Stromy, lidé a čas - č. 3
Pomologická studie o starých ovocných stromech v obci
i kolem Dýšiny v širších souvislostech

O Janu Žaludovi, jabloních a domech č. 162 a 236
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Stromy a chalupy – němí svědci, co přežili své majitele, kteří měli mnohdy pohnuté osudy ...

První dva díly se věnovaly živému dědictví našich předků – ovocným stromům. Jinak to nebude ani
tady, i když se bude více psát o lidech a domech. O Janu Žaludovi a jeho rodině, mém dědečkovi,
kterého jsem nikdy nepoznala. Možná, až si to přečtete, budete se na tyhle stromy dívat jinak, než ti
silničáři, co je letos tak hrozně poničili ...
Tato řada jabloní byla vysazena někdy po roce 1940 a zasloužil se o to Jan Žalud, který
podle rodinných vzpomínek stromky dostal od dráhy jako její zaměstnanec.
Jan Žalud pocházel z Útěšova u Bavorova, kde se jeho předci dali dohledat až k roku 1654
jako poddaní panství netolického (tehdy v Koječíně pod hradem Helfenburk). Vyučil se
zámečníkem a začal pracovat na dráze v Českých Velenicích. Tam poznal i babičku Hermínu
Witzanyovou z Údolí u Nových Hradů. Na tomto českém území žili její předci co paměť sahá, jako
dřevaři, lovci, či myslivci v buquoyských lesích a dančích oborách.
V Českých Velenicích se také v roce 1935 vzali a bydleli tam. Tehdy byly Velenice skoro
celé české, jak už z názvu vyplývá, na rozdíl od jiných pohraničních měst.

Fotografie ještě z doby, kdy bydleli v Českých Velenicích

Kdo se ale trochu zajímá o historii, je mu jasné, že to byl začátek velkého maléru. Klasika
tragédie historie česko-německých vztahů.
Babička – Němka, která už měla jen dvě malé sestry a na kterou stát a naši
„vlastenci“ pohlíželi jako na veřejného nepřítele, na tu, pro kterou najednou tady není místo. Pro
Němce byla zrádkyně, co si vzala Čecha, jednoho z těch, kteří jim v rámci drsné pročeské politiky
první republiky berou kulturu, jazyk a domov v zemi jejich pradědečků.
Děda – Čech, co se zpronevěřil své vlasti, tím že si vzal Němku, když přeci každý ví, že
„takoví Němci nám celá staletí kradli zem a jazyk, pálili knihy a poněmčovali Čechy“.
Už tam prý na ně koukali skrz prsty a nejspíš to vygradovalo ještě víc po roce 1938. Tehdy
ve Velenicích byly železniční dílny a opravny, ve kterých pracovala polovina města včetně dědečka,
a dráhy dokázaly včas zajistit odchod českých lidí někam do vnitrozemí ještě před obsazením
pohraničí nacisty. Tak se dostala do Dýšiny rodina mého dědečka. Byli to váleční uprchlíci ve své
vlastní zemi.

Tak se o tom píše v obecní kronice.
Bydlení v Dýšině prý našli díky panu Landergotovi z Nové Huti, prý měl také vícenárodnostní
rodinu. Ubytovali se v čp. 162 „V Dolcích“ – tehdy poslední chalupa katastru směrem na Chrást.

Vilka čp. 162 byla zkolaudována v roce 1933. Původně v plánech a v povolení stavby byla
řešena klasicky, tedy dva pokoje, velká kuchyň a záchod v přízemí, k tomu sklep a půda. Postavili ji
manželé František a Marie Hegnerovi. Mám ale dojem, že od začátku bylo jejich záměrem udělat z
domku prvorepublikový turistický penzionek, kousek od chrásteckého nádraží. Ve stavebních
plánech byla dokonce plánovaná pohodlná ulice jižně od domu směrem k nádraží, ale byla
uskutečněna jen její spodní část, snad kvůli rozhraní katastrů obcí, kde je těžší se domluvit. Vilka
byla nakonec zkolaudována s třemi „byty“. Dva v přízemí a jeden v polozapuštěném suterénu domu
co byl postaven na svahu. Bytem se tehdy mínil pokoj s kuchyní a společné WC na chodbě,
prádelna v suterénu, malý sklípek. Později byl podobně ještě upravený jeden pokoj v podkroví. Jak
dlouho byl v majetku svých stavitelů, není jasné. Na začátku války ho použili jako ubytování pro 4
rodiny uprchlíků. Po válce se tam říkalo „Vopršálkojc vila“ a později je spojen se jménem Václav
Fajt.

