Také čtvrtá hra ochotníků se setkala s úspěchem
Ochotnický divadelní soubor Jirásek 2012 v Losiné představil na
venkovním jevišti Pod lesem hru Lumpacivagabundus od Johanna Nepomuka
Nestroye v úpravě a režii Františka Dvořáka. V sobotu 6. června i v neděli
7. června bylo hlediště plné, v sobotu 320 diváků a v neděli 150.
Hru, která byla dosud nejtěžší, zvládli herci v rámci svých možností
velmi dobře. Velkou pochvalu zaslouží představitelé tří hlavních postav –
krejčího (Čestmír Velíšek), ševce (Marek Koňařík) a truhláře (Patrik Mik),
kteří nesli celou hru. Občas byli diváci pobaveni nejen textem pana Nestroye,
ale i výpadkem techniky nebo mezerami v textu. Vše dobře dopadlo
a zapsalo se do kulturních dějin obce Losiné. Všem členům souboru patří za
jejich práci velká gratulace a poděkování! Jisté je, že příští rok bude
v očekávání nová inscenace na losinských prknech!
Hru Lumpacivagabundus v podání Ochotnického divadelního souboru
Jirásek 2012 mohou diváci zhlédnout ještě v sobotu 20. června od 18 hodin
v Lidovém domě ve Starém Plzenci anebo před Vánoci v KD Losiná.
E. Fremrová, M. Fremrová

Řidiči traktorů představí svoje umění
Traktor Team Losiná Vás srdečně zve na traktoriádu v Losiné!
KDY: 11. července 2015
OD: 10 hodin
KDE: V Losiné pod čističkou odpadních vod
VSTUPNÉ: dobrovolné
Bližší informace na: www.traktorteamlosina.cz nebo na tel.: 604 809 644.

Losiná má „double“
Po hokejistech získali pohár v soutěži i fotbalisté. V sobotu zvítězili nad
Chotěšovem 4:3 a přivezl trofej. Postupují po roce zpět do své I. B třídy!
Sobotní večer patřil na stadionu oslavám s hudbou a tancem.
Zajímavostí je, že jak fotbalisté, tak hokejisté bojovali o pohár
s mužstvem Chotěšova.
Obecní zpravodaj Losiňáček – periodický tisk územního samosprávného celku. Povoleno
Ministerstvem kultury ČR. Registrační číslo: E 12331. Vydává Obecní úřad Losiná. Losiná 11, 332 04.
IČ: 00256871, www.losina.cz, e-mail: losinacek@volny.cz. Šéfredaktor: Miroslava Fremrová.
Redakce: Miloš Černý, Věra Lišková. Červnové číslo šestnáctého ročníku vychází dne 15. června 2015.
4

měsíčník obce Losiná

6.

červen 2015

zdarma

Námořníci popřáli dětem k svátku
Parta losiňáků se na Dětský den převlékla do námořnických kostýmů
a uspořádala pro děti „námořnickou plavbu“ s devíti úkoly. Akce se konala
v sobotu odpoledne 30. května 2015 na stadionu Pod lesem. Děti s nadšením
lezly na provazové žebříky, vytahovaly plachty na stěžně, drhly palubu nebo
se učily orientovat v mapách. Samozřejmě se jejich snaha neobešla bez
odměny.
S úspěchem se setkalo vtipné šermířské vystoupení skupiny AVALON.
Velkou atrakci měli též losinští hasiči, kteří děti vozili na laně a učili vázat
uzly. Na závěr si připravili malou přednášku, jak zacházet s hořícím olejem
v pánvi. Samozřejmě s ukázkou.
Během Dětského dne si mohli návštěvníci prohlédnout vozový park
a vojenskou výbavu členů Klubu 3. armády Plzeň anebo se občerstvit
u námořnického grilu s klobáskami.
M. Laštovková, M. Fremrová

Obecní zastupitelstvo zve na své jednání
Ve čtvrtek 18. června 2015 zasednou zastupitelé k veřejnému jednání
v salonku kulturního domu. Zahájení je plánováno na 19 hodinu. Občané se
mohou seznámit s body programu:
- Kontrola zápisu z minulého zasedání
- Vyjádření k dokumentaci průtahu I/20
- Projednání smlouvy o spolupráci s ŘSD
- Přijaté dotace z Plzeňského kraje
- Závěrečný účet a Účetní závěrka obce za rok 2014
- Účetní závěrka a výsledek hospodaření MŠ za rok 2014
- Rozpočtové opatření č. 2/2015
- Zrušení hrobového místa
- Informace, diskuse, závěr
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Bude přerušena dodávka elektřiny
Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás informovat o plánovaném
přerušení dodávky elektřiny dne 22. 6. 2015 od 7:30 do 17:30:
- od stánku PNS směr Plzeň pravá strana k čp. 168
- od zděné trafostanice kolem konzumu obě strany až k hlavní silnici
- od čp. 93 levá strana až ke stánku PNS
- od Auto Moulis až k čp. 146
- dolní část obce od trafostanice od 330 k čp. 231, až k čp. 85 (jen do 14:30
hodin)
Z důvodu bezpečnosti je zapotřebí považovat i v této době elektrické
zařízení za zařízení pod napětím. Děkujeme za pochopení!
ČEZ Distribuce a.s.

