
 

 MĚSTO KASEJOVICE  
  zve všechny občany na  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Jedná se již o VI. ročník a těšit se můžete na kulturní 

program v podání dětí ze Základní umělecké školy 

 Kasejovice a hudebního seskupení BRUMENDO. 
Vyvrcholením celé akce bude tradičně v 18.00 h  
zpívání českých koled „Narodil se Kristus Pán“ a 

„Nesem vám noviny“ společně s městy Plzeňského kraje 
a rozsvícení vánočního stromečku na náměstí. 

Každý účastník obdrží pamětní list. 
Doprovodné akce: prodej vánoční dekorace a pochutin. 
Občerstvení zajištěno! Pro zahřátí svařák a čaj zdarma! 

 

V loňském roce zpívalo na našem náměstí 431 občanů. 
PŘIJĎTE překonat tento rekord! 
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KASEJOVICKÉ NOVINY 
Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice 

 

 

 
 

● Mladosmolivečtí zvou k zahájení adventu 

● Zápisky ze stáže oseleckých studentů ve Francii 
● Nebe nad loukou patřilo drakům  
● Školáci sledovali v Příbrami osudy kapitána Nema 

● Výprava dětí z Klubu otevřených dveří 
 
 

 

Příští číslo Kasejovických novin vyjde 15. 12. 2010.  
Příjem příspěvků do KN č. 12/ 2010  do 30. 11. 2010.                                         

 

 

 

 

V první polovině října se žáci druhého stupně kasejovické 
základní školy vypravili do bavorského městečka Zwieselu. 
Celé tři dny tak měli jedinečnou příležitost poznávat partner-
skou Hauptschule a město Zwiesel a nespočetné krásy a zají-
mavosti Bavorského lesa, který je společně s jeho českou 
částí – Šumavou, právem označován jako „zelená střecha 
Evropy“.  
 

PUTOVÁNÍ V KORUNÁCH STROMŮ  
 

Ještě první den (úterý 12. říj-
na) stihli žáci společně se svý-
mi učiteli navštívit a putovat 
naučnou „Stezkou v korunách 
stromů“ v  Neuschönau 
(„Baumwipfelpfad“), která 
v současné době patří k 
nejdelším stezkám svého dru-
hu na světě. Stezka dlouhá 
1300 metrů vede korunami 
smíšeného lesa. Její součástí 
je rovněž šest didaktických 
zastavení pojednávající o ži-
votě lesa. Nejvyšším bodem 

„Baumwipfelpfad“ je 44 metrů vysoká stromová věž, do jejíž 
konstrukce byly zakomponovány rostoucí jedle a buky. 
Z jejího vrcholu se návštěvníkům otevírají nádherné výhledy 
na Bavorský les a českou Šumavu.  
 

NA VRCHOLU NEJVYŠŠÍ HORY ŠUMAVY 
 

 Na druhý den (středa 13. října) byla pro žáky kasejo-
vické školy připravena prohlídka zwieselské školy. Žáci obou 
škol sehráli přátelské utkání ve fotbale, kde štěstí stálo na 
straně domácích. Prohrou ve sportovním utkání však vzájem-
né setkání žáků obou škol neskončilo. Hned po obědě 
v místní jídelně se žáci se svými učiteli vydali na nedaleký 
Javor (Großer Arber) – nejvyšší horu Šumavy. Na vrchol 
Javoru, který tvoří čtyři skupiny skal – Großer Arber, Bern-
stein, Richard Wagner-Spitze a Ostspitze, nás vyvezla kabin-
ková lanovka, okružní cestu po vrcholu hory už musel každý 
absolvovat po svých.   

       (pokračování na str. 3) 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ VOLIČŮM 
 

  Město Kasejovice by chtělo touto cestou poděko-
vat svým občanům za zodpovědný přístup k volbám do za-
stupitelstev obcí a senátu, které se konaly ve dnech 15. – 16. 

října 2010. Volební účast v letošních komunálních volbách 
dosáhla hodnoty 66,86%, což znamená, že se jich zúčastnilo 
o 2,64% voličů víc, než v předchozím období.  

Marie Čápová, starostka města Kasejovice 
 

 

 „STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ“  
 

děkují všem voličům, kteří svým hlasem podpořili kandidát-
ku ve volbách do Zastupitelstva města Kasejovice. 

Děkujeme Vám za projevenou důvěru. 

foto -lfs- 

foto -lfs- 
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Dne 11. října 2010 se žáci 2. stupně ZŠ Kasejovice 
vypravili jako každoročně do příbramského Divadla Antoní-
na Dvořáka, kde zhlédli představení dle stejnojmenného dob-
rodružného románu „Dvacet tisíc mil pod mořem“, jehož 
autorem je Jules Verne. 

