
Smolotely zavzpomínaly na vojáky padlé
v první světové válce a 102. pěší pluk

Pietní vzpomínku amši svatou za
padlé vojáky obce Smolotely ve
„Velké válce“ a vzpomínku na
vojáky 102. pěšího pluku popisu-
je v následujícím textu Jakub
Šedivý.

Dne 18.10.2014 jsme ve Smo-
lotelích vzpomněli na naše
drahé vojáky, kteří padli ve
„Velké válce“. Zároveň jsme
si i připomněli slavný 102. pě-

ší pluk a jeho vojáky. Za krás-
ného podzimního počasí se
schází uniformovaná březo-
horská hornická kapela pana
Záruby, historické vojenské
spolky, dobrovolní hasiči i
ostatní hosté a občané, kteří
se řadí v průvod a pochodem
vyrážejí k pomníku padlých
na návsi.

Zde po přivítání od starosty
obce a projevu následovala asi
nejdojemnější chvíle, kdy po
položení věnců přicházejí sy-
novci, neteře, vnuci a prav-
nuci padlých vojínů a za zvu-
ků smutečního chorálu jed-

notlivě pokládají květiny za
jejich drahé vojíny k pomníku
padlých. V tu chvíli je asi vět-
šina přítomných dojata k sl-
zám. Je to důkaz, že my na na-
še drahé nezapomínáme a
uvědomujeme si význam je-
jich obětí a velké ceny míru.

Po zahrání státní hymny
pokračuje vzpomínka mší
svatou za padlé vojíny obce
Smolotely a vojíny 102. pluku
na Makové hoře. Zde d.p.
ThDr. Ján Andrej PhD. ve své
promluvě též dojemně za-
vzpomínal na svého dědečka a
jeho vzpomínky z války a vy-
ložil účastníkům bohoslužby
důležitý význam míru a mod-

litby za zemřelé. Následovalo
pohoštění a křest knihy H.
Domalípa o historii 102. pluku
a dvě přednášky v penzionu
Smolotel. První Hynka Do-
malípa o historii 102. pluku a
druhá Dr. Jakuba Šedivého o
„Velké válce“ a Smolotelích.
Během přednášek a po nich
byla k dostání jak kniha, tak
odznak s novinami k této akci
vydané. Pietní akce byla po-
řádána Svazem C.k. vojen-
ských vysloužilců zemí Koru-
ny české a obcí Smolotely. Za
účast a vzpomínku, stejně tak
i za pomoc při realizaci akce,
děkuje všem.

JakubŠedivý
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jste nám...

Nekrmte labutě, aby odlétly na tekoucí vodu, žádají ochránci
Labuť velká patří nejen k

nejtěžším létajícím ptákům u
nás,aletěšíseivelkémuzájmu
veřejnosti. Dosahuje délky 150
centimetrů, rozpětí kolem 240
centimetrů a hmotnosti až 13
kilogramů.

Labutě hnízdí převážně na
stojatých vodách a po vyvede-
ní potomstva zde zůstávají do
zámrazu. Velice často si zís-
kávají sympatie lidí, kteří je
přikrmují a díky tomu i při
prvníchmrazechneodlétajína
tekoucí vodu. Stejně tak zpra-
vidla neodlétají ani při výlo-
vech rybníků, kdy vodní hla-
dina zmizí a labutě zůstanou
na blátě. Proto by bylo vhodné
je v této době nepřikrmovat,
aby labutě odlétly na tekoucí
vodu, kde najdou vhodnou a
přirozenou potravu pro zdár-
né přezimování.

Navíc je ochránci přírody či
ornitologové na mnohých zi-
movištích dostatečně přikr-
mují. Horší je to však na sto-
jatýchvodách.Díkylidské,byť
dobře míněné pomoci, kdy
jsou zpravidla krmeny jedno-
strannou a zcela nevhodnou
potravou (chléb, pečivo) or-
ganismus ochabuje. Tím je
nejen náchylnější k nejrůz-
nějším nemocem, ale zároveň

ani labutě nemají potřebu od-
letět. Trvá-li tato situace delší
dobu, mohou nastat potíže.
Obavy o případné přimrznutí
labutí jsou však zbytečné, ne-
boť labuť velká je severský
pták dobře přizpůsobený pro
život v zimě. Proto jsou přípa-

dy, kdy přimrzne k ledu velice
ojedinělé a vždy je doprovází
nemoc či jiné oslabení orga-
nismu. Za více než dvacetileté
působení naší záchranné sta-
nice jsme řešili snad jediný
případ, kdy labutě skutečně
přimrzly.

V žádném případě však ne-
chceme veřejnost odrazovat
od přikrmování ptactva – la-
butě nevyjímaje, nicméně vše
je nutno dělat s rozumem.
Vhodná je i konzultace s
ochránci přírody, ornitology
či myslivci, kteří mají dosta-
tek informací i zkušeností s
přikrmováním volně žijících
živočichů. Dojde-li přece jen k
podezření, že labutě přimrzly,

je vždy nutné se nejprve pře-
svědčit, zda-li tomu tak sku-
tečně je. V zimním období, kdy
každý živočich šetří tukové
zásoby, se zkracuje i úniková
vzdálenost. V praxi to tedy
znamená, že labuť či jiný vol-
ně žijící živočich Vás v zimě
nechá přijít na bližší vzdále-
nost, než-li by tomu bylo v létě.
Nicméně toho nezneužívejte a
zbytečně neplašte volně žijící
živočichy, zvěř nevyjímaje.
Ztracené tukové zásoby se v
době nepříznivých klimatic-
kých podmínek jen stěží dopl-
ňují. Každopádně uvidíte-li na
zamrzlé ploše sedící labutě
zkuste je přimět k tomu, aby se
zvedly. Podaří-li se Vám to, je
to jasné znamení toho, že
nejsou přimrzlé. Labuť při-
mrzá především za peří. Po-
kud však přimrzlá je, je nutné
ji bezpečně vysvobodit a to
nejen pro labuť, ale i pro Vás.
Když se však na tento zásah sa-
mi netroufáte je lepší zavolat
nejbližší záchrannou stanici
živočichů. Jejich seznam na-
jdete na www.zachranazvi-
rat.cz

Labutě velké patří mezi čas-
té pacienty záchranných sta-
nic sdružené v unikátním pro-
jektu „ Národní síť stanic pro
handicapované živočichy „.

Většina z nich se díky usilov-
né péči ochránců přírody opět
vracídovolnépřírody.Chcete-
li i Vy labutím pomoci, nepři-
krmujte je v tomto období na
stojatých vodách. Lepší mož-
ností je oslovit rokycanské

ochránce přírody, kteří pra-
videlně v zimním období la-
butě na Berounsku, Hořovic-
ku a Rokycansku přikrmují.
Nabídnout můžete nejen ma-
teriální pomoc v podobě na-
sbíraného pečiva či obilí, ale i

finanční dar, který bude vě-
nován na pomoc labutím v
zimním období.

PavelMoulis, předsedaZOČSOP
Rokycany

PŘEZIMUJÍCÍ labutě. Foto: Pavel Moulis

Na tekoucí vodě najdou
labutě vhodnou a
přirozenou potravu pro
zdárné přezimování.

Právě jsme se narodili!
Fotografiemiminekkaždou

sobotuvDeníku

Každou sobotu najdete v Příbramskémdeníku stránku

plnou snímkůmiminek, která se narodila v předchozím týdnu
v porodnici příbramské nemocnice. Už v pátek večer si je prohlédnete na

webu
www.pribramsky.denik.cz
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www.vitabalans.com

NOVINKA!


