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Vodovod v obci 

Dňa 4.  júna  sa  spustila  II.  etapa  výstavby obecného vodovodu na
Hlavnej ulici, ktorá nadviazala na I. etapu, realizovanú ešte pred 20
rokmi. Podarilo sa ju zrealizovať v dĺžke 688 metrov a 24 prípojok. Z
projekčného fondu Poľnohospodárskej platobnej agenúry (PPA) bolo
na výstavbu schválených 119 000 Eur. Následne bolo schválených 200
000 Eur z Envirofondu a vo výstavbe sa pokračovalo ďalej v dĺžke 510
metrov. 
Tohto roku sa podala žiadosť na Envirofond vo výške 200 000 Eur na
rekonštrukciu pôvodnej I. etapy, realizovanej pred 20 rokmi, pretože
je  zastaralá.  Keďže  túto  vetvu  tvoria  nepoužiteľné  materiály,  bolo
nutné pristúpiť k modernizácii. Jedná sa o časť obce (Potraviny po ul.
Bielu). Rekonštrukcia je nutná aj kvôli tomu, aby obec mala funkčný
vodovod  a  lepšiu  pozíciu  dohodnúť  sa  s  Východoslovenskou
vodárenskou spoločnosťou (VVS) o privedení vody z Lastoviec. 

Celoplošné testovanie 

Aj  napriek  nedostatku  informácií  ohľadom  celej
organizácie plošného testovania si obec zabezpečila
technické vybavenie plošného testovania (ochranné
prostriedky,  dezinfekcia,  rúška).  Kým  okolité  obce
zvolili harmonogram, kedy majú občania prichádzať
na testovanie, naša obec zvolila iný prístup. „Myslel
som si,  že tak, ako je to  pri  voľbách, aj  tu by to
takto  malo byť,  čiže  na dobrovoľnej  báze,  človek
príde,  kedy  môže," hovorí  starosta  Toma.  Ako
pomocný  nástroj  bola  inštalovaná  kamera,  ktorá
snímala čakajúci  rad na odbernom mieste.  "Týmto
by  som  chcel  hlavne  poďakovať  zdravotníkom  a
administratívnym pracovníkom,  ktorí predovšetkým
prvý deň testovania zvládli veľmi efektívne. Zvládla
sa dvojitá kapacita, aká bola pôvodne naplánovaná."
Obec mala v pláne zapojiť sa aj do 2. kola testovania,

avšak  celkové  náklady  spojené  s  testovaním
by  musela  znášať  obec.  Keďže  výsledky
celoplošného testovania boli  veľmi dobré:  1.
deň:  576  testov,  2.  deň:  47  testov a  z
celkového  počtu  testov  boli  4 pozitívni,
rozhodli sme sa do 2. kola nezapojiť.



Oprava cesty Kazimír - Brezina 

Vďaka Košickému samosprávnemu kraju (KSK) sa
pokračovalo v opravách ciest. Pracovalo sa na úseku
Kazimír – Brezina. KSK zrekonštruoval cestu inou
technológiou.  Namiesto  klasického  známeho
"ťahania  nového  asfaltu"  sa  použilo  tzv.  sypanie
nového  asfaltu.  V  oprave  ciest  sa  plánuje  ďalej.
Najbližsie  sa  uskutoční  oprava  cesty  medzi
Kazimírom a  Byštou,  kde  sa  plánuje  aj  čiastočná
hĺbková rekonštrukcia prepadnutia na kopci,  aby sa
vyriešilo zalomenie cesty. 
Na jar sa plánuje  oprava výtlkov v uličkách. S ich
celkovou rekonštrukciou chce obec počkať, kým nie
je hotový vodovod a kanalizácia. 
 

OZNAM 

Prosíme  občanov,  ktorí  majú  doma  historické  fotografie  obce,  aby  ich  priniesli  na  Obecný  úrad  k
nahliadnutiu a vytvoreniu si kópie na účely archivácie a tvorby kroniky. 

  
Rekonštrukcia chodníkov

Aktuálne  sa  čaká  na
schválenie dotácie vo výške
40 000 Eur prostredníctvom
MAS  (Miestna  Akčná
Skupina).  Projekt
Rekonštrukcia  chodníka
od ul. Športovej po ul. Bielu
má  za  cieľ  kompletnú
rekonštrukciu  chodníka  a

zároveň  odvodnenie  tejto  časti,  keďže
opakovaným problémom pri častých dažďoch
je  státie  vody  na  zastávke.  Zároveň  je
pripravená  projektová  dokumentácia  na
vystavanie chodníka v Malom Kazimíri od
zastávky až po cintorín v  Malom Kazimíri.
Obec  plánuje  požiadať  o  grant  v  rámci
výziev,  ktoré  sa  týkajú  výstavby  a
rekonštrukcie chodníkov v obci. 

