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Obec bližšie k vám 

Obec má pre všetkých občanov k dispozícii  bezplatnú službu -
SMS rozhlas. Aj keď uvedenie tejto novinky sprevádzali  určité
komplikácie,  chceme  ubezpečiť  všetkých  občanov,  že  telefón,
ktorý odosiela SMS, je už po technickej úprave a zasielanie SMS
správ funguje.

Prečo sa oplatí prihlásiť sa na odber SMS rozhlasu? Dostanú
sa  k  vám informácie  o  dianí  v  obci.  Všetko,  čo  hlási  obecný
rozhlas, príde aj formou SMS správy. Takisto, pokiaľ sú pridané
udalosti  na  webovej  stránke,  časť  z  textu  je  zaslaná  aj  formou
SMS. Informácie vás zastihnú, či už ste v práci alebo len mimo
domu.

Čo pre to stačí urobiť? Na webovej stránke www.kazimir.sk sa
na  pravej  strane  nachádza  možnosť  SMS  rozhlas.  Stačí  zadať
telefónne číslo, potvrdiť súhlas so spracovaním osobných údajov a
už len odoberať SMS novinky.

Merače rýchlosti zvyšujú bezpečnosť cestnej premávky v obci
Nadácia Allianz schválila v roku 2021 podaný projekt obcou
na  merače  rýchlosti.  Aj  keď  sa  v  projektoch  tohto  druhu
štandardne schvaľuje len jeden merač rýchlosti, vzhľadom na to,
že  obec  má  viacero  kritických  úsekov,  požiadali  sme  o  dva
merače. 

Príspevok, ktorý od nadácie Allianz obec získala, bol vo výške
3500 Eur. Spolu s financovaním obce (príspevok obce vo výške
700  Eur)  sa  v  celkovej  sume 4200  Eur  zakúpili  dva  merače
rýchlosti.  Jeden  z  meračov  je  umiestnený  na  začiatku  obce
smerom  z  Michalian  a  druhý  na  začiatku  obce  smerom  z
Breziny.

V budúcnosti sa plánuje zaobstaranie ešte jedného merača,
ktorý by bol umiestnený pri vstupe do obce zo smeru Byšta. 

Veríme, že efekt spomalenia,  ktorý už teraz pozorujú občania
bývajúci  v  okolí  kritických  úsekov  zvýši  bezpečnosť cestnej
premávky v obci.



Infraštruktúra v obci 
Posledné  roky  boli  veľmi  náročné  z  hľadiska
získavania  finančných  prostriedkov  z  fondov.  Po
zmene vlády sa akoby celý svet zastavil,  čo sa týka
príjmov  a  dotácií  na  obce  a  prioritne  sa  riešili
záležitosti  týkajúce  sa  pandémie  (testovanie,
očkovanie).

Obec  nemala  možnosť  zapojiť  sa  do  projektov  a
výziev,  pretože  žiadne  nevychádzali.  Prednosť  mali
iné  témy,  a  to  predovšetkým  verejné  zdravie  a
zvládnutie  pandémie.  Po  zlepšení  pandemickej
situácie sme využili možnosti a zapojili sa do výziev
týkajúcich sa rozvoja obce.

Napriek všetkému sa podarilo v roku 2021:

• realizovať  rekonštrukciu vodovodu v dvoch
etapách z  prostriedkov  Environmentálneho
fondu  a  prostriedkov  Pôdohospodárska
platobná  agentúra  (šlo  o  stavebné  práce  za
vyše 320 000 Eur)

• rekonštruovať  Dom  smútku vo  Veľkom
Kazimíri a koncom roka sa začalo so stavbou
pietneho miesta v Malom Kazimíri

• kompletne rekonštruovať verejné osvetlenie

Vodovod v obci
Rekonštrukcia, ktorá sa bude konať tento rok je už schválená. Ak by sa podarilo získať finančné prostriedky z
Environmentálneho fondu aj tento rok, tak je v pláne značná rekonštrukcia celkovej zastaralej siete, čím by
obec Kazimír po celej svojej dĺžke hlavnej cesty mala vystavaný nový vodovod.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť (ďalej VVS) otvorila s obcou Kazimír jednania, počas ktorých si
vyžiadala  stavebnú dokumentáciu -  prívodný rad do obce Kazimír.  Momentálne je VVS v štádiu hľadania
finančných prostriedkov, pretože je aj v ich záujme v rámci investičných programov dobudovať a priviesť
vodu do obce.

