
SVÌTOVÁ VÁLKA V TØEMOŠNICI

První Tšemoòáci obdrželi povolávací rozkaz v èervenci 1914. Mezi úplnì prvními byli Josef Gregor z è. 16, Jan
Znamenáèek z è. 39 a František Štoll z è. 42 a Emil Frischman.
O pøíspìvky na výživu žádali odvedenci ihned i ze zaèátku války, protože èasto byli živiteli rodiny, kteøí v rodinì chybìli
ihned od zaèátku. Vìtšina z nich rukovala pøímo k 102. pìšímu pluku v Benešovì. 

Pozvání na requiem a ke smuteèní bohoslužbì za Františka Josefa a žádost pana Svobody
o zaslání vojenského pasu z roku 1914.

Vybírám napøíklad záznam ze dne 4.8.1914 o zahájení polní pošty od 4.srpna 1914, 
napøíklad o tom, že v Tøemošnici nejsou žádné zásoby ze dne 7.8.1914 a ze dne 10.8.1914

upozornìní na cizí letadla a ze dne 13.8.1914 záznam o kurzu pro výkon ošetøovatelky.

Záznamy o dodávkách plodin, pšenice a sbìru ostružinového listí pro vojenské úèely. 
Také ze dne 29.10.1914 žádost, aby byl pan uèitel osvobozen od vojenské služby.

Vybírám ze dne 1.12.194 zmínku, že bude vymìnìno zlato za železo (zøejmì z dùvodu
nedostatku železa pro vojenské úèely) a z 8.12.1914 o sbírce darù pro vojíny v poli.

Záznam o povolávacím lístku pro Em. Frischmanna, o pøihlášce pøíspìvku na výživu Fr. Štolla, 
Vinc. Znamenáèka, svolávací lístek pro Svobodu a pøihláška pøíspìvku na výživu Jana Dobiáše

ze dne 30. a 31.7.1914.

O špatném stavu zásob a jídla vypovídají zápisy ze dne 10-12.5.1915 kde jsou zmínky o povinných
soupisech dobytka,  ovsa, vyhlášky o ochranì zemìdìlství, pouèení o pìstování zeleniny,

chovu drùbeže, zmínky o hubení myší a jak opatøovat náhradní krmení pro dobytek.

Z Vlašimi napøíklad poslali dne  22.6.1915 návod k pøípravì chleba z kukuøièné mouky
a o tom, že se museli zabezpeèit žnì pøibráním váleèných zajatcù.

Ze dne 12. èervna 1915 záznam o nutnosti vyplnit stav dobytka
a napøíklad  z 13. èervna 1915 o zevrubné revizi zásob ovsa.

Vybírám napøíklad ze dne 15.9.1914 záznam, že pøíspìvek na výživu obdrželi Štoll, Hroch, Nerad, 
ze dne 16.9.1914 že svolávací lístky obdrželi domobranci narozeni v letech 1892-1894

a ze dne 21.9.1914 že je zakázaný lavinový prodej poštovních známek (zøejmì kvùli rostoucí
korespondenci z fronty a na frontu a zvýšenému zájmu o nì).

Každá válka s sebou pøináší spoustu utrpení a hladu. Hladu jak na bojišti, tak v civilním životì. Aby bylo možné nasytit
vojáky na frontì, bylo tøeba spousta jídla. Zástupci okresu jezdili do vsi provádìt domovní prohlídky, zabavovali hovìzí
dobytek, prasata, obilí i jiné potraviny. Toto se dìlo témìø celou válku a stalo se, že v roce 1917 byly nìkteré rodiny již
postižené hladem. Nebyl dostatek mouky a chleba, proto se peklo i z otrub.

