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Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea 
Josefa Siblíka v Blatné. Seznámili jsme se s osobnostmi, které mají své 

čestné místo v historii Kasejovicka, jako např. Zdeslav, Anna z Frymburka
nebo Petr Zmrzlík ze Svojšína.





Degustací vína v kulturně 
společenském centru 

pokračoval svatomartinský 
večer, započatý lampionovým 

průvodem.
Ing. Karel Drhovský přednášel 

o víně, jeho pěstování, výrobě, 
ale poučil zúčastněné  

i o jemných nuancích v chuti 
různých odrůd, které se mohou 

lišit např. díky podloží v půdě, 
kde réva roste, podle počtu 

slunečných dní a dalších 
faktorů, směrodatných pro 
zrání vína. Přednáška byla 

doplněna degustací mladých 
vín z vinařství Lahofer, které 

podával pan Šulc
z Bezděkova. 



V kulturně společenském centru Kasejovice

probíhá kurs 

ÚPRAVA DIGITÁLNÍCH FOTOGRAFIÍ V PC

V programu FastStone Image Viewer
se účastníci kurzu učili upravovat fotografie. 

Jedná se o úpravy barev, kontrastu, vsazení textu do 
fotografie, volbu vhodného výřezu, odstranění červených očí, 
změnu velikosti fotografie, natočení, retuš, doostření, 
kolorování, vytvoření prezentace z fotografií aj.



V







V knihovnické soutěži „Poznáváme 
pohádkové postavičky“ děti pomocí 
veselých kvízů odpovídaly na otázky 

z nejznámějších pohádek 
a kreslily své oblíbené postavy. 
Jejich obrázky zdobí prostory 

knihovny dodnes.

Také byl oceněn nejpilnější dětský 
čtenář a odměněn, jak jinak, 

než pěknou knihou.





Ke společnému předvánočnímu setkání 
se sešli jako již každoročně důchodci 
z Kasejovic a okolních obcí. Pro starší 
generaci byl připraven bohatý kulturní 
program v podání dětí z mateřské a základní 
školy Kasejovice a z oddílu Blatenských 
mažoretek. Malí účastníci tak nadělili 
přítomným svými písněmi, básničkami 
a tanci kousek veselí do začátku 

adventního času. 







Lampionový pruvod
Lampionový průvod se v Kasejovicích již stává tradiční akcí. 
V roce 2011 se na procházku s lampionem vypravilo zhruba 

200 místních i přespolních a na přípravě a organizaci se podílelo 
Kulturně společenské centrum, Český červený kříž 

a Spolek dobrovolných hasičů. 
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Děti očekávaly svatého Martina 
a dočkaly se!  Průvod se vydal z 
kasejovického náměstí za zvuku 
řízné hudby z amplionů, 
pokračoval s koníkem 
v čele celým městečkem a došel 
k hasičské zbrojnici, kde byl 
zakončen krásným ohňostrojem.



O příjemný závěr 
lampionového průvodu 
se postaraly jednak 
ženy z Českého 
červeného kříže, 
které napekly výborné 
svatomartinské 
rohlíčky a podávali 
poněkud promrzlým 
účastníkům čaj a těm 
větším grog, ale také 
děti ze ZUŠ, které nám 
zpříjemnily závěr 
průvodu hrou lidových 
písní na harmoniku.   



Zpívání koled s Českým rozhlasem 



Na náměstí se sešlo 14. prosince při společ-
ném zpěvu vánočních koled více než čtyři sta 
občanů Kasejovic a okolních obcí. Hudební 
doprovod zajistili  žáci Základní umělecké 
školy  a kasejovická skupina BRUMENDO.



V Klubu Babí léto se 
schází každý týden 
senioři na společné 

popovídání 
a posezení u kávy. 
Společně také slaví 

MDŽ a pořádají 
vánoční besídku.





Universita 
třetího věku

V roce 2011 proběhly 
v kulturně společenském 
centru dva semestry 
Univerzity třetího věku 
– Etika a Myslivost. 
Kurzy navštěvovalo 
průměrně 19 studentů 
důchodového věku. 

VU3V TO JE HIT, NESEĎ 
DOMA, BUDEŠ FIT.



Fotografie ze Závěrečného 
ukončení semestru v Sušici.





Po absolvování šesti přednášek se studenti vydali na závěrečný seminář 
do Sezimova Ústí. Při té příležitosti navštívili také 

historické centrum blízkého Tábora.





V rámci projektu „Vytvoření sítě 
komunitních škol v Pošumaví“ 

vzniklo v Kasejovicích občanské 
sdružení KOMUNITNÍ ŠKOLA o.s. 

Cílem sdružení je v prvé řadě 
rozšířit nabídku volnočasových

a vzdělávacích aktivit občanů 
Kasejovic a okolí na základě

zájmu veřejnosti.
KŠ si dále klade za cíl podpořit 

spolupráci mezi jednotlivými členy 
komunity, místními spolky

a dalšími organizacemi a tím plně 
využít potenciál místních občanů 

i obce jako takové, a tak 
pozvednout úroveň života 

v komunitě.



Naše akce:


















