
K a ž i m e r č a n
    
     Vydáva obec Kazimír                  9/2021

Efektívne a rýchlejšie k ľuďom
Webové sídlo  www.kazimir.sk prešlo kompletnou
rekonštrukciou,  a  to  vznikom  novej  webovej
stránky,  ktorá je aktuálne pre užívateľov stránky
jednoduchšia.  Rekonštrukcia  webového  sídla  má
okrem  prehľadnejšej  verzie  pridanú  hodnotu  –
rozvoj vlastnej mobilnej aplikácie obce. 

"Dnes  ľudia  nemajú  problém  so  smartfónmi,
používajú sociálne siete na dennej báze, preto sme
sa  rozhodli  aj  takouto  formou  efektívnejšie  a
rýchlejšie komunikovať s  občanmi,  aby sa k  nim
informácie o dianí v obci dostali včas a nestalo sa
to, že nestihli alebo nie dostatočne počuli oznam
prostredníctvom  obecného  rozhlasu,  prípadne  si
nevšimli informácie na úradnej tabuli či webovej
stránke, " hovorí starosta Toma. 

Jednou  z  uvažovaných  možností,  ako  dostať  k
občanom informácie  efektívne  bol  aj  formát  sms
rozhlasu, ale dôsledkom toho, že sa touto formou
nezabepečí  rozšírenie  potrebnej  informácie
všetkým užívateľom naraz, zvolili sme inú formu –
mobilnú aplikáciu, na ktorej stále pracujeme.

Vývoj aplikácie obce spočíva v tom, aby mobilná
aplikácia  prinášala  novinky,  informácie  a
upozornenia  včas  a  pre  každého  občana.
Aplikácia  umožňuje  užívateľom  nastaviť  si  také
upozornenia  a  informácie,  ktoré chcú  dostávať.
Aplikáciu  si  môžete  stiahnuť  prostredníctvom
Google Play alebo App Store.

OZNAM
Na obecnom úrade pravidelne zaznamenávame časté sťažnosti týkajúce sa voľného pohybu psov po obci. 
Týmto prosíme občanov, ktorí nemajú svojich psov zabezpečených dostatočne, aby zamedzili ich voľnému 
pohybu po obci z hľadiska bezpečnosti druhých občanov aj samotných psov.

http://www.kazimir.sk/


Pravidelné testovania na Covid-19 v obci
Od  23.  januára  sa  na  pravidelnej  báze  konalo
testovanie  na  Covid  19.  Obec  umožnila  svojim
občanom  dať  sa  otestovať  priamo  v  obci,  aby
nemuseli  za  testovaním  chodiť  na  iné  odberné
miesta. 

Pravidelné  testovanie  občanov  sa  obec  rozhodla
uľahčiť  zavedením  možnosti  doručenia
výsledkov  kuriérom priamo  domov.  Hlavným
cieľom tejto iniciatívy bolo to, aby ľudia boli, čo
najmenej vystavení riziku,  že sa nakazia počas
čakania  za  výsledkami  testov.  Zároveň  to  malo
výhodu aj  z  časového hľadiska,  ľudia nemuseli
zbytočne  čakať,  stačilo  len  prísť  a  nechať  sa
otestovať. 

Keďže plošné testovanie trvalo niekoľko týždňov,
obec  sa  ho  rozhodla  občanom  spríjemniť  a
motivovať formou tombolových cien. Predmetom
tombolových  balíčkov  boli  rôzne  dezinfekčné
prostriedky,  vitamínové doplnky,  ale aj  pracovné
náradie či sklenené poháre. 

Týmto  sa  chceme  poďakovať  za  organizáciu  a
pomoc  zdravotníkom,  administratívnym

pracovníkom,  členom  DHZ  Kazimír,  vojsku  a
technickej  podpore  za  plynulý  priebeh  testovaní
bez komplikácií.  Výsledky testovaní zaznamenali,
že od 13.3. sa v obci nevyskytol žiaden pozitívny
prípad  na  Covid-19.  Služba  doručenie  kuriérom
bola  počas  testovaní  využitá  na 30  %.  V rámci
ušetrených  peňazí,  ktoré  refundoval  štát  na
testovanie,  obec  zabezpečila  respirátory  pre
každého občana a vitamínový balíček do každej
jednogeneračnej rodiny.  



Posledná rozlúčka s bývalým starostom 
Dňa  7.  4.  2021  nás  vo  veku  nedožitých  70
rokov navždy opustil náš bývalý starosta Jozef
Toma.

