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Všetko krásne v novom roku,
dobrých ľudí popri boku.

Veľa šťastia, veľa zdravia,
nech sa všetky plány daria.

To vám želá starosta obce, obecné zastupiteľstvo a zamestnanci obecného úradu.



Štrajk starostov a samospráv 

24.  júna  sa  vo  Vranove  nad  Topľou  uskutočnil
štrajk starostov a samospráv, ktorého sa zúčastnili
starostovia,  primátori,  zamestnanci  obecných  a
mestských  úradov  východného  Slovenska.  Tento
štrajk  vznikol  ako  reakcia  na  aktuálne  politické
dianie.

Hlavné  body  štrajku  odzrkadlili  najpálčivejšie
problémy samospráv - zvýšenie cien energií, ktoré
nie sú štátom dofinancované. 

Keďže  podielové  dane  ako  príjem  obce  nebol

zvyšovaný  a  náklady  výrazne  stúpli,  musela  aj
samotná  obec  Kazimír  pristúpiť  k  uvoľneniu
prostriedkov z rezervného fondu. Tieto prostriedky
však boli pôvodne určené na investície do budúcna
- budovanie infraštruktúr, chodníkov, oddychových
zón a podobne. 

Pri súčasných podmienkach bolo potrebné uvoľniť
20000  Eur  z  rezervného  fondu  na  zvýšené
preddavky. Takisto zvýšené ceny pohonných hmôt
sa premietli  do zvýšených nákladov obce,  keďže
obec  pravidelne  kosí  a  stará  sa  o  verejné
priestranstvá.  Hľadáme  možnosti,  ako  ušetriť,
nakoľko  energetická  kríza  je  citeľná  na  vlastnej
koži  a  aj  v  samotných samosprávach.  Štát  zatiaľ
neprišiel  s  riešením,  ako  pomôcť  jednotlivým
samosprávam. Čakáme na kroky vlády, čo v tejto
veci plánuje zrealizovať, pretože by to bola veľká
škoda použiť veľkú časť prostriedkov rezervného
fondu na chod obce a energie.

Jedným z opatrení je podaná výzva na obnoviteľné
zdroje a následnú rekonštrukciu kultúry a obnovy
úradu. Chceli by sme prejsť na energeticky menej
náročné  zariadenia,  akými  sú  tepelné  čerpadlo,
solárne  systémy,  zateplenie  strechy,  podláh,  aby
úniky energií boli čo najmenšie.

Voľby do samosprávy 
29. októbra sa konali komunálne voľby. V obci Kazimír bol vytvorený 1 volebný okrsok, v ktorom sa volil
starosta a 7 poslancov. Z celkového počtu oprávnených voličov 678 sa volieb zúčastnilo 208 voličov, čo
predstavuje 30,68% účasť.

Za starostu obce Kazimír bol zvolený Ing. Tomáš Toma, s počtom platných hlasov 195 a 13 neplatných.
Platných hlasovacích  lístkov pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva  bolo 201 a 7 neplatných.
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných platných
hlasov: 

1. Ján Černej s počtom hlasov 150 
2. Jozef Takáč s počtom hlasov 142 
3. Mgr. Rastislav Kolesár s počtom hlasov 137 
4. Bc. Stanislav Balog s počtom hlasov 128 
5. Ružena Lukčíková s počtom hlasov 100 
6. Ing. Pavol Palička PhD. s počtom hlasov 99 
7. Matúš Hrabovský s počtom hlasov 95

Náhradníkom za poslanca do obecného zastupiteľstva sa stal Tomáš Rendeš s počtom hlasov 95.

„Touto cestou by som sa chcel srdečne poďakovať za prejavenú dôveru do ďalšieho obdobia. Budem sa
snažiť ľudí nesklamať a pokračovať v rozvoji našej obce.“ Tomáš Toma, starosta obce Kazimír



Dni obce
24.  júla  sa  uskutočnili  Dni  obce
Kazimír so začiatkom o 17.00 hodine.
Program  ste  obdržali  v  poslednom
vydaní  obecných  novín  Kažimerčan.
Svojou prítomnosťou nás poctila pani
Gizka  Oňová,  ktorá  zaspievala
obľúbené  hity.  Po  jej  vystúpení  nás
zabávala skupina AT Band. Poctili nás
aj  ďalší  hostia  -  predseda  KSK
Rastislav  Trnka,  ktorý  povedal  pár
slov  o  investíciách  Košického
samosprávneho  kraja  v  našej  obci,
prišli  aj  primátor  mesta  Trebišov  a
starostovia z okolitých obcí.

