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Uvítanie detí do života
Uvítanie detí  do života bolo plánované v októbri  minulého roka,  ale kvôli  pandemickej  situácii  ho nebolo
možné uskutočniť. Pripravené darčeky sme sa rozhodli doručiť osobne, k jednotlivým deťom zvlášť. Mrzí nás,
že sme nemohli zrealizovať slávnostné Uvítanie do života tak, ako to bolo zvykom doteraz. Žiaľ, kedy sa už
pandemická  situácia  uvoľnila  a  bolo  dovolené  zhromažďovanie  a  realizovanie  takýchto  podujatí,  niektoré
balíčky už boli rozdané. Preto sme sa rozhodli aj ostatné darčeky doručiť osobne deťom, ktoré ich neobdržali
minulý rok a aspoň takto im popriať veľa zdravia.

Stavanie mája
Tak  ako  každoročne,  aj
tento  rok,  sa  skupina
mladých  chlapcov  a
chlapov  podujala  na
prípravu stavania  mája  v
predvečer sviatku 1. mája.

Touto  cestou  sa  chceme
poďakovať  tým,  ktorí  sa
do príprav  zapojili,  že  si
ctia aj takýmto spôsobom
tradície. 

Vyzdobený  máj  bol
umiestnený  na  námestí,
aby  pri  prechádzaní
obcou  pripomínal  zvyk
našich predkov.



Župné dni v Trebišove 
Dňa 13. mája sa uskutočnili župné dni v Trebišove.
Starosta  obce  Kazimír  zabezpečil  autobusovú
prepravu  pre  žiakov  materskej  a  základnej  školy.
Pozvaní boli aj rodičia týchto žiakov. Prvá zástavka
bola  v  priestoroch  Správy  ciest  v  Trebišove,  kde
bola prezentovaná technika. Nechýbali ani atrakcie
pre deti - skákací hrad a cukrová vata. Deti dostali
aj darčeky. Týmto sa chceme poďakovať vedúcemu
odboru  dopravy  Gejzovi  Tóthovi  za  pozvanie  a
strávenie príjemného dopoludnia. 

Následne sme sa presunuli do Múzea v Trebišove,
kde boli sprístupnené zadné expozície.  Deti mohli
vidieť  výstavu  zvierat,  remesiel  (kováčstvo,
rezbárstvo),  poľnohospodárskych strojov.  Mohli  si
dokonca vyskúšať aj  jazdu na traktore.  Výlet sme
ukončili  sladkou zmrzlinou a po pekne strávenom
dni sme sa vrátili domov. 

Deň detí
Deň detí  sa uskutočnil  v  piatok  3.
júna so začiatkom od 15.00 hodiny
v parku obce Kazimír s bezplatným
vstupom.  Pre  deti  boli  pripravené
rôzne súťaže,  pri  ktorých si  mohli
otestovať svoje zručnosti a fyzické
zdatnosti.  Starosta  obce  Tomáš
Toma  sa  týmto  chce  poďakovať
všetkým  zamestnancom  obecného
úradu, školy aj  škôlky, že ochotne
prispeli  k  organizácii  tohto  dňa  a
venovali príprav svoj čas a energiu.
Priebeh dňa MDD bol nasledovný.
Deti  po absolvovaní  súťaže dostali
pečiatku  na  svoju  registračnú
kartičku.  Z 9  súťaží  museli  získať
aspoň  5  pečiatok,  aby  dostali
náležitú  odmenu  za  svoj  výkon  v
podobe  sladkej  odmeny  aj
vstupenky  na  jazdu  na  koníkovi.
Počas  dňa  nás  navštívili  zvierací
maskoti  -  včielka  a  medveď,  ktorí
deťom  robili  milú  spoločnosť.
Svojou  návštevou  nás  poctili  aj
dobrovoľní  hasiči  z  Michalian,
ktorým sa chceme poďakovať, že si

našli čas a prišli predviesť svoje zručnosti a techniku. Občerstvenie a pitný režim boli zabezpečené tak pre deti,
ako aj pre rodičov. Podávali sa hotdogy, hranolky, cukrová vata. Sprievodnými atrakciami boli dva skákacie
hrady a maľovanie na tvár. Ďakujeme všetkým zúčastneným za vysokú účasť, približne 300 - 400 ľudí z toho
90 registrovaných detí.  Touto akciou sa len potvrdilo,  ako vzrástla  potreba osobne sa stretávať  po období
covidu a veríme, že pribudne viac takýchto príležitostí na osobné stretnutia.