Kompletná výstavba optickej siete 

Budúci rok je  plánovaná kompletná výstavba optickej siete pre
rýchlejší  internet  v  obci. Zatiaľ  boli  realizované  premeriavacie
práce.  Obec  požiadala  spoločnosť  Telekom  v  rámci  tejto
kompletnej výstavby aj o redukciu stĺpov na pevné linky a káblov,
ktoré sú ponad cestu. Bola to jedna z hlavných podmienok, nakoľko
to  nie  je  estetické  a  zároveň  ani  veľmi  bezpečné,  keďže  sa
nachádzajú tesne ponad chodníkmi. 



Základná škola sa presťahovala

Po  viac  ako  150.  rokoch  sa  naša  základná  škola
vynovila.  Sťahovali  sme  sa.  Nájdete  nás  nad
materskou  školou  a  teraz  už  spolu  tvoríme  veľkú
školácku kazimírsku rodinu. Naše budúce priestory
sme  počas  prázdnin  dôkladne  a  trpezlivo
pripravovali. Stálo nás to veľa času, energie a síl, ale
výsledok  stojí  za  to.  Keď  sa  táto  náročná,
obmedzujúca situácia skončí, radi vás uvítame na dni
otvorených  dverí,  o  ktorých  vás  budeme  včas
informovať.  Školský  rok  2020/2021 sme  teda
otvorili 2. 9. 2020 už v nových priestoroch. Sú síce
menšie,  ale  naším  žiakom  a  zamestnancom  úplne

stačia a plne vyhovujú. Pýšime sa modernými
triedami  vybavenými  interaktívnymi
tabuľami,  novou  učebňou  výpočtovej
techniky s prístupom na internet a nápaditým,
priestranným školským klubom. Obedy nám
rozvoniavajú  priamo  pod  nosom.  Už  sa
nemusíme presúvať.  Niet  sa na čo sťažovať.
Máme  tu  čisto,  teplo,  moderne  a  sme  stále
spolu ako veľká rodina. Posúďte sami.

Mgr. Lívia Černejová
riaditeľka ZŠ Kazimír



Dom smútku v Malom Kazimíri

Budúci  rok  sa  plánuje  výstavba  Domu smútku v  Malom Kazimíri.  Aktuálne  boli  oslovení  majitelia
pozemkov, aby sa mohla rozšíriť plocha cintorína,  na ktorej  sa plánuje  výstavba pietneho miesta.  V
projektovej dokumentácii sa plánuje s výstavbou na ľavej strane vedľa cintorína smerom k obci, cca 10
metrov od cesty. Plánuje sa aj  rekonštrukcia oplotenia cintorína. Keďže plotové tvárnice, ktoré sú tam
teraz,  sú  na  svahu  nestabilné,  obec  sa  rozhodla  riešiť  oplotenie  iným  spôsobom,  a  to  vysadením
stromčekov a tují. 

Oprava Domu smútku 

V jeseni  prebehla  rekonštrukcia  Domu  smútku vo  Veľkom
Kazimíri. Svojpomocne sme zabezpečili  opravu prasklín, ktoré
tam vznikali. V dôsledku zlého odvodnenia celej stavby sa tieto
praskliny vytvárali a tento stav bolo nutné opraviť. Okrem toho
sa nanovo vymaľovalo. 
Zároveň sa obci podarilo získať grant vo výške 15 000 Eur na
postupnú  rekonštrukciu  Domu  smútku.  V  pláne  je  úprava
bezbariérového  vstupu,  ktorá  je  momentálne  v  havarijnom
stave. 

Školenie dobrovoľných hasičov (DHZ)  

Školenie DHZ sa uskutočnilo na rieke Ondava 25. septembra.
Cieľom  bolo  precvičiť  si  prostriedky  protipovodňovej
ochrany.  V rámci precvičovania sa vytvorila protipovodňová
bariéra v dĺžke približne 150 metrov na toku,  ktorá slúži  na
zabránenie preliatia sa koryta rieky. Zúčastnili sa ho viaceré
okresné  dobrovoľnícke  DHZ.  Tieto  školenia  umožňujú
precvičiť si zásah v prípade potreby, akým bola povodňová
aktivita  na  ul.  Lipovej,  kde  sa  takmer  vylial  potok,  ale  na
šťastie nekulminoval do takej výšky, že by bol potrebný zásah,
aj keď naše aj okolité DHZ boli pripravené situáciu riešiť. 