Rodina Žaludů před domem čp. 162 v Dýšině.
Dědeček pracoval jako dílovedoucí v Plzni na dráze, společně s panem Landergotem
(dědeček je čtvrtý zprava, pan Landergot je první zprava)

Kde bylo tohle focené a kdo je s dědečkem (vlevo) na fotografii, to se mi nepodařilo zjistit

Někdy po roce 1940 byly vysazeny ony jabloně u pole proti domu 162 (čp. 236 ještě
nestálo). Tehdy prý zmrzlo mnoho ovocných stromů, protože podzim roku 1939 byl velmi teplý a
deštivý a náhlé prosincové mrazy zastihly stromy nepřipravené. I další dvě zimy byly hodně
chladné a odnesly to především švestky, meruňky a broskvoně. Logicky se lidé začali orientovat na
otužilé jabloně. Na nepřízeň počasí reagovala i protektorátní legislativa, která upravovala
vyhláškami povinnosti výsadby ovocných stromů, dodávek ovoce i skladbu pěstovaných odrůd.

V té době mohlo být vysazeno 10–12 stromů, patrně z nich zbylo pár těch oranžově značených. Jsou
větší než ostatní a stejné odrůdy.

Jsou to krásná neobvykle veliká jablka ...

Žaludovi měli dvě dcery (chlapeček jim zemřel za války), prý se přátelili s Landergotovými,
kteří prý byli moc fajn. To se nedá říci o jiných lidech, hlavně po válce a po roce 1948. Závist a
nenávist. Babička se vlastně dokonale počeštila a ke svému původu se nehlásila. Po válce jako
jediná ze sester, díky sňatku s Čechem, mohla zůstat v Čechách. Její krátce dospělé sestry byly
odsunuty. Jedna do Německa a druhá do Rakouska. Čtvrt roku babička nevěděla, jestli žijí. V době
války a po ní bylo možné všechno. „Staletá křivda tím byla konečně odčiněná“, jak se tehdy psalo v
novinách. Nesmělo se o nich mluvit, navštěvovat je nešlo a koneckonců bylo společensky
výhodnější na ně zapomenout...

U prodejny v Chrástu někdy po válce

Děda musel odejít od dráhy a přišel o výhody, které tehdy poskytovala. Začal pracovat jako
elektrikář ve Škodovce. Odkoupili s babičkou část zahrady v sousedství domu 162 a začali tam
pomalu stavět svůj dům. Ale měna v roce 1953 zredukovala finance a vše šlo hodně ztuha. Ještě
když byl na dráze děda, koupil starý dřevěný vagón, který se používal jako kůlna. Stál u domu ještě
donedávna a byl historicky cenný. Vážně se na něj ptali nějací železniční nadšenci. Co s ním udělali
noví majitelé nevím, patrně zničili. Děda v něm míval mimo jiné také sudy se švestkami a spoustu
trubiček od destilačního zařízení, jaké mu záviděli kdejací sousedé. Byl šikovný, přivydělával si
zakázanými pracemi, jako byla výroba praček. Motor z frcu, konstrukce, buben i zakrytování
vlastní výroba. Takže měla babička pračku jako jedna z prvních. Vlastní zahrádku u čp. 236 měli plnou
ovocných stromů. Babička pracovala na výstavbě hrudkoven a pak dělala přímo v nich. U lanovky a
odhazování závalů strusky u pecí – těžké manuální práce, chodila domů špinavá a unavená.

Dům čp. 236

V roce 1963 děda zemřel. Po úraze elektrickým proudem měl slabé srdce. Dům nebyl
dodělaný.
I když se babička snažila, bydlelo se tam v provizorních podmínkách. O rok později byl
zkolaudovaný, ale podle listin z obecního stavebního archivu tam byl celý sloupec závad a
nedodělků k pozdějšímu dokončení. Babičce bylo tehdy kolem 50 let. Brala to jako další ránu osudu,
stáhla se do sebe, pořád někam chodila a pracovala. Vařila v pionýrském táboře, chodila uklízet do
školy. Ještě ve stáří o hůlce si ji moje generace pamatuje jako přísnou uklízečku, která společně se
školníkem panem Pomajzlem dokázala udržet ve škole a vedle ní dokonalý pořádek a disciplínu :-).

Babička se starala o zahrádku, uměla si sama namnožit kdejaké kytičky i okrasné keříky a
všechno mě to naučila. Před domem jí koncem října vždycky kvetly krásné chryzantémky. Většinou
stačily rozkvést jen tak tak, než je spálily první mrazy. Noví majitelé domu je už asi dali pryč.
Úplně náhodou mi nyní kvetou opět na zahrádce. Přímo ty její. Sazeničky mi věnovala paní
Šimečková, která je od babičky kdysi dávno dostala.
Babička se dožila se více jak 90 let. Poslední léta žila v Rokycanech u tety Hermíny. I druhá
moje babička se dožila takového věku a já nechápala, že se nedokázala nikdy, ani 50 let po válce,
oprostit od neopodstatněné nevraživosti a předsudků.
Nakonec ještě několik obrázků z horní části ovocného stromořadí:

Původní lidé odešli, přišli noví. Stromy, jako němí svědci jejich osudů, stojí dál ...

Podle rodinných vzpomínek, výzkumu v terénu a archivech sestavila Pavla Velleková 10/2016.