Rozlúčili  sme  sa  s  ním  dňa  11.  4.  2021  na
obecnom cintoríne v Kazimíri. 

Aj touto cestou sa mu chceme poďakovať za
jeho  pôsobenie  na  úrade  v  rokoch  (2010  –
2018). 

Česť jeho pamiatke!

„Hodnota človeka nie je v tom, čo urobil pre seba, ale pre iných. “

Dňa  14.  júna  si  každoročne  pripomíname
„Svetový  deň  darcov  krvi“.  Počas  roka  sa
udeľujú darcom krvi vyznamenania – plakety prof.
MUDr. Jana Janského a medaily prof. MUDr. Jána
Kňazovického  za  mnohonásobné  bezplatné
darovanie  krvi.  Všetci  darcovia  krvi  si  zaslúžia
zviditeľnenie  a  prejav  vďaky  od  nás  všetkých.

Zvlášť sa to cení v mieste, kde darca krvi žije a
môže byť príkladom pre iných. Sme hrdí, že aj v
našej  obci  sa  nachádzajú  obyvatelia,  ktorí  sú
držiteľmi  Janského  plakety  za  bezplatné  odbery
krvi.  Aj  touto  cestou  sa  chceme  poďakovať  za
nezištnú  záchranu  životov  a  vzdať
celospoločenskú úctu týmto občanom:

Černej Ján, 1969, 62 odberov

Palička Pavol, 1960, 42 odberov

Janoško Jozef, 1969, 40 odberov

Balog Šimon, Bc., 1995, 23 odberov

Hrabovský Matúš, 1992, 15 odberov

Fedorčák Štefan, 1989, 11 odberov

Ondovčák Radoslav, 1982, 11 odberov

Cibák Jakub, 1987, 10 odberov

Ohlásenie k drobnej stavbe 
Prosíme  občanov  k  dodržiavaniu  zákonnej
povinnosti, a to ohlásenie drobnej stavby. 

Drobná stavba má doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu. V prípade drobnej stavby nie je potrebné
stavebné povolenie, ale je potrebné tzv.  ohlásenie
drobnej stavby na príslušnom stavebnom úrade,
v tomto prípade je to obecný úrad. 

Preto, ak zvažujete alebo plánujete stavať drobnú
stavbu ako plot, altánok, prístrešok, letnú kuchyňu
a podobne, prosím oznámte to na Obecnom úrade. 



Kompletná rekonštrukcia verejného osvetlenia
Z dôvodu  viacerých  problémov,  ktoré  súviseli  s
verejným  osvetlením,  sa  obec  rozhodla  pre
komplexnú  rekonštrukciu verejného osvetlenia.
Najčastejším problémom bol prechod zo zimného
času  na  letný  čas  a  neefektívne  fungovanie
verejného osvetlenia. Obec hľadala možnosti, ako
znížiť  náklady na  zabezpečenie  verejného
osvetlenia. 

Riešením je  komplexná  rekonštrukcia,  ktorú
predstavuje 92 svetiel v obci. Tie budú vymenené
za  led svetlá. Uvedený počet svetiel zahŕňa už aj
doplnenie  na  miestach,  kde  si  to  občania
vyžadovali.  Zároveň  sa  uskutoční  aj  výmena
vedenia  kvôli  zastaralému  stavu.  Nové  verejné
osvetlenie  budú tvoriť  svetlá,  ktoré  sa  nebudú v
noci vypínať, ale budú svietiť na polovičný výkon.
Očakávame tým aj zníženie vandality a kriminality
v obci. Inštalácia prebehne do troch mesiacov. 

Kompostovisko nie je čierna skládka 
Keďže sa v priestoroch kompostoviska už viackrát objavila začiatočná čierna skládka a našli sa tam také
veci, ktoré tam nepatria, chceme týmto požiadať občanov, aby nosili na kompostovisko len to, čo tam patrí
(tzn. konáre, lístie, drevo, hlina). Neradi by sme kvôli čiernym skládkam kompostovisko uzavreli, keďže
jeho priestory ľudia veľmi radi využívajú  predovšetkým v jarných a jesenných mesiacoch. Nosí sa tu
tráva,  ktorú  nemusia  páliť  na  záhrade,  čím  kompostovisko  plní  svoj  účel  a  občania  prispievajú  k
efektívnemu spracovaniu biologického odpadu. Radi by sme zachovali voľný prístup ku kompostovisku,
ale neradi by sme boli,  aby jeho priestory boli  zneužívané a použité na iné účely ako na spracovanie
biologického odpadu. Informačná tabuľa sa momentálne pripravuje. 