Na noční lince N92 se pozměnily časy
Od neděle 14. června jezdí noční linka N92 (č. 440092) rychleji.
V provozu je vždy v noci z pátku na sobotu, ze soboty na neděli a ve státní
svátek. Noční linka má návaznost na MHD i při zpáteční cestě.
Plzeň, Mrakodrap
1:35
Plzeň, Slovany
1:42
Plzeň, rozc. Černice 1:47
Losiná, rozc. 1.0
1:50
Losiná, ObÚ
1:52
a dále Štěnovice, Čižice,
Borky, Chválenice, Nezvěstice,

Žákavá, Zdemyslice,
Blovice a zpět
Losiná, ObÚ
Losiná, rozc. 1.0
Plzeň, rozc. Černice
Plzeň, Slovany
Plzeň, Mrakodrap

3:11
3:13
3:16
3:21
3:28

Ze starých losinských kronik – o Husově pomníku
Dne 6. července 2015 si bude Česká republika připomínat 600. výročí
upálení Mistra Jana Husa. Před sto lety bylo v mnohých obcích rozhodnuto
o výstavbě pomníku tomuto významnému teologovi. Památník v Losiné je
velký žulový kámen, na jehož přední straně je vytesán kalich s letopočty
1415 a 1915. Níže je zlatě provedeno Památce Husově a pod tím ještě nápis
Vystavěno 1918.
Památník původně stával při vstupu do rokle u čp. 92 (u Mašků)
na vyvýšeném ostrohu. Pak ale v místě následovala další výstavba a proto byl

2

pomník rozhodnutím Místního národního výboru v sedmdesátých letech
20. století přesunut na současné místo bývalé rokle u čp. 228. Rokle byla v té
době zatrubněna a zavezena.
Co se však dělo u zrodu Husova pomníku? V červenci roku 1918
dalo popud k výstavbě nepolitické Malorolnické domkářské sdružení
v Losiné. Dochoval se účet příjmů a vydání:
Příjem:
- od 11 účastníků první porady dne 12. 5. 1815 sebráno
114,00 korun
- vybráno sbírkou po obci
238,20 korun
- ochotníci sdružení ve spolcích
269,67 korun
- Malorol. domk. sdružení v Losiné
20,00 korun
Vydání:
- za zhotovení pomníku p. Hákovi
600,00 korun
- za dva lipové stromky
12,00 korun
- za pozvánky a dopisy
1,50 korun
- pohoštění řečníka
13,60 korun
Zbývajících 14,77 korun bylo použito na jaře 1919 ke zhotovení oplocení
pomníku. Dovoz pomníku z Borku obstarali Kule Vojtěch z čp. 20 a Červený
Josef z čp. 45. Vyzdění základu provedl Weinfurt Josef z čp. 91, tehdy
starosta. Složení a postavení pomníku provedli zdejší mládenci, kteří byli
sdružení v ochotnických spolcích. Řečníka, historika Fridolína Macháčka,
přivezl z Plzně Kilbergr Josef z čp. 26.
Byla to opravdu vzácná událost, když
pomyslíme, že ještě zuřila I. světová válka a tito
odvážlivci si troufali propagovat takovou věc –
postavení Husova pomníku. Nutno však zdůraznit
toto: Při slavnostním odhalení pomníku přišel zákaz
z císařského a královského hejtmanství, že se nesmí
konat projev na volném prostranství. Tehdy působil
četnický strážmistr v Plzenci Václav Krása a onen
zákaz nesl. Počkal ale u čp. 2 za roubením, takže jej
nebylo vidět. Pár lidí jej ale zahlédlo a měli starost, jak
to asi dopadne. Pan Václav Krása čekal až řečník
domluví a když dozněla píseň „Hranice vzplála“ a hymna „Kde domov můj“
přinesl zákaz. To provedl vědomě, povinnost svoji vykonal. Že přišel pozdě,
k radosti všech, za to jej nemohl obvinit nikdo. On tím vykonal dobrý skutek.
Zapsali kronikáři J. Luhan a J. Liška, úprava M. Fremrová
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