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KASEJOVICKÉ NOVINY
Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Nezdřev, Oselce a Životice

Školní akademie 2022
Ve středu 11. května 2022 proběhla
v sále společensko-kulturního centra
v Kasejovicích jedna z největších akcí
tohoto školního roku, a to tradiční Školní
akademie, která byla věnována všem
maminkám k jejich svátku.
Akademie byla v 16 hodin zahájena
moderátory z řad žáků Miriam Bajzovou
a Janem Járou. Poté se slova ujaly starostka města paní Marie Čápová a paní
ředitelka ZŠ Štěpánka Löffelmannová,
které předaly ocenění čtyřem žákům za
jejich vynikající prospěch a reprezentaci
školy ve vědomostních soutěžích.
V 1,5 hodinovém pásmu se představily všechny třídy školy. Střídala se vystoupení taneční, pěvecká, ale i dramatická.
Úvodní vystoupení zahájil lidový soubor
Pšeničky Kasejovice s krásně nacvičenými lidovými písněmi. Poté následovala
prezentace jednotlivých tříd. Jako první
se představili ti nejmenší. Prvňáčci
zazpívali písně a zarecitovali básně věnované abecedě. Nechyběla ani anglicky
zazpívaná píseň. Žáci druhé a třetí třídy
nám připomněli známé i méně známé
lidové písně. Rodiče mohli obdivovat
rekvizity a kostýmy, které si děti na svá
vystoupení připravily. Se žáky 4. třídy si
mnozí rodiče zanotovali populární písně
od Svěráka a Uhlíře a rovněž si vyslechli
řadu vzorně přednesených básní. Jako
jediné taneční číslo jsme mohli zhlédnout
vystoupení žáků 5. třídy, kteří si pro své
rodiče nacvičili starodávný tanec minet.
Nechyběla ani Nedvědova trampská
píseň Rodné údolí, která za velmi vydařeného žákovského doprovodu na akorde-

Den dětí
v mateřské škole
Stopovačka a hledání pokladu „Cesta
za lesními skřítky“ - kouzelní lesní
skřítci, které jsme po cestě hledali, si pro
nás připravili úkoly, které jsme měli
splnit a najít ztracený poklad. Úkoly
jsme všechny zdárně splnili, kouzelný
poklad jsme našli a moc dobrou zmrzlinu
za odměnu od „Houbábinky nazelenalé“
dostali. Svůj den jsme si náležitě užili.
Ivana Ledvinová

on, housle a perkuse obohatila přehlídku
procítěným zpěvem.
Lidové a trampské písně nahradilo
pásmo moderních songů a to jak
českých, tak i anglických, které
představili žáci z 6. ročníku. Následovala
dojemně zazpívaná píseň Teče potůček
bublavý, a to žákyní ze 7. třídy. Poté
všichni v sálu zavzpomínali na film
Rebelové, když se sálem linuly tóny
písně Pátá, kterou na housle přednesla
žákyně z 8. ročníku.
Závěr Školní akademie patřil
nejstarším žákům. Ti si zinscenovali
scénky v duchu známé televizní soutěže
Tvoje tvář má známý hlas. Na scéně jsme
tak mohli vidět kapely zahraniční, ale i
české. Žáci pečlivě brousili své hlasy,
aby mohli podat ten nejlepší pěvecký
výkon. Všichni se bezpochyby zasmáli u