Úcta k starším 

Mesiac október patrí  úcte k starším, na ktorých
sme nezabudli ani tento rok. Kvôli pandemickej
situácii sme však nemohli organizovať posedenie
tak  ako  doteraz.  Preto  sme  sa  zastavili  u
jednotlivých našich starších spoluobčanov, aby
sme  im  popriali  pevné  zdravie  a  aspoň
maličkosťou ich potešili.   



Odpadová politika v obci 

Čierne  skládky  v  obci  sú  stále  aktuálnym
problémom.  Obec  hľadá  riešenia,  ako  odpadovú
politiku efektívne riešiť,  pretože zberné stojiská sú
stále  plné  a  odpad  v  nich  nie  je  triedený,  resp.
nachádzajú  sa  tam  komodity,  ktoré  tam  nepatria.
Zmeny sa  pripravujú  na  budúci  rok.  Zvažuje  sa
možnosť  iných  vývozov,  ako  doteraz  boli  ľudia
zvyknutí, prípadne zberné stojiská budú sprístupnené
občanom  vo  vyhradených  časoch  a  za  pomoci
zamestnanca OcÚ, ktorý by dohliadal nad obsahom a
triedením odpadu do zberných stojísk.  Sú to  zatiaľ
len  navrhované  alternatívy,  keďže  doterajšia
iniciatíva obce k separovaniu odpadu nebola natoľko

úspešná.  Pritom  nám  ide  len  o  jedno,  aby
odpadová  politika  bola  motivujúca,
spravodlivá, dobre nastavená a aby bol v obci
poriadok.  Na obrázku je obsah kontajnera na
kovy, posúďte sami ↓

Inštalácia bezpečnostného zrkadla 

Na  základe povolenia KSK a odboru dopravy v Trebišove sme inštalovali  bezpečnostné
zrkadlo. Kvôli neprehľadnosti v križovatke sme sa rozhodli prispieť k bezpečnosti v obci aj
takýmto spôsobom. Inštaláciu zrkadla zabezpečili naši zamestnanci OcÚ. 

Hovorme o jedle

Od 16.11.2020  do 20.11.2020    pedagógovia  našej  školy  organizovali  pre  svojich
žiakov  projektové  vyučovanie  s  názvom  HOVORME  O  JEDLE.  Cieľom tohto
projektu  bolo  podporiť u  žiakov mladšieho školského veku  pravidelné a  hlavne
zdravé  stravovanie,  oboznámiť  sa  s  bohatými  možnosťami  raňajok  a  poznať  ich
prínos pre ľudský organizmus. Každé ráno sme začínali spoločnými raňajkami, ktoré
sme  si  spoločne  pripravovali  a  rozhovorom o  zdravých  a  výživných  potravinách.
Veľká vďaka za realizáciu tohto projektu patrí aj našej školskej kuchyni, ktorá nás
zásobila teplou krupicovou kašou, praženicou a každé ráno teplým čajom. 

Deň jablka

Aj keď Deň jablka sa oslavuje dňa 21. októbra, v našej MŠ sme si ho
pripomenuli 12. 11. 2020. Celý deň sa niesol v duchu jabĺčka. Pozreli
sme  si  zaujímavú  prezentáciu,  ochutnali samotné  jabĺčka,
vlastnoručne  vyrobenú  jablčnú  šťavu  a  nezabudli  sme  si  ani
zaspievať pesničku  „Bolo  raz  jabĺčko  krásne“.  Plní  sily  sme  sa
pustili do maľovania a zhotovili sme krásne červené jabĺčka. Deťom
sa dnešný deň páčil, veď predsa maškrtiť sa dá aj zdravo. 



Svetový deň mlieka 2020 v MŠ a ZŠ

Svetový  deň  mlieka  sme si  na  našej  škole
pripomenuli  v piatok  2.  10.  2020.  Tento  deň  nám
pripomína význam konzumácie mlieka a mliečnych
výrobkov  ako  dôležitej  zložky  výživy.  Celý  deň
prebiehal  zábavnou  formou.  Na  čítaní  sme  sa
dozvedeli  zaujímavé  fakty  o  mlieku  a  jeho
účinkoch na ľudský organizmus. Na matematike sme
riešili  mliečne  príklady,  na  prvouke  a  vlastivede
sme pracovali s pracovnými listami a záver dňa patril
kvízu,  rozhovorom  o  zdravej  výžive a  súťažiam.
Podmienkou  zapojenia  sa  do  mliečneho  dňa,  bolo
mať  na  sebe  nejakú  časť  bieleho  oblečenia.  Počas
celého dňa sme zbierali body za vypracované úlohy

za  ktoré  si  žiaci  mohli  vybrať  mliečne
prekvapenie ukryté v kravičke.
Aj  v  Materskej  škole  sme  si  tento  „DEŇ
MLIEKA“  pripomenuli  dňa  5.10.2020.  Pre
deti  sme  mali  pripravenú  prezentáciu
zameranú na to, odkiaľ mlieko získavame, ako
sa  spracováva  a  čo  sa  z  neho  vyrába.
Samozrejme  sme  výrobky  z  mlieka  aj
ochutnali.  Keď  sme  nabrali  sily  z  mlieka,
spolu sme si vyrobili krásnu kravičku. Hravou
formou sme sa naučili aj to, ako sa kravička
dojí. Pre deti to bol veľký zážitok.

