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Mesiac marec bol plodným me-
siacom. Udialo sa hneď niekoľko 
akcií – kultúrnych, politických a jed-
na dobrovoľnícka. Deti materskej 
a základnej školy navštívili obecnú 
knižnicu. Konal sa výpredaj vyra-
dených kníh z našej knižnice. Volili 
sme si prezidenta SR v dvoch kolách. 
Zrealizovali sme aj dobrovoľnícku 
brigádu v parku. A stále ideme ďa-
lej...

V sobotu 30. marca sa uskutočni-
la brigáda v obecnom parku, ktorej 
hlavným cieľom bolo skrášliť obec, 
pozbierať odpadky a konáre, pohrabať 
lístie a vyčistiť okolie amfiteátra. Poča-
sie nám prialo, bol to krásny slnečný 
a teplý jarný deň. Aj keď počet účast-
níkov mohol byť väčší, bolo vidno, že 
mladým i starším, nie je ľahostajné, 
kde a ako žijú. Prišli nás podporiť aj 
najmenší pomocníci. Po dobre vyko-

nanej práci sa každý posilnil gulášom 
a sladkými šiškami, ktoré pripravili 
kuchárky zo školskej jedálne, za čo im 
patrí vďaka. Verme, že sa takáto sú-
držnosť občanov bude opakovať aj pri 
iných akciách a počet dobrovoľníkov 
bude rásť. Všetkým zúčastneným z ce-
lého srdca ďakujeme!

Udialo sa toho veľa a stále ideme ďalej...
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Odpady, odpady, odpady...
V minulom čísle sme sa zameria-

vali, okrem iného, najmä na triedenie 
odpadov. Vysvetlili sme si delenie ko-
munálneho odpadu, ktorý sa rozdeľu-
jeme na zmiešaný a triedený.

Práve triedený odpad je nutné roz-
deľovať do niekoľkých skupín – sklo, 
plasty, papier, kovy, elektroodpad, šat-
stvo a biologicky rozložiteľný odpad. 
Všetky tieto zložky odpadu musíme 

separovať do zberných nádob, ktoré 
má každá domácnosť. Nezabúdajme 
na to, že triedenie odpadu prispeje nie-
len k zlepšeniu životného prostredia a 
skrášleniu našej obce, ale aj k ušetreniu 
peniažkov. Ak budeme triediť odpad 
podľa jednotlivých zložiek, znížime 
množstvo vyprodukovaného odpadu, 
a tým budeme platiť za odpad menej. 
Nie je to skvelá možnosť ako ušetriť?

Prehľad množstva komunálneho odpadu v obci Kazimír 
za jednotlivé roky:

 Rok Komunálny odpad v tonách Rok Komunálny odpad v tonách
 2010 79,81 2015 80,06
 2011 99,86 2016 77,85
 2012 90,93 2017 143,32
 2013 141,71 2018 114,05
 2014 87,51

Odpad, ktorý vzniká pri prípra-
ve jedál, a zvyšky, ktoré zostanú po 
jedle, tvoria asi polovicu všetkých 
odpadov. Preto bol do našej školskej 
jedálne umiestnený komposter ku-
chynského odpadu.

Okrem všetkého surového a vare-
ného jedla, komposter rýchlo a efek-
tívne spracuje kuracie a rybie kosti, 
škrupiny z vajec, papierové obrúsky, 
kompostovateľné bioplasty a papie-
rové obaly.

V školskej jedálni máme komposter 
kuchynského odpadu

Príďte na brigádu!
V sobotu 18. mája 2019 sa uskutoční brigáda v parku, ktorá bude 

zameraná na vytvorenie lavičiek okolo amfiteátra a úpravy pódia. 
Cieľom akcie je vybudovať celoročné, napevno umiestnené lavičky. 
Všetci ste srdečne vítaní!
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Spoločne bojujme proti čiernym skládkam
Nelegálne skládky odpadov, ktoré 

vznikajú aj v Kazimíre, musíme odstrá-
niť. Okrem toho, že ide o porušovanie 
zákona a znečisťovanie prostredia, ta-
kéto skládky nelahodia nášmu oku. Vy-
sypaný odpad na jednom mieste vyzerá 
neesteticky a veľmi zle. Preto žiadam 
všetkých občanov, aby za sebou poupra-
tovali skládky, ktoré úmyselne vytvorili.