Nové priestory Obecného úradu
V minulom čísle obecných novín ste mohli vidieť, ako dopadlo presťahovanie Základnej školy v Kazimíri
a  ukážku  jej  nových priestorov.  Z  dôvodu pandémie  a  pandemických  opatrení  ste  mnohí  ešte  nemali
možnosť vidieť nové priestory Obecného úradu, ktoré sa nachádzajú v budove Kultúrneho domu obce
Kazimír.  Rekonštrukčné  práce  z  dôvodu povolení  od  viacerých  príslušných  orgánov  začali  v  polovici
augusta minulého roka. Rekonštrukcia prebehla počas dvoch týždňov. Najnovšie sme skrášlili  priestory
OcÚ archívnou stenou na pamiatku jednotlivých zástupcov obce.

V súčasnosti  je  podaná žiadosť na rekonštrukciu  kultúrneho domu a jeho priestorov.  Keďže toalety  a
kuchyňa sú už zrekonštruované, radi by sme zrealizovali rekonštrukciu priestorov kultúrneho domu, aby
mohli byť plnohodnotne využívané.

Vzhľadom na to, že sa epidemiologická situácia zlepšuje, radi vás v priestoroch obecného úradu
privítame. Nájdete nás na druhom poschodí.  



Ako sa nás dotkla pandémia Covid 19
Začiatok  kalendárneho  roka  2021  sme  si  všetci
predstavovali  úplne  inak.  Ani  vo  sne  by  nám
nenapadlo,  že  keď  sa  pred  Vianocami  lúčime
a prajeme si krásne sviatky, budeme tým myslieť
aj tie veľkonočné. Táto komplikovaná situácia nás
presunula  zo  školských  lavíc   do  digitálneho
sveta   za počítače a mobily v prostredí domova.
Nevedeli  sme  presne,  čo  od  nej  očakávať.
Pristupovali  sme  k nej  s rešpektom
a zodpovednosťou.

V týchto ťažkých časoch, keď človek nevie, čo sa
udeje na ďalší  deň,  sme museli  konať flexibilne
a prispôsobiť  sa  najmä  podmienkam  rodín,
v ktorých žijú  naši  žiaci.   Dovolím si  tvrdiť,  že
sme  vďaka  ústretovosti  a spolupráci  s rodičmi
našich detí  zvládli toto obdobie na veľmi dobrej
úrovni.  Do  dištančného  vzdelávania
prostredníctvom  GoogleMeet  sa  zapojilo  14
žiakov. Na vyučovacích hodinách sme sa stretávali
pravidelne  každý  deň.  Pre  štyroch  žiakov,  ktorí
nemali možnosť pripájať sa online na hodiny, sme
pravidelne  učivo  pripravovali,  roznášali  domov
a spätne hodnotili ich prácu v pracovných listoch.
Neraz  sme  mali  ťažké  dni,  neraz  sme  riešili
problémy  s pripájaním  sa  na  internet,  so  zlým

signálom,  neraz  sme  bojovali  s ranným
vstávaním,  so  zdravím,  s počítačom,
s nedostatkom súkromia, pohybu či  pomôcok.

Chýbala  nám  naša  škola,  zmena  prostredia  a
najmä  spoločenský  kontakt  s ľuďmi,  ktorých
máme radi.  Ale ZVLÁDLI SME TO! Pandémia
nás  naučila  vážiť  si  maličkosti.  Vážiť  si  svoju
prácu,  kolegov,  spolužiakov,  ktorých  stretávame
každý deň. Byť vďační za každú pomoc a dokázať
ju  prijať.  Pandémia  nás  naučila  zodpovednosti
a spolupráci. Naučila nás, že sa musíme spoliehať
jeden  na  druhého  a veriť  si.  Nielen  sami  sebe
a svojim schopnostiam, ale aj vzájomne: učiteľ –
žiak – rodič. 