Kompletná rekonštrukcia verejného osvetlenia
Pri rekonštrukcii sa podpísala zmluva s dodávateľom, že akokoľvek sa po dobu 10 rokov zmení cena energie,
obec  bude  platiť  vždy  rovnako.  Paušálny  poplatok  bol  dodávateľom pred  rekonštrukciou  vypočítaný  na
základe spotreby obce a ten sa nebude meniť. Preto na často kladené otázky, prečo sa svieti a či by nemala obec
šetriť, vás chceme ubezpečiť, že obec platí každý mesiac rovnaký poplatok bez ohľadu na to, či sa stmieva skôr
alebo neskôr, a teda či svieti verejné osvetlenie celú noc alebo len pár hodín.

Významnejšie investície obec získala koncom roka 2021, a práve preto obec Kazimír aktuálne
čaká stavebné obdobie. Niektoré stavby boli rekonštruované minulý rok, ale plánujú sa ešte
ďalšie stavebné práce.  

Športový areál 
Koncom  roka  2021  bola  schválená  dotácia  na
multifunkčné ihrisko. So stavbou sa malo začať v
jeseni,  ale  kvôli  poveternostným  podmienkam  sa
realizácia  stavby  posunula.  Zároveň  medzi
jednotlivými  etapami  (podanie  žiadosti,  výsledok
výzvy a podpísanie zmluvy) sa markantne zmenila
výška finančného príspevku. Obec si poradila aj  s
týmto problémom a multifunkčný športový areál sa
bude stavať.  Areál  sa bude nachádzať v obecnom
parku a začne pri budove starej  škôlky. Tam, kde
končí asfalt bude pokračovať stredom parku chodník z umelej trávy smerom k amfiteátru. Po ľavej strane bude
multifunkčné ihrisko 33×18 m, po pravej strane chodníka skejt dráha a následne fitness ihrisko. V pláne je
aj detské ihrisko, hneď za multifunkčným ihriskom, aby si všetky vekové kategórie prišli na svoje. 



Rekonštrukcia Domu smútku vo Veľkom Kazimíri 

V roku 2021 prebehla rekonštrukcia Domu smútku vo
Veľkom  Kazimíri. Uvedený  projekt  bol  realizovaný
s finančnou  podporou  Ministerstva  investícií,
regionálneho  rozvoja  a informatizácie  Slovenskej
republiky – z programu najmenej rozvinutých okresov.
Vďaka regionálnemu príspevku vo výške 15 000 Eur
mohla obec rekonštruovať túto stavbu a zabezpečiť tak
interiérové aj exteriérové úpravy. 

Najdôležitejšou  časťou  rekonštrukcie  bol  prístup  a
schody k Domu smútku, ktoré sa nanovo a kompletne
zrekonštruovali, dlažba  vo vnútri,  nové potery (staré
boli  zavlhnuté),  nové  okenné  výplne,  nové  vstupné
dvere.

Začalo sa so  spevnením základov - odkopali sa staré
základy, umiestnili  sa sanačné tyče,  ktoré boli zaliate
betónom,  aby  stavba  vo  svahu  nepraskala,  čím  sa
odstránil  najväčší  problém,  že  praskali  múry  stavby.
Pokračovalo sa odvodnením stavby nanovo. 

Rekonštrukcia  ešte  bude  pokračovať.  Do  budúcna  sa
plánuje  prekrytie  plochy,  aby  z  dôvodu
poveternostných vplyvov nedochádzalo k opätovnému

ničeniu budovy. V pláne sú aj  úpravy vonkajšieho
priestoru,  a  to  doplnením  nových  lavičiek  a
výsadby zelene. 

Kvôli  častým  sťažnostiam  občanov  a  vďaka
iniciatíve starostu sa po dlhej dobe podarilo získať
povolenie na výrub stromov, ktoré sa nachádzali na
cintoríne a ničili hroby cez koreňový systém alebo
ohrozovali  svojou veľkosťou. V novembri 2021 sa
podarilo získať povolenie na výrub stromov, ktorý
bol  následne  realizovaný.  Drevo  z  výrubu  bude
využité na lavičky a stoly. 