DJ TML roztancoval ľudí a zábava trvala do skorých ranných hodín. Návštevnosť podujatia hodnotíme ako
veľmi  úspešnú  a  vysokú,  približne  400  návštevníkov.  K  dispozícii  boli  skákacie  hrady,  cukrová  vata,
občerstvenie. Podávali sa chutné klobásky. Guľáš pripravilo a podávalo PS Hečka Kazimír. Zároveň veľké
poďakovanie  patrí  všetkým zamestnancom obecného úradu,  ktorí  sa  podieľali  na organizácii  a  pomohli
pripraviť skvelú veľkolepú udalosť.

Do budúcna sme sa rozhodli riešiť takéto podujatia pozvánkou v nasledovnej forme - každý občan obce
Kazimír obdrží pozvánku, v ktorej bude pozvaný on a jeho príslušníci rodiny a podujatie sa bude konať
akoby v tzv. uzavretej spoločnosti. 

Týmto opatrením sa chceme vyhnúť neprispôsobivým návštevníkom a chceme zabezpečiť to, aby pre tých,
pre ktorých sú dni obce organizované, si mohli aj patrične užiť pripravený bohatý program a občerstvenie. 

Projekt Detské ihrisko 
Obec  Kazimír  sa  zapojila  do  výzvy
MPSVaR  na  výstavbu  detských  ihrísk  a
následne  27.  júla  sme  získali  odpoveď o
schválení  prostriedkov  na  výstavbu
detského ihriska vo výške 45000 Eur.

Zámer  projektu  je  vybudovať  detské
ihrisko  celé  z  agátového  dreva  a  takisto
jeho umiestnenie je plánované do malého
Kazimíra,  kde  sa  momentálne  nachádza
zberný dvor. Ten plánujeme v najbližšom
období postupne rušiť. Detské ihrisko bude
mať podobu veľkej  20-metrovej  drevenej
lode  a  súčasťou  budú  aj  ďalšie

komponenty - lanová dráha, hojdačky, pieskovisko, kolotoč. Realizácia by mala prebehnúť počas roka 2023.

Čo  sa  týka  lokalizácie  detského  ihriska,  zvolili  sme  časť  malý  Kazimír.  Aj  keď  obec  pri  tejto  výzve
uvažovala nad umiestnením tohto detského ihriska v parku, aby to bolo v blízkosti športovísk, ktoré tam už
aktuálne máme, priestorovo by sme to tam už nedokázali umiestniť. Ihrisko v podobe veľkej drevenej lode je
veľké a je potrebné dodržať normy dopadových plôch. Jednotlivé prvky nemôžu byť blízko seba. Takisto v
parku je  problém s naklonenými stromami,  ktoré by mohli  dané ihrisko poškodiť.  Avšak,  máme dobrú
správu. Obec na zastupiteľstve riešila, že do budúcna chce pripraviť novú hernú plochu aj pri športovisku v
parku. Nebude to veľmi veľké ihrisko, ale prídu si na svoje aj tí najmenší a celý areál tak bude využiteľný
pre všetky vekové kategórie.



Pohár starostu
24.  septembra  sa  za  chladnejšieho  počasia
uskutočnilo  podujatie  Pohár  starostu  na  našom
novovybudovanom  multifunkčnom  ihrisku  v
parku.  Predtým  sa  zvykli  tieto  turnaje  spájať  s
odpustovou  slávnosťou.  Tento  rok  to  vyšlo  na
neskorší termín, pretože v čase odpustu ešte nebola
dokončená výstavba ihriska.

Turnaj  začal  o  14.00  hodine.  Zúčastnili  sa  ho  4
družstvá – výber z Kazimíra, ktoré hrali proti sebe.
Následne víťazi a porazení proti sebe o 3. miesto a
1. miesto. Pre návštevníkov sme si pripravili guľáš,
čapovala sa kofola a pivo zadarmo.

Poďakovanie patrí všetkým chlapom, ktorí prispeli k
vareniu guľášu a pomohli pri organizácii tejto akcie.
Zároveň aj rozhodcovi p. Pastirčákovi, ktorý dohliadal
nad priebehom fair play hry. O ozvučenie sa staral DJ
TML. 

Atmosféra bola výborná,  končilo  sa  približne  okolo
17.00 s vyhodnotením. Posedenie trvalo približne do
20.00 hodiny. Turnaj bol úspešný, nikto sa nezranil,
preto  veríme,  že  budeme  pokračovať  nabudúce  v
lepšom počasí a na novom ihrisku si užijeme skvelé
športové výkony a strávime príjemný spoločný čas. 