Používajme naše hlavy ako rozumní ľu-
dia 21. storočia. Pochopme, že plasty, sklo 
a iný materiál sa v prírode jednoducho ne-
rozložia. Zaujímajme sa nielen o nás, ale aj 
o to, čo bude o niekoľko desaťročí po nás, 
čo zanecháme ďalším generáciám. Veď 
predsa každý človek, ktorý uvidí škaredé 
čierne skládky „zdobiace“ našu obec, si 
zároveň urobí aj obraz o našom zmýšľaní, 
o uvažovaní nás, Kazimírčanov!

Nie nadarmo sa hovorí, že marec 
je mesiac knihy. Veď v tomto čase 
si pripomíname hneď niekoľko 
významných dní, ktoré pozdvihujú 
jazyk a kultúru ľudstva po celom 
svete. Spomeňme napríklad Svetový 
deň divadla pre deti a mládež (20. 
3.), Svetový deň poézie (21. 3.), 
Medzinárodný deň bábkarstva (21. 
3), Svetový deň divadla (27. 3.) a na 
začiatku apríla Medzinárodný deň 
detskej knihy (2. 4.).

Jazyk je neodmysliteľnou súčasťou 
nášho života. Začína sa formovať už 
od prvých mimických reakcií malého 
drobčeka. Lenže jazyk nie je „hotový 
produkt“, ktorého vývin sa v istom období 
končí. Je to živý organizmus s neustále sa 

meniacou podobou, preto by sme mu 
mali venovať väčšiu pozornosť.

Pri príležitosti Mesiaca knihy deti 

zo základnej a materskej školy navštívili 
v sprievode učiteliek našu miestnu 
knižnicu. Prečítali si rozprávky a potom 
spoločne hľadali odpovede na otázky. 
Škôlkarov pozdravil pán Krtko, tí starší, 
žiaci základnej školy, si vypočuli príbeh 
o ich rovesníčke Pipi Dlhej Pančuche. 
Postupne sme si vysvetlili, na čo knižnica 
slúži, ako to v nej chodí a čo všetko v nej 
môžu objaviť.

K starším knihám pribudli aj nové 
voňavé knižky pre malých i veľkých 
čitateľov. V kazimírskej knižnici, okrem 
požičiavania knižiek, plánujú organizovať 
aj iné kultúrne podujatia, aby knižnica 
nebola len nudným miestom s hromadou 
kníh... Nechajme sa prekvapiť!

Marec prilákal našich malých do knižnice
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Aké sú plány s veľkým ihris-
kom?

Mojím hlavným cieľom je rozvoj 
športu v obci, aby mládež i starší ob-
čania mali miesto, kde môžu tráviť 
svoj voľný čas a venovať sa športu. 
Moja prvá cesta v tomto rozvoji 
smerovala k výzve, aby bolo vybu-
dované multifunkčné ihrisko, preto-
že v dnešnej dobe je to samozrejmosť 
každej obce. Tu je začiatok a verím, 
že sa po tomto projekte zvýši záujem 
občanov a mládeže k športu. Verím, 
že záujem bude veľký a dokážeme 
rozvinúť šport – futbal ďalej a do-
kážeme poskladať mužstvo, aby sme 
mohli začať hrávať aj veľký futbal. 
Na to je potrebné veľké ihrisko. Sa-
mozrejme, aj teraz je mojím cieľom 
ho spojazdniť, aby sa tam dal zahrať 
kultivovaný futbal.

Je možné reklamovať novovy-
budované chodníky? Sú rozpras-
kané, zosúvajú sa a nedržia poko-
pe...

V rámci obce je zriadená komi-
sia, ktorá ma na starosti túto agen-
du a už v tejto veci aj začala konať. 
Bol spísaný zápis a vytvorená doku-
mentácia a následne táto reklamácia 
odoslaná k zhotoviteľovi zákazky.

Budú sa v obci opravovať cesty 
a stavať nové chodníky, tam kde 
nie sú?