V súvislosti s priestranstvom cintorína sa plánuje s
výsadbou stromčekov po okraji  cintorína,  aby sme
časom  vytvorili  živý  plot,  ktorý  by  nahradil
existujúce oplotenie. 

Obec má ešte k dispozícii  prostriedky na úpravu
komunikácie  na  cintoríne,  a  to  vyasfaltovanie
plochy, ktorá smeruje k Domu smútku a ktorá vedie
stredom cintorína.  Jedná  sa  o  plánovanú  stavbu  v
roku 2022. 



Oddychová zóna pod Hrádkom 

Začiatkom decembra 2021 bola schválená dotácia pre
občianske  združenie  KAZIMIRČAN,  ktoré  starosta
Tomáš Toma zakladal  hneď po nástupe do funkcie,
aby sa obec mohla zapojiť aj do výziev a projektov, v
ktorých  nemôže  byť  oprávneným  žiadateľom  obec,
ale môže ním byť neziskový sektor.
V  apríli  2021  KAZIMIRČAN  o.z.  sa  zapojilo  do
výzvy projektom Oddychová zóna pod Hrádkom a
žiadalo o príspevok na oddychové zóny. Projekt bol
úspešný a získal podporu 44 182,85 Eur ako dotáciu
od  Ministerstva investícií,  regionálneho  rozvoja  a
informatizácie Slovenskej republiky. 
Zmluva bola podpísaná v decembri 2021. Špecifikom
tejto  zmluvy  je  podmienka  –  dielo  musí  byť
dokončené  do  31.  marca.  Veríme,  že  aj  napriek
danému termínu sa stavbu podarí úspešne zrealizovať
a dodržať tak podmienku zmluvy.
Súčasťou  oddychovej  zóny  bude  altánok  na
odpočinok,  odstavná  plocha,  informačné  tabule,
lavičky a smer k Hrádku, kde sa nachádza zrúcanina
hradu. 
Realizácia výstavby prebehne na dvoch parcelách. V
prvom prípade sa výstavba bude konať na pozemku,
ktorý obec odkúpila približne pred rokom.

Druhou parcelou je námestie  pri  hlavnej  zastávke v
obci,  kde  budú  umiestnené  1,5  metrové  drevené
písmená slova Kazimír, ktoré budú vysvietené. Okolo
kameňa  budú  vyrezané  tri  monumenty v  podobe
rezbárskych plakiet,  a to kostol,  zrúcanina  a bývalý
kaštieľ  ako  vyzeral.  Tieto  monumenty  budú  mať
informačný charakter  a  návštevníkov obce usmernia
na  oddychovú  zónu  pod  Hrádkom.  Takisto  je
súčasťou realizácie projektu výsadba zelene. 

Chodníky v obci
Obec  získala  v  polovici  decembra  nenávratný  finančný
príspevok  od Ministerstva  investícií,  regionálneho  rozvoja  a
informatizácie  vo  výške  197  484  Eur  na  rekonštrukciu
chodníkov.  Projekt,  ktorý  obec  podala  bol  5.  najlepší  zo
všetkých  300  podaných  žiadostí.  Sme  radi,  že  vďaka
finančnému  príspevku  sa  nám  podarí  vyriešiť  najpálčivejší
problém  v  obci,  ktorý  trápil  nielen  rodiny  s  deťmi  na
prechádzkach, dôchodcov, ale sťažoval aj ich samotnú údržbu.
Chodník  bude  začínať  od  prvého  domu  pri  vstupe  do  obce
Kazimír na ľavej strane zo smeru Brezina, pokračovať bude po
pohostinstvo.  Zároveň sa bude stavať nová časť chodníka pri
Majerskej ulici smerom k Hrádku z toho dôvodu, aby projekt
splnil ucelený význam a k oddychovej zóne bola zabezpečená
prístupnosť.
Od pohostinstva až po poštu bude riešená výstavba vodovodu,
na ktorú sa získalo 200 000 Eur z Envirofondu na rekonštrukciu
vodovodu.  V  najbližších  mesiacoch  prebehne  rekonštrukcia,
ktorá podľa zmluvy musí  byť dokončená do augusta  2022 a
následne sa bude realizovať  rekonštrukcia chodníka,  ktorá sa
podľa zmluvy musí dokončiť do decembra 2022. 



