Stromy, lidé a čas – č. 5
Pomologická studie o starých ovocných stromech v obci
i kolem Dýšiny v širších souvislostech

Staré ovocné stromy v zahradách a dávní zahrádkáři
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Na snímcích je vidět, jak se změnily zahrádky v Dýšině 1956 - 2011 (kontaminace.cenia.cz). Přibylo
garáží, kolniček, bazénů a dlažeb. Ubylo ovocných stromů.

Zahrada, plná ovocných stromů, byla místem odpočinku a práce uprostřed zeleně, místem, kde se
lidé těšili z pěstitelských úspěchů a sladkých plodů, kterými si výrazně přilepšovali k živobytí. Žádný
sterilní předpokoj přetechnizovaného domu, utahaných lidí, co mají na vše alergii…
I dnes je ale mnoho výjimek, hodně lidí, kteří ocení krásu a význam pěstování vlastního ovoce.

Panenské české na zahradě v Nové Huti (Nesvadbovi):

Tatáž odrůda v dýšinské moštárně (p. Hlobil). Menší velikost plodů nahradí jejich množství a chuť.

Starý Spartan (s naroubovanou další neznámou odrůdou) v zahradě u Domu služeb (u Kouřimů):

Nejsme jediní, kterým jablka dělají radost. Ovoce, které spadne na zem, obvykle přežije bez úhony
první podzimní a zimní mrazíky a pak je zasype sníh. Vznikne přírodní mrazák pro zpěvné ptactvo,
které se ovocem živí ještě dlouho po Vánocích.

Chodská reneta a Jonathan v sadu usedlosti na návsi - u Kaftanů:

Sirotci po zbouraném domě pod sběrným dvorem. 4 jabloně, mimo jiné Průsvitné letní a Gaskoňské šarlatové
– na obrázku:

Plno zajímavých stromů je na faře. Například obrovský strom Boskopské a zajímavé hrušky:

Mapování zahrady u fary byl trochu problém, přestože je tam určitě hodně zajímavého. Tenhle
chlapec nesouhlasil s mou přítomností ve výběhu a neustále do mě žďuchal. Beran měl hřbet v
úrovni mých boků, tedy hodně velké klubko vlny. Zkresluje to představu o velikosti kmene.

Zahrada domu čp. 194, který postavil po roce 1938 Josef Pospíšil (původem z Chotče u Pardubic, vedoucí
dílny výroby parních lokomotiv v plzeňské Škodovce) a Alžběta Pospíšilová rozená Nováková z Bušovic.
Foceno několik málo let po dostavění domu. Chalupa, děti, ovocné stromy ...

Od té doby stromy hodně vyrostly. Zde odrůda Sudetské, v koruně s naroubovanými dalšími druhy.

Dnes leckdo ovocný strom bere jako obtěžující věc, která potřebuje údržbu, stříhat
větve, hrabat listí a nakonec je z toho pár jablek, co se koupí v obchoďáku za pár korun.
Kdo ale ochutnal, ten ví, že se koupená jablka nedají s domácími srovnat.
Před válkou a po ní to
bylo úplně jiné. Ovocné stromy
byly především zdrojem obživy
a vitamínů pro bídně živené
obyvatele. Proto se také vybíraly
do zahrad i na veřejná
prostranství
odrůdy,
které
především zasytily a mohly se
hned upotřebit. Ne ty, co jen
dobře vypadají. Nepreferovala
se jen červená tvrdá jablka, na
kterých nejsou tolik vidět otlaky,
dobře se prodávají a v
obchodech se mohou sypat jako
brambory. Pěstovala se i jablka
žlutá a křehká, plná šťávy a
úžasné chuti k okamžitému
konzumu. Dnes se pěstují
zákrsky s pár jablky, které se
drží v sadech nejvýš dvacet let.
Potřebují pořád prořezávat a
nějak ošetřovat. Dříve to byly
vysokokmeny roubované na
odolné semenáče, obsypané
metráky jablek, bez velké
údržby schopné plodit rok co
rok, třeba i sto let. Lidé neplýtvali a spotřebovali každé jablíčko, co spadlo na zem. Zimní
uskladnění ve sklepě, který měla každá chalupa, bylo běžné. Na štrůdly, povidla, křížaly. S
minimální prací a penězi.
A také obec se často starala, aby ovoce byl dostatek. V obecní kronice v zápisu z
roku 1940 je statistický údaj o nové výsadbě ovocných stromů na katastru (245 jabloní mimo jiné v dnešní Zahradní ulici, 48 hrušní, 45 třešní – např. také v Třešňové ulici, či
v ulici 5. května, dále 18 višní, 155 švestek). Nevím, zda se jednalo o výsadbu v
zahradách nebo i na veřejném prostranství. Tam obec buď výsadbu a česání ovoce jen
povolila, nebo ji přímo zajistila na své náklady a povolila konkrétním lidem sklizeň s tím, že
strom zůstává v obecním majetku. V případě potřeby mohla s úrodou naložit obec podle
svého. S ovocnými stromy ve vsi se zacházelo jako s kusem majetku, ne jako dnes, kdy
jabloň má právní statut podobný jako hlávka zelí ...
Dodnes si lidé z domků sami vysazují ovocné stromy někde v blízkosti na prázdných
krajích polí a klidných cest. Na obecních pozemcích a často také bez jakéhokoliv povolení.
Ničemu tím obvykle neškodí. Starají se o ně a také by si rádi patrně úrodu sklidili. Rozumný
člověk si těžko může myslet, že tam takové ušlechtilé a plodící stromy vyrostly samy jako
nálety, nebo je tam takto nekoncepčně vysadila obec pro veřejnou potřebu. Ale je to na
obecním pozemku a hádejte se s línými nájezdníky „co mají právo to očesat“, přitom sami
pracovat nechtějí a vypěstovat si sami neumí ...