Oprava ciest bola schválená 
obecným zastupiteľstvom, ktoré sa 
konalo 8. apríla 2019. Objednávka 

na túto opravu bola zaslaná a pred-
bežný termín opravy je od 6. do 14. 
mája. Čo sa týka výstavby chodní-
kov, tak aktuálna situácia je zloži-
tejšia, a to v tom, že do troch mesia-
cov začneme budovať druhú etapu 
vodovodu. Po výstavbe sa bude tla-
kovať celá sústava, ktorá tam je už 
viac ako 15 rokov. Táto prvá etapa 
bola vybudovaná starým spôsobom 
na gumičky a je veľká pravdepodob-
nosť, že sa poruchy preukážu počas 
tlakovania. 

Následne, po zistení nedostatkov 
bude na rozhodnutí obecného za-
stupiteľstva, či pôjdeme do opravy 
alebo úplne novej výstavby vodovo-
du v tejto prvej etape, pretože mojím 
cieľom je to, aby sa vodovod spustil 
v týchto dvoch etapách. No na spus-
tenie sú potrebné bezchybné siete 
rozvodov a hlavne záujem všetkých 
občanov pripojiť sa na túto sústavu. 
Pripojenie bude buď svojím financo-
vaním, ktoré je v sume od 400 eur, 
alebo druhá možnosť je uzavretia 
zmluvy s VVS, kde prípojka stojí 1 
euro, ale tam je potom paušálny po-
platok.

Chodníky chceme určite budo-
vať a opravovať ďalej, ale najskôr 
musíme doriešiť vodu. Aktuálne sa 
začína s prípravou projektovej do-
kumentácie pre chodník v Malom 
Kazimíri od zástavky po cintorín.

Plánuje sa niečo robiť aj s Dob-
rovoľníckym hasičským zborom?

Určite chceme, aby aj v našej obci 

pôsobil dobrovoľný hasičský zbor, ale 
na jeho spustenie je potrebné mať aj 
aktívnych členov. Aktuálne začína-
me s náborom a ak máš minimálne 
17 rokov a chceš sa stať dobrovoľní-
kom, tak sa prihlás na obecnom úra-
de. Budem len rád, ak sa táto zložka 
spojazdní, pretože štatistiky sú veľ-
mi zlé, keď si zoberieme, že v našej 
obci sme mali 3 požiare rodinných 
domov za posledné 2 roky. V obci 
disponujeme povodňovým vozíkom 
a starším typom striekačky, ale pev-
ne verím, že až bude záujem a do-
statok členov, tak to môžeme dotiah-
nuť aj ďalej s našou technikou.

Zaujíma nás ďalší osud budo-
vy bývalej škôlky. Sú nejaké plány 
na jej využitie?

Jeden z mojich najväčších záuj-
mov je, aby táto budova znovu ožila. 
Mojím plánom je aj to, aby sa táto 
budova stala opäť školou a škôlkou, 
pretože deti sú naša budúcnosť. Ak 
sa mi to nepodarí, tak by som tam 
chcel zriadiť klub voľného času, aby 
sa mládež mala kde stretávať a ve-
novať sa športový aktivitám. Všetko 

Rozhovor so starostom obce Bc. Tomášom Tomom
Chcem odznova začať spolu s vami 
budovať obecnú komunitu

Keďže obec je spoločenstvo ľudí, je potrebné, aby sme ako občania 
mali prehľad a informácie o všetkých dôležitých záležitostiach, ktoré 
sa plánujú v obci uskutočňovať. Preto sme oslovili nášho starostu Bc. 
Tomáša TOMU, ktorý odpovedal aj na vaše otázky a postrehy.
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to závisí od výziev, ktoré vychádzajú 
a do čoho sa budeme môcť zapojiť.

Čo sa zamýšľa s obecným vo-
dovodom a kanalizáciou? 

Tak, ako som už načrtol pri otáz-
ke chodníkov, prvoradé je zabezpe-
čenie základných potrieb, a to vodo-
vod a kanalizácia. Veľmi chcem, aby 
sa už spustili prvé dve etapy, až sa 
dokončia a zrekonštruujú. Rád by 
som vysvetlil veľmi nesprávny model 
dotácie štátu. Efektívnejšie by bolo, 
keby štát uvoľňoval peniaze na vo-
dovod a kanalizáciu spôsobom, že si 
určí, že v roku 2019 úplne zabezpe-
číme rozvod vodovodu a kanalizácie 
pre obce 1, 2, 3, 4, … a v ďalších ro-
koch ďalšie obce, ale, žiaľ, štát uvoľ-
ňuje postupne v rozhraní niekoľko 
rokov čiastkové dotácie pre obce a tie 
nedokážu spustiť vetvu, pretože keď 
sa k nej pripojí druhá, tak tá prvá 
je po rokoch už v havarijnom stave. 
To isté platí pre kanalizácie, kde je 
to odstupňované od počtu obyvate-
ľov. Žiaľ, nespĺňame podmienku na 
žiadanie a zlúčenie viacerých obcí 
neschvaľujú. Taktiež sa musíme po-
trápiť s touto situáciou nerovnomer-

