Ze starých losinských kronik:
Až do roku 1872 chodívaly děti z Losiny do školy do Chválenic a ze samoty
Bambouzku též. Pováží-li se však, že jest z Losiny do Chválenic 4106 metrů čili
5750 kroků (tedy jedna a čtvrt hodiny cesty), nahlédne zajisté každý, že asi velmi
málo dětí i při nejlepším počasí a dobré vůli rodičů svých do školy tak vzdálené
choditi mohlo pořádně. Tedy představenstvo obce Losiny zadalo žádost dne
6. března 1872, v níž o vyškolení ze školy obce Chválenické a zařízení samostatné
národní školy v Losině žádá.
Počet dítek z obce Losiny škole povinných obnášel ve školních letech 1868
až 1872 průměrně 69, i vyhovuje tento počet zákoním ustanovením. Komise
okresní školní rady po zvážení všech okolností zřízení školy v Losině schválila.
Schválil ji i chválenický farář a zavázal se, že bude v losinské škole náboženství
vyučovat. Náhradou za cesty do Losiny patřilo mu šedesát zlatých ročně.
Dle protokolu sepsaného dne 3. srpna 1872 bylo ustanoveno, by se prozatím
najmula nějaká budova, než se škola vystaví. Obecní zastupitelstvo tedy najmulo
budovy č. 28 v Losině od Vojtěcha Štolcbarta. V čísle tom se vyučovalo skoro dva
roky a sice od 16. září 1872 do 30. května 1874. Jakmile byla školní budova
vystavěna, tedy se učitel do ní přestěhoval a započalo se v ní vyučovat. První
učitel byl pan František Jandák, mladší učitel z Mitrovic, ten dosazen byl okresní
školní radou plzeňskou do Losiny a zemskou školní radou na tomto místě
potvrzen. V roce 1880 jej vystřídal pan Václav Slavík, druhý učitel z Chválenic.
Nápomocna mu byla paní učitelová Marie Slavíková od 15. ledna 1881, která byla
schválena industriální učitelkou po složení zkoušek z ručních prací.
Po schválení c. k. okresní školní radou počal pan učitel a správce
zhotovovati na budově školy nápisy. Na straně západní bylo napsáno: „Bohu a
vlasti“ a na straně východní: „Pojď sem synu, uč se moudrým býti“.
Do roku 1883 byla škola jen jednotřídní, ale pan učitel Slavík se zasadil
o rozšíření školy na dvoutřídku. Okresní školní rada mu toto povolila po dlouhém
rokování. Dle úředních výkazů jednotřídku tehdy navštěvovalo průměrně 110
dítek, a proto vyhovoval tento počet úplně zákonu, aby mohla býti jednotřídní
škola obecná v Losině na dvoutřídní rozšířena. Ke druhé třídě byl od 1. ledna 1883
ustanoven podučitel pan Karel Bulvas.
V roce 1886 dosáhl počet dívek navštěvujících školu čísla 53 a proto
započalo vyučování ženských ručních prací. Dělo se tak ve dvou odděleních a
industriální učitelce Slavíkové byla zvýšena roční odměna.

V kronice obecné školy z let 1879 – 1892 zapsal Václav Slavík
Vydává Obecní úřad Losiná. Povoleno Ministerstvem kultury ČR. Registrační číslo: E 12331.
Redakce: Miloš Černý, Věra Lišková, Miroslava Fremrová.
Adresa: Losiná 11, 332 04, www.losina.cz, e-mail: losinacek@volny.cz.
Dubnové číslo šestnáctého ročníku vychází dne 15. dubna 2015.
4

měsíčník obce Losiná

4.

duben 2015

zdarma

Květnové oslavy s výstavou kronik
Také Losiná se připojuje k oslavám 70. výročí osvobození Československa
od nacismu. Jako každý rok přijede do Losiné konvoj vozů americké armády
Klubu 3. Armády Plzeň a klubu Old Car Rangers Praha a představí se na
parkovišti před kulturním domem. Předpokládaný příjezd vojenské techniky je 3.
května 2015 ve 13 hodin a odjezd ve 14 hodin.
Dovolte mně předem poděkovat našim spoluobčanům, pánům Františku Polívkovi
a Ing. Vladimíru Strakovi, členům Klubu 3. Armády Plzeň, za zásadní přispění pro
uskutečnění této akce.
V sále kulturního domu bude od 13 do 15 hodin probíhat tematická výstava
fotografií z konce II. světové války. U příležitosti tohoto kulatého výročí pořádá
obecní úřad výstavu všech losinských kronik. Ty budou zapůjčeny pouze pro tento
den ze Státního okresního archivu v Blovicích, kde jsou uskladněny a zabezpečeny
proti poškození. K vidění bude sedm pamětních knih obecních a čtyři kroniky
školní. Do současné kroniky budou mít občané možnost se podepsat v upomínku
na tento památný den.
Poznamenejte si neděli 3. května 2015 v kalendáři a přijďte se podívat!