Pøestože válka s sebou pøinesla spoustu smutných pøíbìhù a nebyla snad rodina, které by válka nepøinesla nìjaké
neštìstí, objevují se i pøíbìhy š�astné a veselé. I v Tøemošnici se mimo š�astné návraty mužù a synù z války udál jeden
pøíbìh, o který se s vámi chceme podìlit. Na jaøe 1917 zuøila 1.svìtová válka, lidem na vsi chybìla i základní obživa
a toužebný mír nepøicházel. Rakousku však již docházel dech a docházel i materiál používaný pro váleèné úèely.
Po našich mìstech a obcích zaèaly být snímány zvony, aby se z nich ulily dìla. Po staletí jimi vyzvánìli k modlitbì a nyní
z nich mìl být vyroben smrtící nástroj. Nikdo nemìl sílu násilnou moc zastavit. Starostovi v Tøemošnici bylo oznámeno, že
pøijdou pro zvonek. Starosta to prozradil sousedùm. Dozvìdìl se to i soused Sadílek. „Tak i na tebe, zvoneèku, má dojít,
nestaèí, není ve vesnici už ani jediného zdravého muže, že pobrali všechno, že není co jíst, i tebe chtìjí? Od mládí slyším
tvùj hlas, ráno jsi mne budíval, veèer jsi mne vítal, když jsem se vracel unaven, nebožtíku tatínkovi i nebožce mamince jsi
odzvonil a z vesnice je vyprovodil a nyní by tì chtìli zavést do toho pekla! Tebe já, zvoneèku, Nìmcùm nedám!“ A nedal!!..
V noci sám tajnì zvonek sejmul a schoval. Ráno jde starý Knìžík zvoniti, tahá za provaz, je nìjak lehèí, ale zvon se neozývá.
Prohlíží zvonièku a zvonek pryè. Bìží do vsi: „ Ztratil se zvonek!“ Novina se rychle rozletìla a po vsi šlo od úst k ústùm:
„Ztratil se zvonek, ztratil se zvonek!“ Znìlo to však radostnì. Pøišli si vojáci pro zvonek, zvonek nebyl, odešli tedy
s nepoøízenou. Poslali èetníka, èetník pøišel, náš dobrý èeský èlovìk, usmívá se: „Tak se ztratil zvonek, no sepíšeme
protokol.“ Sepsali a po zvonku se více nikdo neptal. Velké starosti mìl však soused Sadílek. „Kam zvonek schovat?“ Vždy
ti pøijdou každou chvíli do stavení vojáci, hledají obilí, mouku, prohledají ti stavení od gruntu až ke komínu.“ Zakopal
zvonek pod kùlnu, ale nezdál se mu tam v bezpeèí a kdykoliv šel ven, vždycky se musel na to místo podívat. Zakopal jej
tedy ve stodole v plívni, ale ani tam nezdál se mu dobøe uschovaný. „Pøijdou, odházejí slámu, budou kopat, jako by tu
zlato bylo, zvonek najdou a bude s tebou zle!“ Zakopal tedy zvonek za stavením na zahradì. Zvonek odpoèíval v úkrytu
a válka bìsnila, až dobìsnila. Dvacátý osmý øíjen 1918! Rozlehla se ta nejradostnìjší zpráva: mír, samostatnost, jsme jako
døíve bývalo. Všude veselé tváøe, jásot a slzy radosti. Zaradoval se i soused Sadílek. Hned však si vzpomnìl na zvonek.
„ A teï už tì, zvoneèku, nemusím schovávat, už si pro tebe Nìmci nepøijdou.“ Zvonek vykopal, zavìsil a hned radostnì
zazvonil. A zvonek vesele zpíval, že je mír, že je konec utrpení, že našemu národu vzešlo nové ráno, nový život, že pravda
zvítìzila. Bohužel za druhé svìtové války byla i tato vzácná relikvie zrekvírována pro váleèné úèely. Obec obdržela zvonek
nový po válce a tento byl slavnostnì vysvìcen a zavìšen v Tøemošnici do kaplièky v roce 1948.

Fota: Z archívu Ing. Františka Škvora

TØEMOŠNICKÝ ZVONEÈEK
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