písně Barbie Girl, nicméně k emočnímu
naladění dovedli zpěváci publikum i
porotu písní Pro mámu od skupiny Holki
a Říkej mi táto od Jakuba Smolíka.
Všichni žáci společně s učiteli se
pečlivě a svědomitě věnovali přípravě
projektu do nejmenších detailů. Proto
jim patří veliké poděkováním za takou
píli. Dále obrovské poděkování patří i
učitelům Základní umělecké školy
Nepomuk za organizačně-technickou
pomoc, především panu Oldřichovi
Ondruškovi, dále městu Kasejovice za
propůjčení sálu a všem ostatním, bez
nichž by se neobešel hladký průběh této
oblíbené akce. Děkujeme i těm, kteří se
na Školní akademii přišli podívat.
Veronika Havlíková
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Usnesení z jednání Rady města Kasejovice
ze dne 27. 4. 2022
Rada města Kasejovice schvaluje:
návrh odpisového plánu dlouhodobého
hmotného majetku Základní školy
Kasejovice na období 4 – 12/2022
— návrh Základní školy Kasejovice na
ocenění žáků za mimořádné výsledky a
reprezentaci školy ve školním roce
2021/2022
— odměnu ředitelce Základní školy
Kasejovice a ředitelce Mateřské školy
Kasejovice dle Hodnotících listů ředitelů škol v ekonomické oblasti za rok
2021
— čerpání investičního fondu Mateřské
školy Kasejovice ve výši cca 37 000 Kč
na nákup příslušenství a opravu
kuchyňského robota ve školní jídelně
— změny v rozpočtu města Kasejovice
— cenovou nabídku firmy B a B instalatérství, s.r.o. Plzeň na vybavení vrtu a
napojení na stávající rozvod ve sklepě
kulturního zařízení v Kladrubcích 49
ve výši 121 552 Kč včetně 21 % DPH
— návrh Dodatku č. ke smlouvě do dílo s
firmou LS stavby, s.r.o. Nýrsko na
provedení stavby „Kasejovice – obytná
zóna Chloumecká“ a pověřuje paní
starostku k podpisu
— návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
s firmou STRABAG, a.s. na provedení
stavby „Oprava místní komunikace na
parc. č. 1667/1 v k.ú. Kasejovice (ulice
Úzká)“ a pověřuje paní starostku k podpisu
— pronájem pozemku parc. č. st. 586 o
výměře 135 m2 v k.ú. Kasejovice firmě
Rabbit Trhový Štěpánov, a.s. za cenu
10 Kč/m2/rok na dobu neurčitou s
výpovědní lhůtou 3 měsíců
— pronájem rybníka Malý Žabokrk na
pozemku parc. č. 957 o výměře 3 176
m2 v k.ú. Polánka u Kasejovic firmě
EKOJAR s.r.o. Mikulov, za cenu 1 000
Kč/rok na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou 3 měsíců s podmínkou doložení
studie proveditelnosti odbahnění rybníka a uskutečnění tohoto záměru do 3
let od uzavření nájemní smlouvy
— přidělení individuální neinvestiční
dotace z rozpočtu města Kasejovice
Domovu pro seniory Blatná ve výši 8
000 Kč na krytí nákladů spojených s
poskytováním sociální služby a schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kasejovice
— návrh Smlouvy o využití obecního
systému odpadového hospodářství a
zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností Elektrowin, a.s. a
pověřuje paní starostku k podpisu
—

Souhlasí:
— s podáním žádosti Základní školy
Kasejovice o dotaci na projekt „Učíme
se environmentální výchově 4“ z dotačního titulu Plzeňského kraje
„Mikrogranty pro oblast školství a
mládeže v roce 2022“
— s přijetím dotací z programů Plzeňského
kraje (Klub otevřených dveří v Kasejovicích – 20 tis. Kč, Expozice v bývalém
špýcharu v Kasejovicích II. etapa – 50 tis.
Kč, Výstavba veřejného osvětlení – severozápadní část – 400 tis. Kč) a s podáním
projektových žádostí na Místní akční
skupinu Pošumaví (Město Kasejovice –
„Výstavní expozice v bývalém špýcharu
– III. etapa, ZŠ Kasejovice – vybavení
třídy 15 ks lavic a 30 ks židlí, MŠ Kasejovice – vybavení školní kuchyně)
— s finanční ve výši 50 000 Kč Sboru dobrovolných hasičů Kladrubce na uspořádání akce Sraz rodáků a přátel Kladrubec
dne 2.7.2022
Bere na vědomí:
informace Základní školy Kasejovice o
plánovaných akcích – modernizace
osvětlení tělocvičny, nákup lavic a židlí
do učebny prvního stupně, provoz
školní družiny o letních prázdninách
— provedený průzkum zájmu rodičů o
umístění dětí ve školní družině o prázdninách v červenci 2022
— oznámení společnosti LS stavby, s.r.o.
Nýrsko, která je zhotovitelem stavby
„Kasejovice – obytná zóna Chloumecká“, o existenci mimořádné, nepředvídatelné a neodvratitelné okolnosti –
„překážky vyšší moci“ v důsledku
probíhající války na Ukrajině
— informace o průběhu jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic ve věci prodeje
pozemků pod komunikací I/20 a náhrady za jejich užívání, informaci o možnosti bezplatného zapůjčení domácích
kompostérů majitelům nemovitostí
v Kasejovicích a informaci o uspořádání oslav osvobození 6.5.2022
—

