Jirny, obec nedaleko od Prahy, že by se sem řítily davy turistů, to se tedy říct nedá. Snad až dnes, poslední
červencový den roku 2020, vystoupila na návsi z příměstského autobusu turistická parta z pražské jedničky. Patnáct lidí
a pes, to může být v Jirnech na dlouho nepřekonatelný turistický rekord nepočítáme li hordy cyklistů.
Možná ale této obci s téměř třemi tisíci obyvateli trochu křivdím, zámek Jirny je před veřejností uzavřený za
vysokou zdí a nedaleká dálniční přípojka měnící chvílemi obec na autodrom, to není zrovna nejlepší pozvánka pro
návštěvníky do místa jehož historie se začínala psát již ve středověku. A nebyla to léta a staletí jednoduchá, díky
blízkosti Prahy se převalily armády císařské i husitů, během třicetiletých válek se tu dokonce usadili švédové a všichni
ničili a rabovali. Obyvatelstvo si zachraňovalo život po lesích a armády 20. století, ty nebyly o nic lepší. Srovnáváme li
s dneškem vypadá to tady téměř idylicky, až na ten dopravní ruch, i ten nás může zabít, kam se hrabou války.
My ale víme o místě klidném a navíc místě kde to kdysi podle pamětníků všechno začalo. Na oblém kopečku
vystupujícím z polabské roviny. Již v první polovině 14. století tu stál kostelík s dřevěnou zvonicí a kolem něj se začínali
usazovat stejně jako kolem nedaleké tvrze v podobě hrádku noví obyvatelé chystající se živit zemědělstvím na zdejší
úrodné půdě. Léta utíkala a na místě původního kostela a dřevěné zvonice vyrostl v první polovině 18. století kostel
nový a před ním nová zvonice.
Barokní kostel sv. Petra a Pavla tvoří spolu s barokní zvonicí a místem do kterého je zasazen,
jeden stylový celek

Baroko, není pro nás neznámý pojem, vždyť jsme před šesti lety dokonce absolvovali seminář během výletu do
kláštera v Broumově, název hovořil sám za sebe „Baroko, nejen na oko“. A co jsme si zapamatovali? Že stylové mohou
být nejen stavby ale i krajina do které jsou citlivě zasazeny. Tak si to tu pořádně prohlédněme!

Kostel i zvonice jsou zavřené, přesto je třeba nezapomenout na to že zdejší zvony nejsou jen tak ledajaké
zvony. Petr s váhou 1000 kg. a Pavel 700 kg jsou staré zdobené renesanční zvony, skoro 500 let staré, patří mezi to
málo našich zvonů které se podařilo zachránit před roztavením během vojny.
Před kostelem je i pískovcová socha sv. Judy Tadeáše a chráněný památný strom jírovec madal

Z vyhlídky jsme si prohlédli i školu, také není nejmladší,
postavená v letech 1861 – 1862, ten barokní koncept trochu
narušuje ale jinak vypadá jak včera postavená, je vidět že se
místní starají.

Od kostela míříme do jedné z nejstarších jirenských ulic. Nese název „K lesu“. Hodí se nám to, právě tam dnes
míříme. Cestou se rozhlížíme po návsi, téměř vše je opravené, opravdu není se za co stydět. Snad největší problém
tady měla Jiřina, čekat až nic nepojede, potom zmáčknout spoušť.

Ulice „K lesu“ míří opravdu k lesu, zároveň také míjí Návesní rybník. Stojí za to se tu zastavit, kdyby tady nebylo
vůbec nic, tak alespoň stín a ten tady zajišťuje „přírodní památka“ stromořadí velmi starých lip srdčitých. Dneska se to
hodí teplota se blíží třicítce.
Lípy ale nejsou to jediné, kolem rybníka je vytyčena NS, přírodou vede k zámku a přilehlou ulicí nad rybníkem
zase zpět. Škoda že u zámku se setkává se zamčenou naprosto neprůhlednou bránou. Bývaly časy kdy zámecká
zahrada byla přístupná veřejnosti, to je již ale hóódně dávno.

Na naučné stezce jsou umístěny panely s informacemi o místní přírodě ale i z historie obce nebo zajímavosti
týkající se zámku. Něco z toho nám Maruška přečetla

U Návesního rybníka kdysi stála židovská modlitebna. Ta vznikla v domku kde byla ukončeno zpracování
suroviny pro výrobu skla, drasla. Ve zpracování drasla pracovali pouze židé a místní název byl „flusárna“ z německého
der flus, což byl tehdy německý výraz pro draslo. Práce to byla mizerná. ale bylo to již dávno, na začátku 19. století.
Opouštíme Návesní rybník a vydáváme se k lesu, do cesty se nám připletl „kámen lásky“

Nápis na kameni:

Zvána či nezvána, prostě jsem tu....pozveš mne, člověče, k sobě domů?
Láska

Láska....uchopit do ruky se to nedá, také každý kdo jde okolo si ji představuje po svém a tak obyčejný kámen
na cestě nás vybízí abychom se zastavili a uvědomili si že bez lásky by byl život nesnesitelný.
Konec sentimentu, les je nedaleko, ještě projít chatovým městem, součástí Nových Jirnů a jsme ve stínu lesa,
chráněné přírodní památky Cyrilov.

V chráněném území Cyrilov je předmětem ochrany zachování vzácnější břízy pýřité, pozná se prý podle hladké
šedobílé kůry a neobvyklého tvaru listu, chráněná je i drobná zvěř, ptactvo obojživelníci. Ač jsme se snažili hodně,
rozpoznat obyčejnou břízu od té pýřité se moc nedaří, nevadí, ve stínu lesa je krásně, naučné stezky se kříží s těmi
cyklo a do toho ty nazdařbůh vyšlapané pejskaři a tak po chvíli .....
Cyrilov je za námi a jsme v Klánovickém lese, nebo jinak, Vidrholci

Blížíme se k cíli, k nádraží v Klánovicích, s horkem nám pomohl blahodárný lesní stín, pověstný Vidrholec
s loupežníky a lapky už taky není to co býval, zdá se tu být bezpečno, tak nezbývá než se rozloučit a těšit se že naši
železničáři nechystají zase nějakou taškařici a dovezou nás v pohodě do Prahy.
V Jirnech a Klánovicích 31. Července 2020
Vycházku připravili Mirek a Zdenka Bernátovi, kroniku napsal Mirek

Fotografovala a se sluníčkem úspěšně bojovala Jiřina Žipková
K rannímu vyzvánění zvonů nám napsala paní místostarostka Šárka Hanušová : pokud to bylo v 9 hodin,
tak to byly určitě školní hodiny, které odbíjí každou čtvrthodinu a vždy v celou odbíjí tolikrát, kolik je právě hodin, tzn,
v 9 hodin 9x odbijí. Zvony kostela odbíjí při mši, pohřbu a domluvených akcích.
Napsala i další zajímavé informace které určitě využijeme při další vycházce nejbližším okolím.