Športový areál v Kazimíri
Stavba športového areálu v Kazimíri sa začala pred
viac  ako  dvoma  mesiacmi.  V  subdodávke
spoločnosti  Marotrade  firma,  ktorá  bola  oslovená,
žiaľ  tieto  stavebné  práce  nevykonávala  podľa
rozpisu.  Z  dvoch  mesiacov  bola  ich  prítomnosť
približne 7 pracovných dní.
Objavili  sa  problémy  týkajúce  sa  projektovej
dokumentácie,  vytýčenia  stavby  a  následne  aj
problémy,  ktoré  vyplynuli  kvôli  počasiu.  Po
odkopaní  jednotlivých  plôch  došlo  k  ich  zaliatiu
vodou, keďže neboli ešte oddrenážované. 
Firma Marotrade, ktorá realizuje stavbu športového
areálu,  ukončila  spoluprácu  s  touto  firmou  a  pre
stavebné práce oslovila inú firmu, ktorá má termín
ukončenia jednotlivých ihrísk do konca júla.

Stavba areálu  sa  posunula dopredu, aj  napriek  tomu,  že veľa prác sa  muselo prerábať po predošlej  firme.
Nanovo bolo potrebné odkopať plochy a upraviť drenážovanie. Veľa času sa stratilo pri opravách, ale veríme,
že do konca leta bude športový areál súčasťou parku.

Oddychová zóna
Zo  strany  Ministerstva  investícií,
regionálneho  rozvoja  a  informatizácie
Slovenskej  republiky  bola  podmienka
na  odovzdanie  projektu  Oddychová
zóna pod Hrádkom k 30. marcu 2022.
Projekt  realizovala  firma  TOPKOV
Kalinič.  Celkový  vzhľad projektu  bol
doladený  do  detailov.  Firma  pri
realizácii  poskytla  v  rámci  ceny
projektu  niektoré  práce  naviac.
Upravila  a  prispôsobila  schodisko,
zábradlie  popri  schodisku  a
zabezpečila  ohraničenie  parkovacej
plochy,  aj  keď  to  v  rámci  projektu
nebolo  plánované.  Projektom
Oddychová zóna pod Hrádkom sa nám
podarilo  skrášliť  našu  kultúrnu
pamiatku a urobiť z nej kultivované a
turistami navštevované miesto. 

Po skončení prác sme zaznamenali aj návštevu turistov z iných krajov.Pracuje sa už len na detailoch, konkrétne
na príprave informačných tabúľ s krátkymi úryvkami o obci.  Text by mal byť v troch jazykoch (anglický,
slovenský,  maďarský).  V rámci  oddychovej  zóny  rezonuje  obrovský  drevený  nadpis  obce  Kazimír,  ktorý
spestril našu obec. Tento nadpis bude ešte osvetlený dvoma led svietidlami a v noci bude svietiť. Súčasťou
oddychovej zóny sú aj tri monumenty obce, ktoré síce boli dodané, ale keďže drevo začalo praskať, máme
prisľúbené od zhotoviteľa, že dá vyrezať nové.
Projekt hodnotíme ako veľmi úspešný. Vďaka nemu sa nám podarilo oživiť a skultúrniť prístup k pamiatke.
Peniaze z projektu získalo OZ Kažimerčan, čo je dôkazom toho, že obec sa snaží rôznymi spôsobmi zapojiť do
výziev a projektov.



Asfaltovanie cintorína a vybraných plôch v obci

Stavebné  práce  týkajúce  sa  asfaltovania
úsekov  cintorína  vo  Veľkom  Kazimíri,
parkoviska pred obecným úradom a ulice ku
kostolu  od  ul.  Orgovánová  realizovala  firma
Janeko. Práce trvali v rozpätí troch pracovných
dní,  počas  ktorých  sme  museli  obmedziť
pohyb  v  týchto  miestach.  Týmto  ďakujeme
občanom za rešpektovanie obmedzení.
Pred  samotným  asfaltovaním  bol  vykonaný
štyrikrát  chemický  postrek,  aby  sme,  čo
najlepšie  pripravili  danú  plochu  na
asfaltovanie.  Na  cintoríne  prebehlo
asfaltovanie  predovšetkým  z  dôvodu  zlej
manipulácie  s  pohrebným vozíkom vo svahu
počas  pohrebov.  Veríme,  že  rekonštrukcia
pomôže k dôstojnejšiemu priebehu pohrebov. 

V blízkej dobe by sme chceli inštalovať ešte svietidlá pozdĺž aleje – v
počte 8 svietidiel. Touto cestou by sme chceli informovať občanov, že
vstupná brána na cintorín bude uzamknutá. Nebude možné už jazdiť po
tomto  asfalte  autom.  Neplatí  to  v  prípade,  čo  sa  týka  pohrebov,
rekonštrukcie  alebo  výstavby  pomníkov.  Samozrejme,  v  týchto
prípadoch bude brána sprístupnená pre vstup motorového vozidla  do
priestorov cintorína  vo Veľkom Kazimíri.  Nebude však prístupná na
bežnú návštevu cintorína. 
Prosíme občanov, aby využívali dostatočne priestranné parkovisko, na
ktorom si  môžu  odparkovať  svoje  vozidlo,  a  tak  sa  pešo  prejsť  ku
konkrétnemu miestu na cintoríne. Hlavným dôvodom je to, aby nedošlo
po krátkej dobe k zničeniu nového asfaltu, nakoľko sa jedná o výrazne
drahú investíciu (v hodnote 25000 Eur). 
Ak  občania  budú  potrebovať  dostať  sa  vozidlom  do  priestorov
cintorína, kľúč bude na obecnom úrade, kde bude potrebné nahlásiť, kto
a v akom čase tam bol, pre prípad nejakého poškodenia, aby sme vedeli
riešiť nápravu s daným človekom.