Pověřuje:
— paní starostku k dalšímu jednání s právním zástupcem obce o možnostech
vystěhování nájemníků z neobyvatelného bytu v Kladrubcích 49
Stanovuje:
— smluvní nájemné u nově uzavíraných
nájemních smluv na pronájem bytů
v majetku města ve výši 60 Kč/m2/měsíc s uvedením inflační doložky (pokud
rada neurčí jinak) a doporučuje vytvořit nový vzor nájemní smlouvy
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Studenti V U3V
na výletě

S blížícím se koncem školního roku i
studenti Virtuální U3V v Kasejovicích
měli možnost po dlouhé pauze prožít
společně celý den. Po zvážení všech
možností i námětů byl po vzájemné
dohodě vybrán Rožmitál pod Třemšínem.
Dne 11. května se studenti v plném
počtu sešli v 8.30 hod. u radnice. Zde již
čekali řidiči Milan Korejček a Václav
Krs, kteří je odvezli do Podbrdského
muzea v Rožmitálu. Muzeum nabízí
několik zajímavých expozic, a tak bylo
z čeho vybírat.
V přízemí je nově instalovaná výstava
130 let Kovo Věšín. Velmi zajímavá je
historická expozice pánů z Rožmitálu a
jejich nejvýznamnějších představitelů, kteří
se podíleli při správě Království českého.
V 1. patře se přeneseme do doby přelomu
18. a 19. st., ve které žil a tvořil Jakub Jan
Ryba. Život na Podbrdsku přibližují
etnografické sbírky předmětů zdejšího
kraje. Takže bylo z čeho vybírat a
vymezený dopolední čas ani na vše nestačil.
Na odpoledne byl však připraven jiný
program. Po obědě v příjemné restauraci
U Václava jsme přejeli za Voltuš. Kdo
mohl, dopřál si lehkou turistiku lesem
k litinovému sousoší Panny Marie
zvanému Železná panna u Vacíkova
(stáhnout foto). Jako poděkování za
uzdravení jej nechal zhotovit mladý hrabě
Pálfy, který byl v tomto místě při lovu
postřelen.
Na závěr jsme dojeli do Hvožďan,
kde se v místech bývalé tvrze nachází
n o v ě z r e k o n s t r u o v a n ý š p e j c h a r.
Průvodkyně nás v něm seznámila s místní
historií i kulturním využitím této stavby.
Celodenní výlet se při dobrém počasí
a příjemné společnosti vydařil.
Poděkování patří hlavně Městskému
úřadu Kasejovice i studentu V. Krsovi za
spolupráci při zajištění dopravy.
Marie Prokopiusová,
koordinátor V U3V Kasejovice
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Dětský den 2022

1. červen se každoročně pojí s oslavami Mezinárodního dne
dětí. Proto i naše škola myslela na naše mladší žáky a
uspořádala pro ně v areálu ZŠ Kasejovice velmi příjemné
dopoledne.
Žáci devátého ročníku si pro děti z 1. stupně připravili
pestrý program s nabídkou 12 zábavných stanovišť, kde si
každý mohl vyzkoušet různé typy úkolů a najít si svou
oblíbenou disciplínu. Děti soutěžily například v hodu na cíl,
střelbě na branku, skákání v pytli, skládaly puzzle, prověřovaly
paměť či zkoušely svoji jemnou a hrubou motoriku. Žáci
obdrželi soutěžní kartičky, do kterých jim deváťáci po
absolvování dané disciplíny zapisovali body. Získané body si
pak směnili za krásné ceny.
Všechny děti, jak ty mladší, tak i ty starší se snažily,
bojovaly, soutěžily s velkým nasazením a den věnovaný právě
jim si krásně užily.
Letošní dětský den se mimořádně vydařil. Proto děkujeme
nejen žákům z 9. třídy, kteří se na akci podíleli, ale i sponzorům
této akce, a to firmám: Klaus Timber a.s., Unibrick s.r.o.,
Benzina ORLEN, M&M reality, INTERIORS manufacture &
design. Zvláštní poděkování patří rovněž paní učitelce Mgr.
Ivetě Flajšmanové, která celou akci organizovala.
Veronika Havlíková

Dne 26. 6. 2022 to je již
pět smutných let,
co nás opustil

pan Jaroslav Flandera
S láskou stále vzpomíná manželka
a synové s rodinami.
Děkujeme všem, kdo si také
vzpomenou.