Bolo to ťažké obdobie, no posunulo nás vpred a ja
aj touto formou ďakujem všetkým tým, ktorí na
tom  nesú  svoju  zásluhu!  Našim  odvážnym
prvákom, ktorí sotva zasadli do školských lavíc a
už ich vymenili za prácu na počítači. Počítajú do
20,  poznajú  takmer  všetky  písmená,  čítajú  a
dokážu pracovať samostatne, takmer bez pomoci
rodičov.  Ovládanie  počítača  je  pre  nich  hračka.
Ďakujem tiež  žiakom ostaných ročníkov za ich
pravidelnú a zodpovednú prípravu. Za ich snahu
spolupracovať,  učiť  sa  a aktívne  sa  zapájať  na
hodinách.  Ďakujem  rodičom  našich  detí,  že
nehľadali  problémy,  ale  našli  riešenia  ako  nám
pomôcť  skvalitniť  vyučovanie.  Nebyť  vašej
snahy,  obety  a spolupráce,  bola  by  naša  práca
zbytočná. 

V neposlednom  rade  patrí  poďakovanie  aj
ostaným  kolegom.  Pedagogickým,
nepedagogickým,  aj  zamestnancom  obecného
úradu.   Dokázali  sme,  že  sa  vieme  zomknúť
a pomôcť  si,  keď  to  potrebuje  ktokoľvek  z nás.
Stačí  len  prejaviť  trochu  ľudskosti
a spolupatričnosti.

Mgr. Miroslava Dušeková, ZŠ Kazimír

Tešíme sa na nových prváčikov 

Korona-nekorona, nezaháľali sme a v čase od  1.4. do 15.4.2021 sme realizovali  Zápis žiakov do 1.ročníka na
nadchádzajúci  školský  rok  2021/2022.  Žiaľ,  už  druhý  rok  bez  prítomnosti  detí.  V  ďalšom  roku  k nám
v septembri nastúpi najmenej 5 nových prvákov. Všetci sú z našej MŠ Kazimír a my ďakujeme ich rodičom za
prejavenú dôveru! Veríme, že ju nesklameme! 



Nenudíme sa
Odkedy sme 12.4.2021 nastúpili do školských lavíc, ani na chvíľu sme
sa  nezastavili.  Spoločne  sme  si  22.4.2021  pripomenuli Deň  Zeme.
Skrášlili sme okolie školy a získali nové poznatky o našej planéte.

Koncom  apríla  sme  sa  zúčastnili  online  matematickej  súťaže
Pytagoriáda  2021.  Reprezentovali  nás  najúspešnejší  riešitelia
školského kola. Za tretí ročník Tamarka Paličková a Riško Tomko a za
štvrtý ročník Sebastián Donič a Vaneska Gombosová. Práve títo dvaja
zástupcovia  4.ročníka  sa  môžu  pýšiť  krásnym  umiestnením.
Z celkového počtu 24 žiakov v okrese Trebišov sa Sebastián umiestnil
na 7. a Vaneska na 9.mieste. 

Štyria naši žiaci sa svojou tvorbou zapojili do súťaže Galéria talentov.
Vaneska   Gombosová  -  4.ročník  a Tamarka  Paličková  -  3.ročník
namaľovali  obrazy na ľubovoľnú tému.  Dominik  Horňák – 4.ročník
a Bianka Tomová – 3.ročník zapojili do súťaže svoje fotografie s témou
Miesto kde žijem. Pri realizácii a úprave fotiek im ochotne pomáhala
naša asistentka Nikola Zeherová. 

V rámci  vyučovania  prírodovedy
a prvouky sme absolvovali  exkurziu
do  AT  Zemplín,  kde  nám
zamestnanci  majetkov  ochotne
ukázali priestory a stroje, na ktorých
sa aktívne v tomto období pracuje. 

Do školy sa žiaci vrátili plní zážitkov
a hlavne  dobrej  nálady.  Veríme,  že
takýchto akcií už bude len čoraz viac
a my  budeme  môcť  realizovať
zážitkové učenie pre našich žiakov
častejšie,  pretože  práve  to  je  ten
impulz, ktorý deti podnecuje k učeniu
a lepším výkonom. 

Máj - lásky čas 
Máj  –  lásky  čas  sme  odštartovali  spoločným  stavaním  mája.
V spolupráci  so  zamestnancami  obce  sme  ho  zrezali,  ozdobili
a postavili k bráne školy. 

Verili sme, že situácia v našom okrese sa bude zlepšovať a my budeme
môcť pre  mamky a babky pripraviť  po dlhej  dobe milé  vystúpenie.
Žiaľ, toto sa nám kvôli opatreniam nepodarilo. 