ného investovania štátu. Až by sme 
chceli vystavať z vlastných zdrojov, 
tak by to bolo nemožné, pretože 
takáto výstavba by stála niekoľko 
miliónov eur, čo obec s takýmito pe-
niazmi nemanipuluje a ani v banke 
nám nepožičajú.

Povedzte nám o svojich plá-
noch projektoch a víziách.

Moje plány a vízie už poznáte – 
prezentoval som ich v letáčikoch vo 
volebnej kampani. Ale určite v pr-
vom rade je to zabezpečenie kva-
litnej školy a škôlky, pretože chcem, 
aby mladé rodiny odtiaľ neodchá-
dzali, ale naopak prichádzali k nám. 
S týmto súvisí aj infraštruktúra 
obce, jej rozvoj a oprava – oprava 
ciest a chodníkov, no nedá sa všet-
ko vybudovať z dňa na deň. Ďalším 
bodom je rozvoj športu a kultúry. 
V prvom rade je dôležité zabezpečiť, 
aby sa ten šport mal kde vykonávať. 
A čo sa týka kultúry, chcem, aby sme 
sa stretávali častejšie. Dnešný trend 
života mi hovorí o tom, ako keby 
sme sa jeden druhému odsudzova-
li, žili iba za múrmi svojich domov 
a nechceli mať s nikým nič a ja by 

som rád toto zmenil.
Chcem odznova začať budovať 

obecnú komunitu, komunitu Ka-
zimírčanov, ktorí spolu nažívajú 
v jednej obci a sú hrdí na to, že sú jej 
súčasťou. Ale veľmi rád by som chcel 
poznamenať jednu vec, a to, že nie 
je dôležité, aké sú moje plány. Ove-
ľa dôležitejšie je, aké sú naše plány, 
aby sa vyjadril každý a troškou sily 
prispel k týmto plánom.

V sobotu 30. marca 2019 sa ko-
nala brigáda v parku. Plánujete aj 
ďalšie brigády pre Kazimírčanov?

V prvom rade sa chcem poďa-
kovať všetkým, ktorí prišli na túto 
brigádu a aj všetkým, ktorí pomohli 
s jej organizovaním. S výsledkom 
som bol veľmi spokojný, urobili sme 
kopec práce a náš park nadobudol 
novú tvár. No toto bol iba začiatok. 

Plánujem v takýchto akciách 
pokračovať a pevne verím, že počet 
zapojených občanov bude stúpať, že 
sa osmelia aj ďalší a prídu podporiť 
tuto činnosť skrášľovania. Viete, Ka-
zimír nie je len moja obec, ale NAŠA 
OBEC a prispieť môže ktokoľvek.

Predbežný plán spoločenských akcií
v našej obci na rok 2019

18. mája – Brigáda – stavanie lavičiek v parku
1. júna – Deň detí
29. júna – Juniáles
28. júla – DEŇ OBCE
11. augusta – Divadlo G v amfiteátri v parku
18. augusta – Odpustový futbal
September – Dožinky
Október – Mesiac úcty k starším
November – Púšťanie lampiónov
December – Slávnostné rozsvietenie 
stromčeka na námestí

Počas júla a augusta sa bude organizovať 
aj letné kino v amfiteátri v parku.
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Zlatý kľúčik otvoril 
literárno-dramatickú súťaž materských škôl