Písali sme list Ježiškovi a navštívil nás aj Mikuláš 

Pred blížiacimi sa Vianocami deti v školskom klube kreslili a písali Ježiškovi
list. V listoch prosili Ježiška o darčeky po ktorých celý rok túžili. Adresu na
obálku si samy vypísali a list spoločne zaniesli podať na poštu. Už teraz sa
tešia a dúfajú, že ich Ježiško nájde.
December bez sladkých dobrôt by ani nebol decembrom. Vianočnú náladu do
školy a škôlky priniesli aj tento rok  Mikuláš s čertom. Na úvod rozsvietili
tajomným  kúzlom  vianočný  stromček.  Deti  za  ich  básničky,  pesničky  a
celoročné  správanie  boli  obdarované  sladkým  balíčkom.  Veríme,  že  každé
dieťa si prišlo na svoje. 



Koľko lásky sa zmestí do krabičky 

Naša základná škola sa stala tento rok súčasťou 
krásnej celoslovenskej zbierky zameranej na seniorov
s názvom KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO 
KRABICE OD TOPÁNOK.

V spolupráci  s  rodičmi  našich  žiakov  sme  urobili
zbierku rôznych drobností a rozhodli sme sa potešiť
niekoho, kto od nás vôbec nič nečaká, aby sme mu

tak vyčarili úsmev na tvári počas najkrajších
sviatkov  v  roku  a  zahriali  ho  nezištným
dobrým skutkom. Našou úlohou bolo naplniť
krabičku od topánok zabalenú vianočným
papierom  niečím  voňavým,  sladkým,
slaným,  niečím  na  čítanie  a  niečím  na
pamiatku. Do tohto projektu sa zapojili všetci
naši  žiaci  a  každý  priniesol  z  domu  nejakú
drobnosť do krabice, aby prispel aspoň svojou
troškou.  Vianočný  balík  deti  doplnili  aj
vlastným  pozdravom.  Bolo  krásne
pozorovať,  že  do  tejto  zbierky  sa  zapojili
nielen  naši  žiaci  jednotlivo,  ale  aj  celé  ich
rodiny  v  našej  obci,  ktoré  k  nám  priniesli
balíky.  Spolu  sme  tak  naplnili  láskou   17
krabíc.  Naše  vianočné  darčeky  sa  tak
dostanú do rúk seniorom v ZOS Margerita v
Michaľanoch  a  dvom  SČK  (Maják  a
Prameň) v Trebišove.  Veríme, že títo ľudia
budú mať aspoň o niečo krajšie, pokojnejšie
v zdraví prežité sviatky. 

 

Vianočné prianie od ZŠ Kazimír

Vianočný stromček zdobí naše príbytky,
aj my Vám chceme zapriať pokojné sviatky.

Prichádza čas vianočný,
na ktorý sa tešíme,

Božie dieťa v rodine privítame.
Majte dobrôt plný stôl,

pokojná nálada nech panuje všade navôkol.
Teplo domova nech Vás zohrieva,
a rodina pri stole vrelo objíma.

My žiaci z Kazimíra vám
všetkým chceme priať

v živote len zdravie, radosť, lásku, 
čo viac si môžeme dať.



Milí spoluobčania, 

dovoľte mi pár slov k blížiacim sa vianočným sviatkom. Tento rok bol pre každého z nás náročný a

poznačený mnohými zmenami. Prichádza však vianočný čas, na ktorý už všetci túžobne čakáme. Chvíľa,

keď sa všetko spomalí a stíchne, aby sme si mohli užiť v kruhu najbližších tie najkrajšie sviatky roka.

Vo svojom mene i  v mene obecného zastupiteľstva a  zamestnancov obce vám prajeme, aby sa

výnimočná atmosféra Vianoc preniesla do všetkých rodín. Nech sú vianočné sviatky naplnené pokojom,

radosťou, láskou, porozumením a srdečnosťou.

Do nového roku 2021 vám želáme hlavne pevné zdravie a Božie požehnanie. Nech je v ňom viac radostí

ako starostí. 

Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2021 vám zo srdca praje 

Ing. Tomáš Toma 

    starosta obce 
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