Děj příběhu se odehrává roku 1866 v Americe, kam 
se až z Anglie dostal článek o jakémsi mořském tvorovi na-
padajícím a potápějícím lodě. Neradostnou zprávu se dozvě-
děl i profesor Aronnax a se svým sluhou ihned přijali pozvání 
od kapitána Farrroglita na loď Abraham Lincoln, se kterou 
propluli snad všechny oceány a moře, avšak bezúspěšně. Ob-
ludu ne a ne najít. Až jednou večer spatřili světelnou záři 
vycházející kousek od lodi a s nadějí se vydali příšeru proná-
sledovat. Ta se však místo útěku otočila a plula směrem k 
lodi, jíž následně srazila, a profesor se svým sluhou spadli do 
vody. Zachránil je harpunář, jenž seděl na hřbetu toho nezná-

mého tvora, který k jejich překvapení nebyl žádná obluda, 
nýbrž ponorka. Z té vylezli čtyři muži a vtáhli profesora i se 
sluhou dovnitř. A vzhledem k tomu, že by mohli vyzradit 
tajemství, se z ponorky už nikdy neměli dostat. Časem se ale 
s kapitánem ponorky Nemem spřátelili a nechtěli se za žád-
nou cenu smířit s faktem, že by měli až do konce života žít v 
jeho ponorce a nikdy více nevkročit na pevninu. Šance se 
naskytla až v Atlanském oceánu. Na člunu se z ponorky do-
stali do velkého víru, k jejich štěstí je ale na pobřeží našli 
rybáři. Osud kapitána Nema jim i nám však zůstal neodtajně-
ný. 

Divadelní hra upoutala diváky svým netradičním 
zpracováním, kdy si herci ve všech dějstvích vystačili 
s jednoduchými moderními kulisami. Nebáli se rovněž praco-
vat s pro divadlo ne zrovna běžnými rekvizitami, jakými zde 
byla např. ponorka na dálkové ovládání a vystupovat 
v atypických kostýmech. Mluvené slovo prokládali herci 
zpěvem, čímž výrazně přispěli k oživení celé hry. Netradiční 
pojetí divadelního představení pomohlo žákům zábavně se 
seznámit s literaturou 19. století a z příbramského divadla 
odcházeli s příjemnými zážitky. 

Hana Procházková, žákyně 9. třídy ZŠ Kasejovice 

 

 

 

 

Od 1. září letošního roku mají žáci tříletého „učebního“ 
oboru Truhlář a čtyřletého maturitního oboru Uměleckořemesl-
né zpracování dřeva – práce truhlářské na Střední škole v Osel-
cích možnost účastnit se moderního pojetí výuky odborných 
předmětů. 

Střední škola totiž uspěla s projektem „Modernizace výu-
ky odborných předmětů s využitím ICT“, který je spolufinan-
cován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem Čes-
ké republiky. Projekt byl zpracován v rámci operačního pro-
gramu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a z finanční pod-
pory se podařilo zařídit multimediální učebnu určenou pro výu-
ku odborných předmětů. Učebna se nachází přímo na úseku 
odborného výcviku, což zajišťuje užší, a tím pádem efektivněj-
ší propojení teorie a praxe. Žáci odborného výcviku si mohou připravovat podklady pro zakázkovou výrobu ihned na pracoviš-
ti a naopak při teoretické výuce mají možnost praktické ukázky. Učebnu mohou žáci využívat i v době, kdy neprobíhá vyučo-
vání, a to jak pro zpracování samostatných ročníkových a maturitních prací, tak pro vlastní potřebu.  

Důležitou částí projektu je pořízení programu na přípravu výroby nábytku Merick Calc 3000, který umožňuje komplexní 
přípravu na výrobu kancelářského a kuchyňského nábytku včetně přípravy nářezových plánů a vizualizace navrženého nábyt-
ku ve 3D zobrazení. Zvládnutí programu zvyšuje kvalifikaci a možnost uplatnění budoucích absolventů.   

Žáci se navíc mohou podílet spolu s učiteli na samotné tvorbě výukových materiálů, k čemuž jim jsou k dispozici nové 
notebooky, fotoaparát a kamera.  Výukové materiály budou sloužit při výuce odborných předmětů a žáci je budou moci využí-
vat pro samostudium, čímž se v mnoha případech nahradí nákladné tištěné učebnice.  

Projekt se ale netýká pouze hmotného vybavení učebny. Učitelé odborných předmětů si díky projektu zvyšují kvalifikaci 
průběžným školením, které je zaměřeno na ICT dovednosti a tvorbu vhodných multimediálních výukových materiálů, což 
zajišťuje aplikaci kvalitních a kreativních metod výuky. 

Podrobné informace o projektu a SŠ Oselce naleznete na www.stskolaoselce-projekt.estranky.cz. Osobně se můžete přijít 
podívat v rámci dne otevřených dveří 2. prosince 2010, při kterém proběhne sedmý ročník kovářského dne. 

                                                                                                        Za SŠ Oselce Milan Sluka 

 

 

foto - ms- 