Děkujeme všem, kdo se přišli
rozloučit s panem

Václavem Šimůnkem.
Moc to pro nás znamená.
Zarmoucená rodina Šimůnkova
a Kubíčkova
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Envicentrum PROUD
v Horažďovicích – exkurze
Ve dnech 5. a 20. května 2022 zažily děti z 1. stupně naší
školy velmi zajímavé dopoledne díky výchovně-vzdělávacím
programům „Stromy všemi smysly" a „Všechno lítá, co peří
má“, které pořádal Envicentrum PROUD v Horažďovicích.
Žáci 2., 3. a část žáků z 5. třídy se zúčastnili programu
„Stromy všemi smysly", kde se seznámili s funkcemi stromu, a i
s tím, proč jsou stromy pro člověka a ostatní živočichy tak
důležité. Cílem bylo upevnit vztah k přírodě prostřednictvím
smyslového prožitku a zároveň se naučit poznávat základní
druhy dřevin. Děti vnímaly stromy a prostředí lesa všemi svými
smysly. Zrakem pozorovaly představené dřeviny, hmatem
porovnávaly rozmanitost povrchů dřevin i listů, sluchem
vnímaly živočichy žijících na stromech, čichem a chutí
rozpoznávaly plody našich i tropických stromů.
Ostatní žáci se dozvěděli spoustu zajímavých informací o
ptácích, a to díky programu „Všechno lítá, co peří má“. Nyní již
znají odpovědi na otázky: Jak se ptáci udrží ve vzduchu, Jak to,
že se ptačí pírka při letu nepolámou, Pomocí kterých smyslů se
ptáci při letu orientují,… Žáci pomocí mikroskopů zkoumali
model ptačího pera, naučili se poznávat naše nejběžnější ptačí
druhy podle vzhledu a dozvěděli se, za jakých okolností silueta
dravce neuchrání ptáky před nárazem do skla.
Program pro žáky byl opravdu pestrý a přínosný. Děkujeme
všem lektorkám Envicentra PROUD za možnost většího
přiblížení a pochopení naší přírody.
Veronika Havlíková
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Pohraničníky
hlídal v Nezdřevě
umělý pes
Není divu, že 19. sraz bývalých
pohraničníků se uskutečnil po deseti
letech v sobotu 28. května opět
v Nezdřevě. Vždyť z malé obce
narukovala na hranici v průběhu let
řada mladíků. Pravda, dnes už se
péesáci většinou pyšní šedinami nebo
udržovanou lysinou. Nelze se divit - dva nejstarší účastníci
srazu se narodili před jedenaosmdesáti lety (dělí je pouze jeden
den). No, a ten nejmladší oslavil nyní v červnu let 53.
Měli obtížnou službu, ale vzpomínají, jak je obvyklé, na ty
lepší okamžiky. Dodnes si pamatují svá území, jež měli chránit
a kde se mnohdy bořili ve sněhu. Na čáře také stříleli - ne po
lidech, ale po lesní zvěři, aby si vylepšili jídelníček, případně
úlovek vyměnili s personálem občas navštívené hospody za
něco tekutého.
Setkání zahájilo torzo hudebního uskupení Karel péesáckou
hymnou, při níž všichni svorně stáli, stejně jako když se
minutou ticha vzpomínalo na ty, kteří už nikdy nepřijdou, mimo
jiné na Nezdřeváky Josefa Urianka a Václava Valacha.
Shodou náhod podobně jako před deseti lety hráli v době
srazu čeští hokejisté semifinále na mistrovství světa, a tak
muzikanti o přestávkách své produkce odbíhali k televiznímu
přenosu a o přestávkách hokeje vyhrávali pohraničníkům.
Vzpomínky, sdělování osobních novinek, někdy úspěchů,
jindy trablů a spousta oblíbených písniček - to byl podvečer a
večer pětadvaceti veteránů. O jejich trvalém elánu a kondici
svědčí, že proslulé Sokolíky zpívali - jak jinak - stojíce alespoň
na židlích, když ne stolech. Místní organizátoři (K. Ch., P. Ch.,
F. V.) mohli být spokojeni - akce se vydařila.
Jiří Čepelák, foto Viktor Jandera

