páter se nezapomněl pochlubit zajímavostí, že dub, ze kterého byl kříž vytesán, pochází z nedaleké
skládky. To však nikomu ani v nejmenším nevadilo a návštěvníci společně oslavovali ten významný den až do
setmění.

Společný průvod a následné svěcení kříže na dvoře fary
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