U paní Čiperové je další zahrada s krásnými starými odrůdami – například Matčino, James grieve,
Grahamovo, Jonathan, Bojkovo a další.

Zahrádkáři
V této stati nemohu opomenout jméno pana
Václava Kroce, dlouholetého předsedy
místní organizace zahrádkářů. Václav Kroc
pocházel ze Zábělé (z hájovny). Měl bratra
Josefa, se kterým sdíleli zájem o
zahrádkaření u svých domů, které si postavili
vedle sebe v Dýšině, v lokalitě nad dnešní
školou (čp. 165 a 174, postavené kolem roku
1933). Měl sestru Marii, která byla provdaná
Jílková a také bydlela v Dýšině. Václav Kroc
byl profesí dělník ve Škodovce, ale většina
lidí si ho pamatuje jako opáleného pána,
který trávil každou volnou chvilku, od jara
do podzimu, u svých ovocných stromů. I moje vzpomínka na něho je z útlého dětství, kdy jsem
považovala jeho umění roubovat stromy, za něco neuvěřitelného, za malý zázrak.

Stromy rouboval (a také je na jaře řezal a stříhal) na mnoha
místech ve vsi, jeho oblíbené odrůdy byly Čistecké, Matčino, James
grieve, Spartan a další. Jeho stromy v místních zahrádkách často
rostou dosud, kolikrát se poznají právě podle toho, že starý strom
plodí dvě i více odrůd.
Působil v místní zahrádkářské organizaci, která v Dýšině
vznikla už v roce 1956. Tehdy ji vedl předseda pan Josef Štrunc z
Dýšiny 142 a místopředseda p. Jaroslav Červenka. Jak dlouho
působil Václav Kroc v místní organizaci, se mi nepodařilo zjistit, v
obecní kronice je zmiňován jako předseda organizace v letech 1970
až cca 1983, od roku 1984 byl už předsedou pan Václav Eret. Od
začátku zahrádkářská organizace pořádala tematické přednášky,
zájezdy, výstavy ovoce, brigády na veřejných prostranstvích v obci, a
rovněž pracovala se školní mládeží a tak je tomu až dodnes.
Novodobou historii zahrádkářů bych nechala do jiného pojednání. (vybráno ze vzpomínek p. M.
Čechurové a fotografie jsou z jejího alba)
Jabloň v zahradě pana Honzíka na konci vsi směrem na Chrást, připomínající Gaskonské šarlatové:

Krasavců v podobě starých jabloní, hrušní, třešní či ořešáků by se ještě ve vsi našlo mnohem
více, než jsem uvedla v této stati. Je potřeba si jich vážit jako nenahraditelného kulturního odkazu
našich předků, jako genového fondu starých odrůd, jako kousků srdce našich dědečků.
Připravila Pavla Velleková, 2017