V našej materskej škole sa 27. marca 2019 konal 2. 
ročník literárno-dramatickej súťaže Zlatý kľúčik. Deti 
sa predstavili reprodukciou a dramatizáciou rozprá-
vok, nechýbal ani zaujímavý prednes básní alebo ver-
šovanej rozprávky. Začiatok súťaže a cestu do rozpráv-
ky otvorila veľkým zlatým kľúčom velikánsku hradnú 
bránu princezná Dianka s kráľom Dávidom. Súťaže sa 
zúčastnili tieto materské školy: MŠ Novosad, MŠ DSA 
Trebišov, MŠ Brezina, MŠ Plechotice, MŠ Kalša, MŠ 
Slanské Nové Mesto, MŠ Zemplínska Teplica a naša 

maličkosť MŠ Kazimír.
Za pomoc pri príprave a realizácii tohto projektu 

chcem poďakovať pani triednej učiteľke Mgr. Patrícii 
Sakáčovej, prevádzkovým zamestnancom a pani ve-
dúcej školskej jedálne Kataríne Pastorovej za prípravu 
chutného obeda a príjemne estetické prostredie jedál-
ne. No vo väčšej miere chcem poďakovať pánovi sta-
rostovi obce Kazimír Bc. Tomášovi Tomovi za finanč-
nú podporu a spoluprácu s materskou školou. 

Bc. Mária Karhut, riaditeľka MŠ Kazimír
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Prehľad výsledkov hlasovania
vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky

v obci Kazimír

1. kolo (16. marca 2019)
Počet voličov zapísaných v zozname voličov 692

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 240

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 240

Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov 240

 1. Ing. Béla Bugár 11

 2. Mgr. Zuzana Čaputová 61

 3. Martin Daňo -

 4. JUDr. Štefan Harabin 49

 5. doc. Mgr. Eduard Chmelár, PhD. 2

 6. Ing. Mgr. Marian Kotleba 31

 7. Bc. Milan Krajniak 8

 8. PaedDr. József Menyhárt, PhD. 1

 9. RNDr. František Mikloško 37

 10. Dr. Ing. Robert Mistrík -

 11. JUDr. Maroš Šefčovič, PhD. 37

 12. Mgr. Róbert Švec -

 13. Ing. Bohumila Tauchmannová -

 14. Dr. Ing. Juraj Zábojník, PhD. -

 15. RNDr. Ivan Zuzula, CSc. 3

2. kolo (30. marca 2019)
Počet voličov zapísaných v zozname voličov 691

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 210

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 210

Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov 207

 1. Mgr. Zuzana Čaputová 88

 2. JUDr. Maroš Šefčovič, PhD. 119

Volili sme prezidenta
Vznikla 

Komisia pre kultúru a šport
Pri Obecnom zastupiteľstve Ka-

zimír vznikla Komisia pre kultúru 
a šport. Táto komisia je zameraná na 
organizovanie a koordináciu kultúr-
nych a športových akcií v našej obci. 
V súčasnosti je v nej 5 členov. Každý, 
kto má záujem o organizovanie týchto 
akcií, sa môže ku komisii pridať. Bu-
deme radi. 

Program pre mamičky
Druhá májová nedeľa je venovaná 

všetkým mamičkám. Preto, drahé naše 
mamky, nezabudnite prísť v nedeľu 
12. mája 2019 o 15. hodine do kultúr-
neho domu, kde vám deti z materskej 
školy a zo základnej školy spríjemnia 
tento výnimočný deň.

Hľadáme 
dobrovoľných hasičov

Máš chuť byť nápomocný pri mi-
moriadnych udalostiach? Chceš byť 
súčasťou zásahovej jednotky? Staň sa 
členom Dobrovoľníckeho hasičského 
zboru! Aktuálne robíme nábor nových 
členov. Prihlásiť sa môžeš na Obecnom 
úrade Kazimír.

Neváhaj a napíš!
Rád píšeš a chceš, aby tvoj výtvor 

bol niekde zverejnený? Potom neváhaj 
a pošli svoj príspevok na adresu info@
kazimir.sk. Uvítame a podporíme kaž-
dú tvorivosť.

Naši jubilanti
V máji oslavujú okrúhle narodeni-

ny naši občania:
pán Stanislav Lukčík – 50 rokov

pani Mária Kondášová – 70 rokov.
Oslávencom blahoželáme a prajeme
všetko, čo radosť vzbudí,
lásku, pretože spája ľudí,
priateľov, čo pre Vás dokážu žiť, 
prajeme Vám milovať
a milovanými byť!

V prípade, že by ste chceli verejne 
zablahoželať Vašim najbližším, oznám-
te to na obecnom úrade, alebo pošlite 
blahoželanie na info@kazimir.sk
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A ešte zopár fotiek z akcie v knižnici
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