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Gaštany, šípky, farebné listy... Tohtoročné 

tvorivé dielne v Materskej škole Kazimír 

zdôraznili čaro JESENE! 

 
Tento rok sme využili 

krásu jesennej prírody a jej 

plodov v tvorivých dielňach 

v Materskej škole Kazimír, 

ktoré sa uskutočnili dňa 30. 

septembra 2019. 

Rodičia aj starí 

rodičia prejavili 

záujem, zúčastnili sa vo 

veľkom počte a na tvorivé 

dielne sa dobre pripravili. 

Priniesli si nielen materiál, ale 

aj nápady, hoci v materskej 

škole nechýbali rôzne 

prírodniny ako gaštany, 

žalude, šípky, šišky a farebné 

listy. Pri práci so svojimi 

deťmi prejavili zručnosť, 

tvorivosť, nápaditosť aj 

fantáziu. Pod ich rukami 

vznikali ježkovia, panáčiky, 

vence, loďky, svetlonosy 

z tekvíc, jesenné ikebany.  

Spoločne  sme  sa tešili 

z vytvorených  dielok, 

ukladali ich na výstavku, 

ktorú budeme ešte dlho 

obdivovať nielen my, ale i 

 každý, kto vkročí do 

priestorov materskej školy.   



Bol to ukážkový 

vedomostný prínos s využitím 

zručností pre deti i rodičov, 

kde sa medzi nimi preukázala 

vzájomná spolupráca.  Každé 

dieťa bolo na záver odmenené 

zdravým pohostením, ktoré 

pripravili tety kuchárky a naše 

šikovné mamičky. Rodičia si 

mohli vychutnať zdravé 

nátierky a vrátiť sa 

spomienkami do škôlkárskych 

čias.  

Ďakujeme rodičom 

i starým rodičom za prejavenú 

aktivitu, milú spoluprácu a 

tešíme sa na ďalšie spoločné 

akcie.                                                                      

 

 

Mgr. Patrícia Sakáčová

 

Kazimír má novú asfaltovú cestu, upravené je aj 

parkovisko pred cintorínom

 

 Koncom mesiaca 

august dostala obec Kazimír 

nový asfalt. Ten sa začal 

ťahať na Hlavnej ulici 

v smere na Michaľany, od 

parku až do konca obce. 

Nová cesta sa v obci 

zrealizovala aj na Byštianskej 

ulici, v smere na Byštu.  

 Okrem nového asfaltu 

došlo v obci počas letných 

mesiacov aj k čiastočnej 

úprave ciest, ktorá 

pozostávala najmä z úpravy 



dier na vozovke. a to najmä 

na vedľajších uličkách. 

 Nový asfalt, ktorý 

zabezpečila obec Kazimír,  sa 

nachádza aj mimo samotnej 

obce . Úpravou vozovky 

prešla aj oblasť bývalej 

colnice, teda oblasť 

hraničného priechodu 

medzi Kazimírom 

a Michaľanmi, keďže sa 

zistilo, že obec Kazimír má 

určitý podiel na vlastnení 

pozemkov v tejto lokalite. 

Zároveň sa vykonala aj 

čiastočná úprava parkoviska 

pred cintorínom v Malom 

Kazimíre. 

 Pri príležitosti 

slávnostného otvorenia ciest, 

ktoré sa uskutoční 18. 

októbra 2019, príde do našej 

obce aj predseda Košického 

samosprávneho kraja, 

Rastislav Trnka. Pre túto 

výnimočnú chvíľu si žiaci zo 

Základnej školy Kazimír 

pripravili aj zaujímavú báseň.  

 

A teraz sluchajce 

ľudze mojo milí, 

co sebe školaci 

pre vas pripravili: 

 

V okreše Trebišov 

maľebna dzedzina, 

je to naš Kažimer, 

naša domovina. 

 

A či z Bišti, či z Michaľan 

abo od Brezini, 

furt lem dolu hrunkom 

idzeš 

do našej dzedzini. 

 

Kľukata tu draha vedze 

hoč jaki čas plani, 

no po novej asfaltke 

každi še privali. 

 

U dzedzine našej šumnej, 

šicko nove budze, 

kec še naš starosta 

dobre  modľic pujdze. 

 

Dobre še von modľil, 

novu drahu máme, 

lem na višňim koncu 

chodňiki  čekame. 

 

V neveľkim valaľe 

tri kosceli máme, 

každi má na viber, 

kedi ráno staňe. 

 

Dva cinteri, park 

prekrasni 

každi nám zavidzi, 

ňit takej krasoti 

v calej okoľici. 

 

Pri nadhernim parku, 

krásnu školku mame, 

budze tam aj škola, 

už šicki čekame. 

 

A nakonec čujme chvalu, 

Košickomu kraju, 

šicki še tu dobre mame 

jak u samim raju. 

 

Nakonec lem jedno, 

dobre še tu majce, 

v zdraviu a pokoju 

sebe nažívajce! 
 

