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Kazimírske slávnosti aj tento rok rozospievali 

obecný park 

 Deň obce je uţ 

neodmysliteľnou súčasťou našej 

dediny. Aj tento rok sa 

Kazimírske slávnosti 

uskutočnili v poslednú júlovú 

nedeľu, t.j. 28. júla 2019 

v obecnom parku.  

 Ako býva zvykom, 

slávnosti sa nezaobišli bez 

bohatého kultúrneho programu. 

Ten začali po slávnostnom 

otváracom príhovore pána 

starostu naše šikovné deti – 

žiaci zo Základnej školy 

Kazimír, ktoré svojím 

predstavením v ľudovom duchu 

príjemne potešili najmä staršie 

generácie. Ţiaci ukázali, ţe náš 

folklór nevymiera a neustále 

nastupuje nová generácia 

nositeľov elánu pre ľudový 

tanec a spev. 

 Aj ďalšia časť programu 

pokračovala v ľudovom duchu. 

Svojou prítomnosťou obohatili 

program slávností ľudový súbor 

Roňava zo susedných 

Michalian, ľudový súbor 

Gerečovka z Malých Ozoroviec 

a chlapi z ľudového súboru 

Jarina z Úpora.  

 O sedemnástej hodine 

prišlo na rad očakávané 

vystúpenie známej slovenskej 

kapely Sokoly. Táto hudobná 

skupina sa zviditeľnila najmä 

cez účinkovanie v  televíznom  

projekte Ondreja Kandráča  

„Všetko čo mám rád“, ktorý 

vysielala televízia JOJ. Určite 

môţeme byť právom hrdí na 

šikovného rodáka z našej obce, 

Tomáša Labanca, ktorý 

v kapele Sokoly hrá na 

klávesoch.  

 Počasie však neprialo 

poslednej hudobnej skupine. 

Kvôli silnej búrke, ktorá 

odohnala podstatnú časť 

divákov, musela po prvom kole 

voľnej zábavy zrušiť svoje 

vystúpenie kapela Jimmy band.  

 Okrem programu bola 

súčasťou osláv aj jedna 



zaujímavosť. Pri príleţitosti 

150. výročia Základnej školy 

Kazimír na návštevníkov čakal 

pripravený stánok so staršími, 

ale aj novšími fotkami školy 

a ţiakov školy. Účastníci si tak 

mohli zaspomínať na školské 

časy a prebudiť v sebe kúsok 

nostalgie. 

 Kazimírske slávnosti sú 

akýmsi miestom pre vytvorenie 

obecnej komunity. Je to deň v 

roku, keď sa ľudia stretnú, 

porozprávajú sa a 

popri kultúrnom programe si 

pochutnajú na guláši či dobrom 

občerstvení. Účasť bola naozaj 

vysoká, a to nielen kvôli 

Kazimírčanom, ale aj kvôli 

divákom z okolitých obcí.  

 Avšak, bez sponzorov 

a všetkých ochotných ľudí, ktorí 

sa podieľali na organizovaní by 

táto akcia nebola taká úspešná. 

Ďakujeme.

   

Myslíte si, že Vás sa to netýka?

ODPADY! Tento 

problém bol zdôrazňovaný uţ  

niekoľkokrát, no stále je v našej 

obci prítomný. Je to nekonečný 

príbeh, ktorý obec nevie 

vyriešiť. A pri tom je to také 

jednoduché – stačí začať od 

seba. 

 V našej obci máme 

zavedený systém triedenia 

odpadov. V zberných dvoroch 

sú farebne označené kontajnery 

na sklo, plasty, kovy a papier. Je 

zaráţajúce, ţe ako vzdelaní 

ľudia nevieme čítať nápisy na 

kontajneroch, a tak nevieme 

separovať ani jednotlivé zloţky. 

Zberné dvory slúžia na 

uloženie TRIEDENÝCH 

odpadov – skla, kovov, plastov 

a papiera. Všetky ostatné 

odpady tam nepatria!  

 Rovnako je to aj 

s kontajnermi pri cintorínoch. 

Veľkoobjemové kontajnery boli 

nahradené 1100 litrovými. Pri 

malokazimírskom cintoríne sú 

dva kontajnery, pri 

veľkokazimírskom cintoríne tieţ 

dva. Do týchto zberných nádob 

patrí odpad len z cintorína! 

Patria tam umelé kvety 



Nahromadený odpad zo zberných dvorov za jeden mesiac – toto tam nepatrí! 

a kahance. Ţivé kvety treba 

odniesť do svojich 

kompostérov, alebo na obecné 

kompostovisko. Pri poslednej 

kontrole sa v nich našli 

vyhodené periny a vankúše 

a zmiešaný komunálny odpad 

z rodinných domov. Obec sa 

preto rozhodla, ţe za 

nerešpektovanie zákazov, ktoré 

sa týkajú odpadov, bude 

udeľovať pokuty. 

 Hromadenie odpadu pri 

cintorínoch, ako aj v zberných 

dvoroch je zapríčinené aj tým, 

ţe odpad vynášajú nielen 

domáci, ale aj obyvatelia iných 

obcí. Uţ viackrát sa stalo, ţe 

pri zbernom dvore zastavilo 

auto a jeho majiteľ tam uloţil 

mnoţstvo odpadu z domácnosti.

 Starosta obce preto 

vyzýva všetkých Kazimírčanov, 

aby sledovali situáciu a ak je to 

moţné, neváhali odfotiť ŠPZ 

auta, prípadne aj majiteľa auta. 

