
 
 

ROK A PŮL EXISTENCE KOMUNITNÍ ŠKOLY KASEJOVICE o. s.      
 
     Komunitní škola Kasejovice, o.s.  byla založena v únoru roku 2012, a to v rámci 
projektu „Vytvoření sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví – místních partnerství 
zaměřených na prosazovaní rovných příležitostí žen a mužů.“ 
     Za rok a půl svojí existence KŠ Kasejovice, o. s. připravila několik vzdělávacích kurzů – 
veřejnosti byla prostřednictvím tohoto občanského sdružení nabídnuta možnost 
navštěvovat kurz Německého jazyka pro začátečníky, Anglického jazyka pro začátečníky, 
Počítačů pro začátečníky a Fotografické dílny, kdy - na základě zájmu veřejnosti o 
ukázkové hodiny těchto kurzů - byly nakonec otevřeny „pouze“ lekce německého jazyka a 
počítačů. 
     Vedle vzdělávacích kurzů KŠ Kasejovice, o.s. organizovala nebo se podílela na 
organizaci zájmových aktivit a společenských akcích. Z nich největší dojem udělala 
Dobová módní přehlídka, kterou zhlédlo na naše poměry rekordních cca dvě stě diváků. 
„Módní přehlídka“, která proběhla jako doprovodný program oslav osvobození, a na jejíž 
přípravě se podílelo 40 dobrovolníků z různých spolků i z řad široké veřejnosti, si tuto 
pozornost zajisté zasloužila. Ale zajímavé byly i další akce pořádané naší komunitní 
školou. Jmenujme alespoň Adventní tvořivé odpoledne – tvořivé dílny s vánoční tématikou, 
kde si návštěvníci mohli vyzkoušet různé dekorační rukodělné techniky a navodit tu 
správnou vánoční atmosféru zdobením perníčků a ochutnávkou svařáku. Velkému zájmu 
veřejnosti se těšil novoroční pochod (Novoroční pochod aneb Pokoření kóty 628). Trochu 
méně se vydařila jeho jarní obdoba - Jarní pochod aneb Pojďte s námi vyhlížet čápy – kdy 
nám příliš nepřálo počasí a ani vyhlížený čáp nijak zvlášť nespolupracoval. Přesto se 
„vycházka“ všeobecně líbil. 
     Za zmínku, kromě jiných akcí, též stojí Jarní úklid v okolí obce, jehož hlavním 
organizátorem bylo Myslivecké sdružení Čihadlo nebo uspořádání „Čarodějnic“, které KŠ 
Kasejovice, o. s. připravovala ve spolupráci s SDH Kasejovice a několika dobrovolníky 
z řad veřejnosti, a které se v Kasejovicích konaly po poměrně dlouhé době. 
     Z „Čarodějnic“ se, doufejme, stane opět tradice a budou se v Kasejovicích konat 
každoročně. Obdobnou tradici se KŠ Kasejovice, o. s. pokusí vytvořit i v případě 
„Adventního odpoledne“ a „Novoročního pochodu“ a podle možností a sil svých členů se 
bude snažit připravovat další zajímavé vzdělávací a zájmové aktivity, a zpestřit tak 
společenský život na Kasejovicku. 
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Za KŠ Kasejovice, o. s. Lenka Černá          
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