Milí turisté, počasí sice stále nic moc, ale již jsme absolvovali třetí výlet. Tentokrát jsme se
vypravili do Kyjí. Hned u stanice autobusu jsme si prohlédli zajímavý kostel svatého
Bartoloměje, tentokrát jenom jeho exteriér. Kostel je to románský a byl postaven jako kostel
tribunového typu, ve kterém byl prostor pro lid a vyvýšená tribuna pro panstvo s vlastním
vstupem. Kostel sloužil také jako pevnost i tak vypadá. Založil jej pravděpodobně pražský
biskup Jan II., který úřadoval v letech 1226 až 1236.

Kostel svatého Bartoloměje
Kostel jsme obešli a pak jsme šli ke Kyjskému rybníku. Rybník byl údajně založen již ve 14.
století arcibiskupem Arnoštem z Pardubic, který stál u počátků rybníkářství v Kyjích, a byl
zásobárnou vody pro bývalý mlýn.

Kyjský rybník

V současné době je rybník součástí protipovodňového opatření, slouží jako retenční
nádrž, je rovněž krajinotvorným prvkem a místem sportovního rybolovu. Při obcházení
rybníka jsme pozorovali jeho obyvatele, kterými byly labutě, kachny, rackové, lysky a
nechyběly tam ani nutrie říční. Ty se nás nebály, vylezly na trávu a dožadovaly se nějakého
pamlsku.

Při cestě jsme prošli kolem několika mostů.

Železniční most přes rybník
Kyjským rybníkem protéká říčka Rokytka, která jej napájí a zároveň z něj odvádí vodu.

Pod tímto mostem Rokytka opouští Kyjský rybník
Dále jsme pokračovali podél železniční trati okolo zahrádkářské kolonie, minuli jsme
sportovní areál s lezeckými stěnami a ke konci našeho výletu jsme se dostali na místo, nám,
kteří na výlety poctivě chodíme, dobře známé. Bylo to místo, kde proběhla bitva u Štěrbohol.
Podél Rokytky jsme se dostali konečně k jedné nepoškozené informační tabuli s popisem
Jiránkovy vily, která bohužel již není přístupná, protože jak nám řekla jedna ochotná paní,
vilu koupili nějací Rusové…Nakonec jsme došli k té zvoničce, která, jak jsem vám již jednou
psala, přežila všechny války, až nakonec z ní někdo ukradl zvon v současné době. Sloup
zvoničky je umístěn na válcovém soklu, je profilovaný a na jeho vrcholu je zvonička se
šindelovou stříškou. Zvon má figurální výzdobu a pochází z 19. století.

Odtud již to bylo pár kroků k autobusu, na jehož stanici jsme náš výlet zakončili.
Dana Hyklová