Velikonoce v Losiné
Již tradičně vyšlo z hospody Pod Lesem dvacet koledníků s pomlázkami, aby
obešli téměř celou obec. Navštívili 53 stavení a žádná z žen neměla šanci se před
nimi schovat. Chlapi
vykoledovali
spoustu
dobrot a taky hodně
štamprliček
na
posilněnou.
Po celodenní „túře“
toho ještě neměli dost a
vrátili se zpět do místní
hospůdky, kde někteří
vydrželi do pozdních
nočních hodin.
Věra Kapicová
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Vyfotili jsme...

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU

Při
vichřici
v úterý
31. března 2015 padlo několik
stromů přes silnici z Losiné na
Nebílovy. Sbor dobrovolných
hasičů Losiná zajišťoval jejich
odstraňování.

Obecní úřad Losiná pořádá ve dnech 25. a 26. dubna 2015 sběr
železného šrotu. Určené sběrné místo je u garáže na stadionu.
Kontaktní osoba: pan Železný, tel: 377 916 927, Losiná 160
TĚŽKÉ A OBJEMNÉ PŘEDMĚTY LZE NALOŽIT PŘÍMO U DOMU!!!

Jiří Richter

Obecní úřad Losiná pořádá ve dnech 16. a 17. května 2015 svoz
objemného odpadu. Do kontejnerů mohou občané ukládat např. starý
nábytek, křesla, sedačky, matrace, koberce, lina a pod. Umístění kontejnerů:
1. V hořejší části obce – u dětského hřiště
2. U kulturního domu – na spodní cestě u KD Losiná
3. V dolejší části obce – u školy
4. V chatové osadě Kouty – u kontejnerů pro svoz komunálního odpadu
5. V chatové osadě Vinice – u kontejnerů pro svoz komunálního odpadu
u RD č. 223 (původně u p. Nekoly)

SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU

Sláva losinskému hokeji!!!
V pátek 20. 3. 2015 proběhl na stadionu Závěrečný aktiv hokejového
oddílu TJ Sokol Losiná. A že byl veselý! I když se ještě nevědělo, jak
dopadne play off, ve kterém se Losiná musela utkat ještě s celky Lipnice a
Chotěšova. Všechny zápasy play off Losiná vyhrála a historicky tak
postupuje do vyšší třídy krajské soutěže mužů v ledním hokeji.
A jak dopadlo hodnocení sezóny na hokejovém aktivu? Nejúspěšnějším
střelcem se stal Václav Kašpar z Nebílov s 46 brankami a 27 asistencemi.
Následovali jej Jaroslav Kreuzman (19 br., 36 as.), Václav Hajšman ml. (18
br.,28 as.), Zbiň Michal (21 br. 7 as.) a Jan Rous (13 br., 10 as.)

Obchvat naší obce - další krok správným směrem
Dalším nezbytným krokem k realizaci obchvatu naší obce je
geotechnický průzkum podloží. V současné době probíhá tento průzkum
v oblasti plánované trasy obchvatu obce, jež je zanesena v územním plánu.
V této lokalitě budou provedeny geotechnické vrty pro získání
hydrogeologických údajů v tomto zájmovém území a jsou nutné pro
zpracování projektové dokumentace pro akci I/20 Losiná – obchvat.
Je potěšitelné, že práce na tak významném projektu pro naši obec
pokračují a není pochyb o nezbytnosti této stavby.
Miloš Černý, starosta

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Ve středu 20. května 2015 od 10:00 do 18:00 proběhne svoz
nebezpečného odpadu pro občany. Na sběrné místo: LOSINÁ, SPODNÍ
CESTA U KULTURNÍHO DOMU, je možno odkládat:
• znečištěné obaly od barev, olejů apod.
• barvy, lepidla, chemikálie v uzavřených nádobách
• zářivky, výbojky, AKU – baterie, monočlánky
• pneumatiky osobní bez disků
• televizory, rádia, monitory
• mrazáky, lednice, bojlery, sporáky
• vyřazené léky
• upotřebené oleje, brzdové a nemrznoucí kapaliny v uzavřených nádobách
Žádáme občany, aby odpad neukládali na stanoviště před a po termínu
svozu. Odpad ukládejte odděleně na určené místo. Děkujeme!

SVOZ BIOLOGICKÉHO ODPADU

Praktická lékařka v Losiné MUDr. Kynclová oznamuje, že ve čtvrtek 16. 4.
a v pátek 17. 4. 2015 NEORDINUJE. Zastupuje ji MUDr. Kulda ve
Šťáhlavech v čase 7 - 12 hodin.

Oznamujeme občanům, že první odvoz biologického odpadu se
uskuteční 29. dubna 2015. Svoz bude vždy ve středu jednou za dva týdny
(tento rok vždy sudý týden).
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