Druhú májovú nedeľu sme ich potešili  aspoň krátkym rozhlasovým
vystúpením  v obecnom  rozhlase  a naše  deti  svoje  mamky  doma,
malou  pozornosťou –  zrkadielkom/magnetkou  vlastnej  výroby
a čokoládou. 



Deň detí
1. jún sa už tradične niesol na našej škole v duchu súťaživosti, smiechu a dobrej zábavy. Na deti čakalo
veľa súťaží nielen vonku, ale aj v interiéri školy. Svoju citlivosť si vyskúšali na rolovaní toaletného papiera
a prenášaní lentiliek pomocou slamky. Trpezlivosť pri jedení donutu visiaceho na šnúrke a pozornosť s
obratnosťou sme trénovali pri chôdzi cez prekážky s čerstvým vajíčkom (nerozbilo sa ani jedno z 30).
Silu nás všetkých sme si preverili pri preťahovaní lanom - deti verzus dospelí. Na konci dňa každý dostal
zaslúženú  sladkú  odmenu  zo  školy,  školskej  jedálne  aj  od  pána  starostu,  ktorý  nás  prekvapil  svojou
návštevou.



Podporujeme talenty 
"Talentované deti nesmieme prehliadať. Sú strategickým bohatstvom každej krajiny."

Autorkou tohto výroku je pani Jolana Laznibatová, riaditeľka Školy pre mimoriadne
nadané deti a autorka špeciálneho vzdelávacieho programu APROGEN. 

Aj  v  našej  obci  máme  veľmí  šikovné  talenty.  Jedným z  nich  je  aj  talentovaná
Gabika  (15),  ktorá  veľmi  rada  kreslí  a  plánuje  pokračovať  v  štúdiu  na  strednej
stavebnej škole so zameraním na interiérový dizajn a architektúru. 

Maľuje rôzne lesy, stromy, postavičky a prírodu, zatiaľ je to jej obľúbený koníček.
Obec sa rozhodla podporiť ju v tomto talente a venovala jej stojan na plátno, sadu
plátien a farby na maľovanie. 

Zároveň jej prajeme veľa úspechov v kreatívnej činnosti.

Štatistiky obce za rok 2020
Za rok 2020 vám prinášame prehľad základných informácií o obyvateľstve v obci Kazimír, a to celkový
počet obyvateľov, počty narodených, zomrelých, prisťahovaných a odsťahovaných.  Zároveň sa chceme
touto cestou poďakovať za spoluprácu občanov pri sčítaní obyvateľstva. 



Blahoželanie

Na cestách života štyridsať rokov
kráčate spolu, či vedú do kopca alebo
dolu, o seba ste opretí v každučký čas. 

Vaše srdcia na veky pred Bohom ste
spojili, prajeme vám, aby ste jedno

druhé nikdy nestratili. 

Tak ako dnes, nech Pán Boh osvetľuje
vaše kroky. 

Vaše dcéry Alena, Martina a Mária
vám zdravie a silu želajú, aby ste v

láske a šťastí ešte spolu žili dlhé roky. 

K tomuto krásnemu spoločnému jubileu
babke a dedkovi vnuci Sebastián, Noemi
a najmenší Emilko posielajú pusinky na

líčka. 

K blahoželaniu sa pripájajú zaťovia
Adrián, Emil a Ladislav.

 

OZNAM
Touto  cestou  by sme chceli  osloviť  občanov,  aby sa  zapojili  do  výskumu,  ktorý  realizuje  Múzeum a
Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove. Výskum sa týka ľudových odevov, textílií a výšiviek v
našom regióne. 

Prosíme občanov, ak majú fotografie Zemplína, na ktorých sú:

 ľudia v tradičnom kroji, 

 deti v krojoch, 

 ľudia v bežnom odeve, 

 svadobné fotografie  

 ľudia pri práci (fotografie by mali byť z obdobia do roku 1969), priniesli ich na obecný úrad do 12.
júla 2021. 

Zároveň, ak majú občania k dispozícii výšivky zo Zemplína, staré kroje v dobrom stave alebo iné časti
tradičného ľudového odevu, aby nechali kontakt na obecnom úrade. 

Fotografie  budú  vrátené  pôvodným  majiteľom,  realizátori  výskumu  si  ich  potrebujú  len  požičať  a
zdokumentovať.  Čo sa  týka  odevov,  je  tu  možnosť,  aby občania  tieto  tradičné  odevy  Múzeu  predali,
darovali, prípadne sfotili pre rekonštrukciu. 
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