 

Dokončenie úprav na cintoríne vo Veľkom Kazimíri
Keďže  obec  zainvestovala  nemalé  finančné
prostriedky na nový asfalt v priestoroch cintorína,  z
dôvodu ochrany bola hlavná brána uzamknutá a bolo
možné vojsť len cez určený vstup. Uvedomili sme si,
že bránička, ktorá bola určená pre voľný vstup osôb
nebola  dostatočne  široká  na  vstup  s  vozíkom,
pristúpili sme teda k úprave brány - vstup je už možný
aj na vozíku.

Asfalt  sa  ničí  keďže  je  vo  svahu,  preto  prosíme
občanov, aby zvážili vstup na motorovom vozidle do
areálu.

Ďalšou  úpravou  areálu  cintorína  bola  inštalácia
osvetlenia. Už aj v nočných hodinách je cintorín osvetlený 8 lampami, ktoré vedú pozdĺž asfaltovej cesty.
Rátame s  tým,  že  to  bude bezpečnejšie  a  zníži  sa  vandalizmus.  Lampy fungujú  na  princípe  verejného
osvetlenia. Kedy sa zapne verejné osvetlenie, vtedy aj lampy na cintoríne.

V pláne sú ešte úpravy prasklín na múroch Domu smútku, nový fasádny náter, stĺpy a ich očistenie.
Čo sa týka cintorína v Malom Kazimíri, bol zrealizovaný nákup materiálu na murovanie. Budúci rok na jar
sa začne s výstavbou múrov a venca. 



Odkúpenie nehnuteľnosti obcou
Obec sa od júla snažila dostať ku kúpe rodinného
domu  na  Majerskej  ulici.  Koncom  augusta  sa
podpisovala  zmluva.  Dôvodom bola  informácia,
že potenciálny zákazník, ktorý chcel dom kúpiť aj
začal  s  menšími  úpravami,  ale  jeho  zámer  bol
nakoniec  priviesť  dve  rodiny  zo  sídliska  Luník
IX, čomu obec chcela zabrániť.

Obec sa rozhodla, že túto nehnuteľnosť kúpi. Už
v tom čase  to  vyzeralo  nedôstojne,  že  v  centre
obce  sa  nachádza  doslova  verejné  smetisko.
Vynaložili  sme  všetko  úsilie  na  to,  aby  sme
uhradili  všetky  pohľadávky  a  exekúcie,  ktoré
súviseli  s  touto  nehnuteľnosťou  a  obecné
zastupiteľstvo  odsúhlasilo  sumu  21700  Eur  na
kúpu  rodinného  domu,  ktorý  je  už  v  majetku

obce. Vykonalo sa tam čistenie pozemku. Vypratalo sa vyše 28 ton odpadu, 5 veľkokapacitných kontajnerov
na komunálny odpad, ktoré smerovali na skládku. 

Aktuálne sme získali búracie povolenie a už sa aj začalo s búracími prácami a korekčné odstránenie stavby
prebehne v novom roku. V budúcnosti  neplánujeme na tom mieste stavať,  len ho zrevitalizovať formou
verejnej zelene. Veríme, že to skrášli priestory našej obce.

Úcta k starším 
Dňa  13.  novembra,  aj
keď  v  náhradnom
termíne,  sa  konalo
stretnutie našich občanov
pri príležitosti  Október –
mesiac úcty k starším. 

Nedeľné popoludnie sme
strávili  v  priateľskej
atmosfére. 

V  úvode  sa  nám
predstavili  naši  žiaci
základnej školy, za čo im
aj  pedagógom  veľmi
pekne ďakujeme.

Popoludním  nás
sprevádzala  skupina
Pavelčákovci.

Poďakovanie za pomoc pri organizovaní podujatia patrí zamestnancom obce a kuchárkam, ktoré pripravili
pohostenie.  V  budúcnosti  sme  rozhodli  zaviesť  pri  tomto  type  podujatí  takzvaný návratkový  systém.
Hlavným dôvodom je to, aby sme sa vyhli plytvaniu, pretože z pozvaných občanov sa zúčastnila menej ako
polovica. Občania, ktorí sa nezúčastnili a nedostali malý darček, budú navštívení po novom roku, kedy sa im
darček odovzdá.



Divadlo v Materskej škole
Dňa 28.9.  navštívili  našu materskú školu  herci  z
divadla CROCUS, ktorí nás prišli potešiť so svojím
divadielkom. 

Okrem detí z MŠ sa prišli na predstavenie pozrieť
aj  kamaráti  zo  základnej  školy.  V  divadielku  s
názvom  „Gepardie  speváčky“  vystupovali  veselé
gepardice  – Bejby a Dolly,  ktoré deťom ukázali,
aké  je  priateľstvo  dôležité  a  ako  sa  správať  a
nesprávať k iným ľuďom a zvieratám. 