Obec má v súvislosti s chodníkmi pripravené ďalšie projekty.  Projekt s realizáciou v Malom Kazimíri od
zastávky  po  cintorín.  Momentálne  obec  rieši  spracovanie  výzvy  prostredníctvom  PPA.  Avšak  úskalím  je
vysporiadanie parciel, nakoľko po koniec obce sa jedná o obecný pozemok, následne je už vlastníkom daného
pozemku Slovenská republika. Obec aktuálne pracuje na získaní povolenia, aby sa na parcele, ktorej vlastníkom
je SR, mohlo stavať. 

Pietne miesto v Malom Kazimíri 
30.  decembra  2021  sa  začali
kopať  základy  pre  pietne
miesto  v  Malom  Kazimíri.
Nakoľko  po  dlhodobých
jednaniach  o  možnosti
odkúpenia  parciel  vedľa
cintorína,  kde  sa  plánovala
postaviť  táto  stavba,  sme  sa
nedohodli,  zvolili  sme iné
riešenie.  Pietne  miesto  bude
postavené  na  cintoríne  v
hornej časti.
Peniaze,  ktoré  sme  ušetrili  z
testovania počas Covidu sme sa
rozhodli  investovať  do
základov  tejto  stavby  a
následne  sa  v  stavbe  bude
pokračovať.  Momentálne  sú
pripravené  základy  na

betónovanie  platne.  Myšlienkou  starostu  je  postaviť  pietne  miesto  svojpomocne,  usporiadaním  obecných
brigád.  Radi  by sme aj  touto  cestou  oslovili  ľudí,  ktorí  by boli  ochotní  pomôcť pri  výstavbe.  Jedná sa o
jednoduchú stavbu s rozmermi 10x5 metrov. Jedinou nevýhodou je vzdialená a neprístupná plocha, na ktorej
sa stavia, a teda nosenie materiálu je zložité a komplikované. Veríme však, že v obci máme dostatok šikovných
ľudí  a  spoločnou  prácou  zvládneme  túto  stavbu,  aby  sme  mohli  zabezpečiť  dôstojné  pohreby,  ktoré  je
komplikované organizovať doma na dvore. 
Po výstavbe je plánovaný prístupový chodník, ktorý pôjde stredom cintorína k pietnemu miestu. Do budúcna
sa plánuje vybudovať príjazdová cesta po pravej strane cintorína k pietnemu miestu. 



Výzvy, do ktorých sa obec momentálne zapája
• Wifi pre teba
• Zberný dvor - obec chce pripraviť oficiálne zberný dvor, ktorý sa nachádza na Športovej ulici v parku. V 

pláne je oplotenie, spevnenie plochy, privedenie elektrickej siete (pre lepšie spracovanie, skladovanie 
stavebného a iného odpadu).

• Obecná zeleň - výsadba stromčekov namiesto plotu na cintoríne a vytvorenie živého plotu, keďže aktuálne 
plot na cintoríne v Malom Kazimíri je nevyhovujúci a vo svahu začína padať.  

• Detské ihrisko v časti Malý Kazimír, na miestach, kde je aktuálne staré schátrané ihrisko.