(žiaci zo ZŠ Kazimír)



Potok v Malom Kazimíre sa v lete vyčistil. Obec 

plánuje pokračovať v tejto činnosti

 V Malom Kazimíre sa počas letných 

mesiacov vyčistil potok okolo ulice Lipovej 

a ulice Zvonárskej. Táto akcia bola vykonaná 

s pomocou obecných zamestnancov a za pomoci 

firmy Toba z Kuzmíc, ktorá zabezpečila 

technické vybavenie. Celková úprava potoku 

trvala 4 dni.  

 Zároveň sa v jeseni plánuje vyčistiť aj 

potok od Poľovníckej ulice až po sútok 

vodného toku Izra. Keďže je v tejto lokalite 

nevyhnutné vyrezať kríky a odstrániť náletové 

dreviny, spomenutá úprava  potoka sa bude 

vykonávať v čase skončenia vegetačného 

obdobia. Ďalej bude pokračovať čistenie 

smerom k Izre, pozdĺž záhrad smerom 

k obecnému parku. 

 

 

 

 

Obec Kazimír plánuje v mesiaci október 

uskutočniť dve milé akcie, ktoré majú byť 

znakom úcty k občanom – tým najmenším, ale 

aj starším. Pôjde o Uvítanie detí do života 

a Úctu k starším občanom. 

 

Inzercia 

Máš niečo na predaj? Chcel by si niečo darovať? 

Dones osobne svoj inzerát, alebo ho pošli na 

info@kazimir.sk a my ho zverejníme! Ak môžeš, 

pomôž ostatným. 



Zaspomínajme si na leto: Starostovský pohár vo 

futbale zožal obrovský úspech 

 

 

 Aj keď je už jeseň 

v plnom prúde, predsa by sme 

si mohli zaspomínať na jednu 

zaujímavú akciu, ktorá sa 

koncom augusta uskutočnila 

v našej obci. Bol by hriech na 

ňu zabudnúť! V týchto 

chladnejších dňoch si môžeme 

pripomenúť krásnu športovú 

slnečnú nedeľu. Keďže sa 

v Kazimíre nachádzajú oddaní 

športovci – mladí, ale aj starší, 

myšlienka podporiť 

„športového ducha“ našej obce 

bola veľmi potrebná. Preto sa 

18. augusta 2019 uskutočnila 

akcia, súťaž o Starostovský 

pohár vo futbale na miestnom 

futbalovom ihrisku.  

 Súťažili štyri mužstvá 

rôznych vekových kategórií – 

od mladých Kazimírčanov až 

po zrelých mužov. Skvelá 

atmosféra sa dala krájať. 

Okrem súťažiacich prišlo na 

ihrisko mnoho divákov.  

  Že sa táto akcia páčila aj 

ostatným zúčastneným sa 

odzrkadlilo najmä na silnom 

povzbudzovaní jednotlivých 

mužstiev. Na všetkých tých, 

ktorí prišli podporiť tímy, alebo 

ich na ihrisko prilákala veľká 

zvedavosť, čakal stánok 

s občerstvením.  

 K spríjemneniu tejto 

športovej akcie prispeli aj Dj 

Papi a Tomel audio, ktorí počas 

súperenia mužského pohlavia 

v tímoch púšťali do éteru 

známe hity. A nebolo to len 

počas turnaja. Zábava 

pokračovala až do neskorých 



nočných hodín.  

 Samozrejme, neodišlo sa 

s prázdnymi rukami. Prvé tri 

miesta vyhrali krásne víťazné 

poháre a medaily podľa 

umiestnenia. 

 Znova sa ukázalo, že sa 

v obci nachádza potenciál 

a chuť niečo nové budovať. 

Predpokladá sa, že počet 

zúčastnených presiahol číslo 

200, takže naozaj môžeme byť 

radi, že záujem o šport je v obci 

Kazimír prítomný. Všetkým 

zúčastneným patrí veľká 

vďaka. Špeciálne poďakovanie 

patrí aj pánovi Pastirčakovi, 

ktorý objektívne viedol celý 

zápas ako  rozhodca. Želáme si 

viac takých podujatí! 

 

 

Obec chce v novembri pripraviť slávnostné dožinky 

 

 

 Jeseň. Obdobie, v ktorom nás opúšťajú 

teplé slnečné lúče. Je to čas, v ktorom sa všetci 

pripravujeme na zimu a hromadíme si všetko, čo 

budeme v chladných dňoch potrebovať. V tomto 

období prebieha upratovanie záhrad v plnom 

prúde. Zbierame plody a tešíme sa 

zo všetkého, čo nám zem dala.   

 Obec plánuje pripraviť 

v mesiaci november dožinky. 

Pôjde o verejnú akciu, ktorej 

hlavnou myšlienkou bude oslava 

plodov zeme. Deti budú mať 

možnosť spoznať aj 

poľnohospodársku techniku, ktorá 

slúži na obrábanie zeme. 

Vystavené majú byť najmä 

traktory.  Aj pre ostatných bude možnosť zapojiť 

sa do programu, pretože budú pripravené rôzne 

súťaže.  

 Akcia by mala prebiehať za miestnym 

ihriskom. O konkrétnom termíne pripravovanej 

udalosti budete dopredu informovaní.   
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