Počas predstavenia odzneli veselé pesničky, ktoré
si  deti  mohli  spolu  s  gepardicami  zaspievať.
Poučný príbeh deti odmenili srdečným potleskom a
poďakovaním.

Deň stromov
Dňa 20. októbra sme si pripomenuli Deň stromov aj v
Materskej škole hravou formou. Pani učiteľky si pre
deti  pripravili  peknú  prezentáciu  o  stromoch  a  deti
odpovedali na rôzne otázky. 

Nakoniec  im  pani  učiteľky  prichystali  kvetináč,
zeminu,  smrek  biely  a  ich  úlohou  bolo  s  pomocou
zasadiť  stromček  a  pravidelne  sa  oň  starať.  Táto
aktivita  sa  deťom  veľmi  páčila.  Hravou  formou  sa
naučili niečo nové o listnatých a ihličnatých stromoch
a starostlivosti o nich.

Deň jablka
21. október bol vyhlásený za Svetový deň jablka. Aj v našej MŠ v
tento  deň  prebiehali  aktivity  s  touto  témou.  Deti  sa  podľa  veku
primerane oboznamujú s prospešnosťou jablka pre ľudské zdravie, s
možnosťami  jeho  spracovania  a  konzumácie.  Deti  jedli  jabĺčka  v
surovom stave, na koláči a ochutnali aj jablkovú výživu.

Sprievodnou akciou boli aj tvorivé dielne na tému Najkrajšie jabĺčko,
kde deti maľovali jabĺčko netradičnou formou - otláčaním ozajstného jablka. Deťom jabĺčka a výrobky z
nich veľmi chutili a aktivitám sa veľmi tešili.



Z diania zo základnej školy
Nový školský rok 2022/2023 sme otvorili spoločne
s našimi žiakmi a ôsmimi novými prvákmi spolu s
ich rodičmi 5. septembra. Momentálne navštevuje
našu  školu  23  žiakov,  z  toho  4  deti  k  nám
dochádzajú  z  okolitých  obcí.  Pedagogický  zbor
tvoria 2 učiteľky, 2 učitelia náboženskej výchovy,
1 vychovávateľka a 1 pedagogická asistentka. Naša
škola  tiež  spolupracuje  so  ZUŠ  Michaľany  a
jedenkrát do týždňa k nám chodieva pani učiteľka
na krúžok výtvarnej výchovy.

Naše  hlavičky  ostávajú  stále  svieže  vďaka
spoločnosti Kaufland, odkiaľ pravidelne, aj vďaka
Vášmu  hlasovaniu  v  Čerstvých  hlavičkách  raz
týždenne dostávame rôzne druhy ovocia a zeleniny
v hojnom počte.  Zatiaľ sme sa potešili  banánom,
jablkám,  mandarínkam,  hroznu,  ale  aj  mrkve  či
ringlotám.

V  septembri  sme  si  v  školskom  klube  urobili
výstavu  jesennej  úrody  spojenú  s  ochutnávkou
ovocia a zeleniny z našich záhrad. 

Na hodinách slovenského jazyka sme sa učili písať
listy, ktoré sme spolu odniesli na poštu v našej obci
v  rámci  akcie  Deň  pošty.  Vedúca  pošty,  pani
Vierka  Horňáková  nám  ukázala  a  vysvetlila,  čo
obnáša práca poštára.  Aj touto cestou sa jej  teda
chceme  poďakovať  za  každoročnú  spoluprácu  a
ochotu pri organizovaní tejto akcie.

Pripravili sme si tiež Deň jablka, Olympijský deň,
zúčastnili  sme  sa  súťaže  iBobor,  ktorá  preverila
naše zručnosti na počítačoch a logické myslenie. 

Žiaci  1.  a  3.  ročníkov absolvovali  Celoslovenské
testovanie pohybových zručností  žiakov aj  vďaka
spolupráci so ZŠ Michaľany. 

Popritom  všetkom  sme  pripravili  program  na
vystúpenie  pre  našich  starých  rodičov  pri
príležitosti  mesiaca  október  -  Úcta  k  starším.  S
naším programom sme vystúpili hneď dvakrát. Po
vystúpení v škole sa deti predviedli aj v kultúrnom
dome, kde slávnosť organizovala obec Kazimír.

V  našej  škole  prebieha  projektové  vyučovanie
Hovorme o jedle, kde si každé ráno pripravujeme
spoločné raňajky a  plníme  pritom rôzne aktivity.
Veríme,  že zdravie a chuť do práce sa nás budú
držať až do konca školského roka.
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