Stav a plánované zmeny odpadovej politiky v obci 

Prosíme občanov,  pokiaľ  majú  konáre a  iný odpad,
ktorý patrí na kompostovisko a nemajú možnosť tento
odpad vyniesť sami,  aby si požiadali  obecný úrad o
zvoz  odpadu  obecnou  vlečkou.  Je  to  bezplatná
služba,  ktorá  je  k  dispozícii  pre  všetkých  občanov.
Stačí  len  obecný  úrad  požiadať,  vlečka  bude
pristavená  a  odpad  bude  vynesený.  Týmto  sa  obec
chce  vyhnúť páleniu  konárov a  podobného  odpadu,
ktoré patrí na kompostovisko.
Prosíme občanov, ak má nepotrebný elektro odpad,
aby to nahlásila obci. Obec má priestory, kde ho vie
uskladniť,  riešením  nie  je  uloženie  pred  brány
zberného dvora. 
V  súvislosti  s  odpadovým  hospodárstvom,  obecné
zastupiteľstvo pravidelne na svojich zasadnutiach rieši
otázku  odpadovej  politiky.  Zvažuje  sa,  že  zberné
stojiská sa zrušia. Hlavným dôvodom je to, že sa v
nich  neukladá  separovaný  odpad,  ale  akýkoľvek
odpad. 
Plán  je  nasledovný.  Stojiská  by  sa  zrušili  a  dané
kontajnery  sa  stiahnu  na  zberný  dvor  v  parku  s
možnosťou,  ak  občan  bude  mať  nadbytok
separovaného  odpadu,  môže  sa  na  obecnom  úrade
prihlásiť a odovzdať tento odpad. Do úvahy pripadá aj

možnosť - vsunúť pomedzi vývozy odpadu špeciálne
vývozy  odpadu  za  pomoci  pracovníkov  obecného
úradu a daný odpad vyzbierať a uložiť  na príslušné
miesto, kam patrí.
Stavby zberných stojísk by po rekonštrukcii slúžili
ako prístrešky pri obecných slávnostiach v parku, kde
by mohli  slúžiť  ako predajné altánky alebo výdajné
miesta na guľáš. Druhé stojisko by bolo umiestnené
do areálu Základnej a Materskej školy ako prístrešok
a tretie by sa využilo pri športovisku.
Tak,  ako  každoročne  aj  teraz  sa  konal  výrez
náletových  drevín medzi  obcami  popri  ceste.
Výsledok  -  vyzbieralo  sa  28  vriec  odpadu  Čistenie
cesty  medzi  Brezinou  a  Kazimírom,  Kazimírom  a
Michaľanami je dokončené, pokračujeme po hranice
extravilánu  smerom k  obci  Byšta.  Chceme  vyjadriť
poďakovanie  aktivačným  zamestnancom,  ktorí
čistenie  vykonali.  Čistá,  prehľadná a  pekná cesta
nie  je  len  otázkou  čistého  prostredia,  ale  aj
bezpečnosti. Bohužiaľ,  pravidelne  sa  nachádza  na
priestranstve medzi obcami vysypaný stavebný odpad
z vedier. Na túto záležitosť bola upovedomená PZ SR,
aby zvýšila monitorovanie.



Karneval v Materskej škole

Fašiangový  čas  prináša  zábavu,  radosť  a  veselosť.
Detský  karneval  v  tomto  čase  je  milou  tradíciou.
Karneval  je  miesto  plné  fantázie,  kde  sa  spolu  v
dobrej  nálade  zabávajú  princezné  s  poľovníkmi,
mačičkami,  lienkami,  požiarnikmi,  vojakmi  a

mnohými ďalšími rozprávkovými bytosťami. 

Obdobie očakávania a prípravy masiek vystriedal deň,
na ktorý deti netrpezlivo čakali.  Tak tomu bolo aj  v
našej  Materskej  škole  15.  februára,  kedy  sa
uskutočnil  fašiangový karneval. Deťúrence aj  pani
učiteľky vystrojení  v  maskách od výmyslu  sveta  to
roztočili  hneď  zrána.  Usmievavé  pani  učiteľky  v
maskách  už  pri  vchádzaní  do  triedy,  vyzdobenej
farebnými balónikmi a girlandami vítali prichádzajúce
deti.  Každé dieťa od nich dostalo balíček a diplom,
ako spomienku na tento nádherný deň.

Deti  skúmavými  pohľadmi  navzájom hádali,  kto  sa
skrýva pod maskou. Vzájomnou prehliadkou všetkých
masiek začala tá  pravá fašiangová zábava, v ktorej
sa  všetci  zvŕtali  v  tanci  a  zabávali  pri  hrách  a
súťažiach.
Aj  vďaka  rodičom,  ktorí  sa  postarali  o  nádherné
masky  svojich  ratolestí,  sme  všetci  prežili  jedno
čarovné predpoludnie plné radosti, obohatené o krásne
zážitky, preto im všetkým ďakujeme.