Děje se kolem Vás něco zajímavého? Pořádáte
pěknou akci? Povedlo se ve Vaší obci
něco mimořádného? Zašlete své
příspěvky (článek, fotografie) do
Kasejovických novin na email:
knihovna@kasejovice.cz,
tel. 602 429 346.
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Nezdřevské děti se rozloučily
se svým hřištěm
Na dvacítku brigádníků čekala v Nezdřevě v sobotu 21.
května řada úkolů.
Opravit jeden z menších nájemních rybníků, na čističce
odpadních vod vyčistit lapák písku a stoku, posekat trávu na
veřejných prostranstvích, naštípat obecní dříví a zejména
demontovat plot a atrakce na dětském hřišti.
Děti se naposled sklouzly, naposled si vyzkoušely
prolézačky a pak už jen přihlížely (ale také pomáhaly) likvidaci
svého hřiště. Byl na něm už znát ten neblaze známý zub času zvláště na plotu. A hradba, na níž byl umístěn, také nevypadala
místy úplně bezpečně.
Firma, s níž obec uzavřela smlouvu o celkové obnově hřiště
včetně osazení nových atrakcí, se zavázala, že do srpnové pouti
svou práci zvládne.
Až se v obnoveném parčíku děti objeví, jistě si brzy osvojí
nové atrakce a budou na nich skotačit stejně rozpustile, jako na
těch starých. Přejme jim to.
Jiří Čepelák

Květnové slavení
v bezděkovské škole
Druhá květnová neděle patří všem maminkám, a tak se
slavilo i v bezděkovské škole. Tato neděle připadla na 8. května.
Bylo tedy hned několik důvodů k oslavám – Svátek matek, Den
vítězství nebo jen prosluněná sváteční neděle a možnost
k setkání.
Obec Hradiště připravila milé posezení a nejen pro maminky.
Sešli se tu v hojném počtu občané Bezděkova, Hradiště a
Zahorčiček, kteří strávili v prostorách bývalé školy příjemné
nedělní odpoledne. K tanci a poslechu vyhrávali až do večerních
hodin bratři Pepík a Luboš Naušovi. Všechny přítomné
překvapily nejmladší členky uskupení Mažoretky Prezioso
z Blatné se svým tanečním vystoupením. Jejich umění diváci
ocenili bouřlivým potleskem. K příjemnému posezení přispělo i
výborné občerstvení. Poděkování za vydařenou akci patří všem
pořadatelům v čele s paní starostkou.
Olga Šulcová
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KASEJOVICE
Veselá školka plná písniček a hrajících
si dětiček - „Soví školka”
HURÁ, MÁME TU LÉTO
Sluníčko nám posílá na zem ty
nejteplejší paprsky. Léto je pro nás
nejkrásnější částí roku, je to doba
prázdnin, kdy zapomínáme na školu a
povinnosti, doba výletů a dovolené se
spoustou zážitků. Čmeláky a včelky láká
letní louka rozevlátá…
CO NÁS BAVILO V KVĚTNU
Divadlo Kolem s pohádkou „Princezny
jsou na draka“ - kterak se neposlušná a
tvrdohlavá princezna napravila. Divadlo
jsme si všichni užívali, bylo to super.
Oslavy osvobození 2022
Oslavy jsme si po dvouleté přestávce
užívali všichni. Na náměstí jsme obdivovali zaparkovanou kolonu vojenských
vozidel a důkladně jsme si prohlédli
vybavení a oblečení vojáků z té doby.
Mohli jsme si vyzkoušet i helmu amerického vojáka. Byli jsme se podívat na
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oslavách v ZŠ, kde jsme si prohlédli třídy,
počítačovou učebnu, družinu a dílny.
Zápis do mateřské školy
a Den otevřených dveří
V letošním roce přišlo se svými rodiči
k zápisu 13 nových dětiček. Prohlédli si
školičku, zahradu a pohráli si se
školkáčky.
Maminky mají svátek
Všichni školkáčci pilně nacvičovali a
vyráběli dárečky pro maminku. Vždyť moje
maminka je jenom jedna jediná na světě.
Přání pro maminku:
Celé své srdíčko chci Ti dát, matičko.
Za tvou lásku, za tvou starost,
chci Ti dělat samou radost.
Školní výlet do ZOO Plzeň
Moc jsme se těšili. Nevadil nám ani
trošku deštivý den. Užívali jsme si cestu
autobusem, vlastně první samostatné