V súvislosti  s  úpravami  na cintoríne  by sme radi  spomenuli,  že  obec
svojpomocne  vyšalovala  schody na  jednotlivé  hrobové  miesta.  Tie  sa
budú ešte brúsiť a zvažuje sa finálna úprava. 
Práce týkajúce sa asfaltovania prebehli aj na uličke ku kostolu smerom
od  Orgovánovej  ulice,  pretože  na  viacerých  miestach  sa  nachádzal
polámaný asfalt a nedalo sa kosením upravovať priestranstvo pozdĺž tejto
uličky.

Pietne miesto v Malom Kazimíri
Aktuálne  je  hotová  platňa.  Zastupiteľstvo  schválilo  uvoľnenie
prostriedkov  na  nákup tehál  a  v  prácach  sa  bude pokračovať.  Drevo,
ktoré  sa  vyrezalo  zo  stromov  na  cintoríne  vo  Veľkom  Kazimíri  je
porezané  a  pripravené na strechu Kaplnky v Malom Kazimíri.  V lete
chceme svojpomocne pokračovať v ďalších prácach. 



Z diania Základnej školy v Kazimíri

Školský rok 2021/2022 je už nenávratne preč, ale zato sme si jeho záver poriadne užili. V máji a júni sme totiž
absolvovali dve edukačno-zážitkové aktivity a záver roka bol sprevádzaný rozlúčkou s našimi štvrtákmi.

Škola v prírode

Od 16.5 - 20.5.2022 sme sa spolu s málotriednymi školami ZŠ Brezina a ZŠ Kalša vybrali do Školy v prírode,
do Západných Tatier,  hotel  Akademik.  Tam nás čakalo  5 dní  plných zážitkového učenia,  zábavy a športu.
Navštívili  nás členovia horskej záchrannej  služby so svojim psom Gerym, ktorí  nám v priebehu dvoch dní
rozprávali o svojej práci a zážitkoch. Nachvíľu sme sa aj my stali súčasťou záchranných akcií a vyskúšali si, čo
sa môže  v prírode  udiať  zo  strany záchranára  alebo  obete.  Navštívili  sme skanzen  v Pribyline,  zažili  veľa
zábavy, navštívili ZOO kontakt – TATRAPOLIS, vykúpali sme sa v Tatralandii a na turistike sme obdivovali aj
krásy tatranskej prírody. Domov sme sa vrátili plní krásnych zážitkov, našli sme si nových kamarátov a utužili
kolektív.

Plavecký výcvik

Od 31.5.  -  3.6.2022 sme
nastúpili  na  plavecký
výcvik v Trebišove, ktorý
sa konal  na  ZŠ Gorkého
pod  vedením  plavčíka
Štefana  Kavčáka  ml..
Všetky deti začínali tento
kurz  ako  neplavci
a niektorí  naozaj  mali  čo
robiť,  aby prekonali  svoj
strach z vody. 

Počas štyroch dní sme sa oboznámili so základmi plávania pŕs, kraula a dýchania pod vodou. Na konci kurzu si
každý zaslúžil medailu za odvahu prekonávať samého seba, za disciplínu a pokroky, ktoré sme dosiahli.



Rozlúčka so štvrtákmi

Predposledný  školský deň,  29.6.2022 sme sa  v našej  škole  rozlúčili
s úspešnými žiakmi našej školy- Samko Džudža, Tamarka Paličková,
Riško  Tomko  a Bianka  Tomová.  Práve  tieto  deti  vďaka  svojej
šikovnosti,  úsiliu  počas  štyroch  rokov  a veľmi  dobrým  známkam
opúšťajú našu školu a odídu na druhý stupeň do ZŠ Michaľany. 

Rozlúčka  s nimi  bola  veľmi  dojemná.  Zaspomínali  sme  si  na  staré
časy,  pripravili  sme im zábavné  úlohy  na  preverenie  ich  zdatnosti,
pochutili sme si na občerstvení, ktoré pre nás pripravili spolu s rodičmi
a bavili sa na diskotéke. Nejedno oko neostalo v tento deň suché. 

Strávili sme spolu veľa ťažkých, ale aj radostných chvíľ. Neraz sme sa
trápili,  poplakali  si,  ale  mnohokrát  sme  spolu  prežívali  radosť
z dosiahnutých výsledkov a z pokrokov.  Máme spolu veľa krásnych
a nezabudnuteľných  spomienok.  Sme  hrdí  na  to,  aké  deti  opúšťajú
našu základnú školu. Prajeme im preto veľa ďalších úspechov, nových
dobrých kamarátov a splnenie ich snov. Budú nám veľmi chýbať!



Pozvánka obce na kultúrne podujatie
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