 



V našej škole to žije

Zapájame sa do celoslovenských súťaží
V novembri sme sa zapojili do celoslovenskej súťaže iBobor, v ktorej hlavným cieľom bolo podporiť záujem
žiakov o informačné a komunikačné technológie. Táto súťaž chce posmeliť všetky deti v intenzívnejšom a
kreatívnejšom používaní  moderných technológií  pri  učení.  Najšikovnejší  riešitelia v  kategórii  Drobci  boli
Dianka Tomová a Saška Marciová. V kategórii Bobríci sa svojimi výkonmi môžu pochváliť Bianka Tomová a
Tamarka Paličková, ktoré skončili v prvej polovici úspešných riešiteľov.  

Po  prvýkrát  sa  žiaci  našej  školy  zapojili  aj  do  veľkého  celoslovenského  súboja  o  najmúdrejšieho  medzi
najbystrejšími, ktorá nesie názov VŠETKOVEDKO. V 12.ročníku súťaže riešili žiaci 2., 3. a 4.ročníka úlohy
zamerané na všeobecný prehľad a logiku. Tieto úlohy spájajú reálny život s vyučovacím predmetmi. Boli pre
deti veľmi podnetné, zábavné a poučné. Veríme, že na budúci rok sa do nej zapojí ešte viac žiakov našej ZŠ.
Radosť svojimi výsledkami nám urobili  všetci  žiaci.  Krásne umiestnenie  mali  najmä Vaneska Varcholová,
Bianka Tomová,  Riško Tomko a Lucas Fedorčák. Okrem toho, ako každý rok aj  tento sme sa zapojili  do
matematickej súťaže – Pytagoriáda, pripravujeme sa na Hviezdoslavov Kubín, výtvarnú súťaž Vesmír očami
detí a iné.

Vzdelávame sa aj mimo vyučovania
Okrem toho sme sa od začiatku školského roka zapojili do projektu MŠVVaŠ realizovaného z Plánu obnovy a
odolnosti SR - SPOLU MÚDREJŠÍ. Našim žiakom tak vytvárame podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a
zručností mimo vyučovania v stanovenom rozsahu. Doučovanie sa medzi deťmi teší veľkému úspechu a radi sa
ho zúčastňujú. Veríme teda, že prinesie ovocie v podobe lepších vedomostí,  z toho, čo zmeškali hlavne zo
zdravotných dôvodov vplyvom pandémie. 



Občas je škola hrou
Vyučovanie  sa  snažíme  oživiť  rôznymi
činnosťami.  Práve  preto  k  nám  zavítali
lektorky  netradičných  vzdelávacích
aktivít z Legárne. 

Toto  stretnutie  malo  formu  vyučovacej
hodiny  s  témou  exotické  zvieratá.  Jej
výsledkom boli poskladané modely zvierat
z  lega,  ktoré  sa  hýbali  pomocou
motorčeka. 

Touto  zážitkovou  formou  a  reálnou
skúsenosťou  si  deti  rozvíjali  svoju
kreativitu,  spoluprácu,  predstavivosť,  ale
aj trpezlivosť. 

Zveľaďujeme priestory a okolie školy
Od  začiatku  školského  roka
pracujeme  aj  na  terénnych
úpravách  dvora  a priestorov
školy.  V novembri  sme  vďaka
schváleniu  rozpočtu  obecného
zastupiteľstva  zabezpečili  na
školskom  dvore  certifikované
ihrisko  v tvare  pirátskej  lode
spolu s lezeckou vežou. 

Na  jar  budeme  pokračovať
v úprave terénu školského dvora.
V priebehu jarných prázdnin sme sa
v spolupráci  so  zriaďovateľom
školy  pustili  do  rekonštrukcie
našich priestorov. 

Cieľom veľkej rekonštrukcie je zväčšenie priestorov školy,  skvalitnenie vyučovania a navýšenie kapacity
žiakov. Veríme, že túto našu prácu a snahu o zlepšenie ocenia nielen naše deti, ale aj rodičia našich budúcich
žiakov. 



Život v obci
V októbri sme nezabudli na tých najstarších v našej obci a uctili sme si ich osobnou návštevou počas tohto

symbolického mesiaca úcty k starším. 

Štatistiky obce
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