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá,
Dominant všechny barvy, Green Shell - typu Araukana
a Dark Shell - typu Maranska. Stáří 16-20 týdnů,
cena 199-245 Kč/ks
Prodej: 22. 6. 2022, Kasejovice,
u fotbalového hřiště - 14.40 hod.
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Info: Po-Pá 9.00-16.00 hod.,
tel. 601 576 270, 728 605 840,
www.drubezcervenyhradek.cz

cestování a pak to hlavní, návštěvu zvířátek. Prošli jsme ZOO úplně celou,
některá zvířátka se před námi schovávala, ale většina se nám předvedla v celé
své kráse. Viděli jsme želvy velké, opice,
tučňáky, pštrosy, různé hady, buvoly.
Velký úspěch měl tygr a lev. Předvedli se
nám i žirafy s velbloudy. Na konci jsme
společně obdivovali plameňáky a pelikány. Celé dopoledne nám v ZOO rychle
uteklo, nasvačit a hurá.... odjezd domů.
Sláva, nazdar výletu, i když jsme zmokli, už jsme tu! Ale spokojení, s velkou
želvičkou a krokodýlem na památku.
Vítání občánků
– vystoupení pro rodiče a dětičky. Moje
milá maminko, už nejsem miminko,
abych Tě zlobila. Snad někdy, malinko...
Provoz MŠ Kasejovice v době
prázdnin:
MŠ bude uzavřena od 25.7. 2022 do
31.8. 2022. Školní rok 2022/2023 bude
zahájen 1. září 2022.
Děti a zaměstnanci mateřské školy přejí
všem krásné léto a prázdniny.
Ivana Ledvinová, ředitelka MŠ Kasejovice

ZuŠ Nepomuk, pobočka Kasejovice srdečně zve na

Žákovský koncert
22. června v 16. 30 hod.
v kulturně společenském centrum
města Kasejovice
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ :-)

Červen 2022

Inzerce
Prodám trekové kolo pro dospělé Superior - 18
rychlostí, málo jeté, zachovalé. Cena 1000 Kč, dohoda
jistá. Kasejovice, 603 70 13 57.
— Prodám kohouty z domácího chovu. Tel. 724 177 897.
— Prodám štěňata německého ovčáka, tel. 702 353 798.
—

Pizzerie U Pejska a kočičky
Uvítám zájemce o celoroční brigádu. Angličtina, němčina
vítána, úsměv a otevřenost podmínkou.
Tel: 777 03 13 23 (pouze volání).
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Informace z kasejovické knihovny
Výpůjční doba: Po 8-13 hod, Út 12-17 hod.
Tel. 602 429 346, email: knihovna@kasejovice.cz

Nové knihy:
& Michaela Klevisová: Dům na samotě
& Milan Dušek: Minulosti neutečeš
& Anna Strnadová: Nebeské komando
& Helen Fieldsová: Dokonalá smrt
& Kevin Leman: Sourozenecké konstelace
& Alena Jakoubková: Zdání a manžel vždycky klamou
& Roman Cílek: Království věčného ticha
& Ladislav Beran: Rakev bez nebožtíka
& Lov dinosaurů

Pizzerie U Pejska a Kočičky
Skvělá pizza z domácího těsta.
OTEVÍRACÍ DOBA:
čtvrtek - neděle
11 - 19.30 hod.
Objednávka na tel: 776 692 390

Kasejovické noviny - měsíčník - evidenční číslo MK ČR E 12351, periodický tisk územního samosprávného celku, vydává Město Kasejovice,
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úřad Plzeň - jih, dne 13.11.1991 pod č.j. 006236/91. Jazykově neupraveno. Vychází v nákladu 600 výtisků. Tisk Blatenská tiskárna. Tento výtisk vychází
15.6. 2022, příští číslo Kasejovických novin vyjde 15. 7. 2022. Příjem příspěvků do KN č. 7/2022 do 30. 6. 2022.