Takáto fotka bude slúţiť ako 

dôkaz k zaplateniu pokuty. Za 

ukladanie odpadov, ktoré 

nepatria na zberné dvory a do 

kontajnerov pri cintorínoch 

hrozí pokuta až do výšky    

1 500 €. 

 Platenie pokút sa týka aj 

pretrvávajúceho vandalizmu. 

V obci máme zavedený 

kamerový systém, ktorý je 

pravidelne kontrolovaný. Kvôli 

neustálemu vyčíňaniu vandalov, 

ktorí poškodzujú obecný 

majetok, najmä okolie 

amfiteátra, boli na určité miesta 

zavedené aj fotopasce.  

 Je nemysliteľné, aby sme 

si dobrovoľne ničili vlastný 

majetok obce. Koncom júla 

boli pred amfiteátrom vytvorené 

lavičky, na ktorých 

spolupracovali niektorí naši 

občania. Išlo o fyzicky náročnú 

prácu. Dva týţdne po obecných 

slávnostiach sa našla jedna 

lavička zlomená, je teda značne 

poškodená. Ak tento problém 

bude pretrvávať tak mená tých, 

ktorí dobrovoľne spôsobia 

škodu na obecnom majetku, 

budú zverejnené. 

 Poloţme si otázku: 

Prečo sa správame tak, že sa 

nás to netýka? Začnime si 

chrániť to, čo máme, 

a správajme sa zodpovedne voči 

sebe, zemeguli, aj voči 

ostatným. 

  

 
Letné kino 2019 (amfiteáter Kazimír) 

 

Letné kino sa bude 

realizovať len za 

priaznivého počasia 

vţdy o 20:00 hod. 

O prípadných 

zmenách budete 

informovaní. 

 

 

Odpustový futbal 

Pozývame Vás na futbalový zápas, 

ktorý sa uskutoční 18. augusta 2019 so 

začiatkom o 15:00 hod. na miestnom 

futbalovom ihrisku. Príďte podporiť 

futbalové druţstvá, príjemne sa 

občerstviť a preţiť tak krásne nedeľné 

popoludnie. 

 

9. august 

2019 
Chatrč  

(fantasy/dráma, 132 min.) 

16. august 

2019 
Probudím se včera  

(česká komédia, 120 min.) 

28. august 

2019 

Pat a Mat opäť v akcii  
(animovaný film pre 

rodiny, 75 min) 



V obci máme registrované obecné kompostovisko

Odpad zo záhrad  bude mať takisto svoje 

miesto. V najbliţšej dobe sa obyvateľom Kazimíra 

sprístupní obecné kompostovisko.

 Kompostovisko sa nachádza na mieste 

bývalej strelnice, pri cintoríne za domom smútku 

vo Veľkom Kazimíre. Má svoj prevádzkový 

poriadok. Vstup naň je moţný len v sprievode 

zodpovednej osoby v dopredu dohodnutom čase. 

 Ak uţ nebudete mať miesto vo svojom 

kompostéri, ktorý vlastní kaţdá domácnosť, 

jednoducho donesiete odpad  na obecné 

kompostovisko.   

 Na toto miesto bude moţné doniesť všetky 

zelené odpady ako konáre, lístie, kvety, trávu, 

odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, 

pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a 

zeleninu, piliny, hobliny či drevný popol.  

 Zavedenie miesta na ukladanie kompostu 

bolo v obci vytvorené aj kvôli neustálemu 

problému pálenia spomenutých zelených odpadov. 

 

 

 

 

 

 

Odpad môžete doniesť aj na zberný dvor  

 Pálenie porastov alebo aj vypaľovanie 

trávy nie je jediný problém, akým sa obyvatelia 

obce zbavujú zelených odpadov. V obci Kazimír 

bol za posledné dva týţdne políciou riešený 

problém pálenia odpadov až 3-krát. Je dôleţité 

spomenúť, ţe nešlo však len o pálenie biologicky 

rozloţiteľného odpadu, spaľované boli aj iné 

odpady.  

 Pred niekoľkými rokmi sme mali do obce 

zavedené zberné miesta a zberný dvor 

nachádzajúci sa v parku za obchodným domom. 

Tento priestor bude sprístupnený občanom za 

účelom uloţenia odpadov, ktorých sa chcú zbaviť.  

 Zberný dvor bude fungovať tak, ţe naň 

donesiete odpad za ktorý zaplatíte. Ten sa uloţí do 

veľkoobjemových kontajnerov. Cena za kilogram 

odpadu bude sprístupnená hneď po schválení 

všeobecného záväzného nariadenia. Takto sa 

jednoducho predíde vytváraniu čiernych skládok 

a nezákonnému spaľovaniu odpadov. 

 Treba si uvedomiť, 

ţe je rozumnejšie doniesť 

odpad na zberný dvor, kde 

ho následne vyvezie a 

zlikviduje zberná 

spoločnosť. Je to stále lepšie 

riešenie ako nezákonne 

spaľovanie odpadu 

a následné ničenie 

životného prostredia.  

   



   

 

 Veľkoobjemové kontajnery z obidvoch cintorínov boli prenesené na zberný dvor. Predtým ale 

prešli kompletným vyčistením.   

 Za pomoci obecných 

pracovníkov sa pozbierali 

odpadky okolo kontajnerov 

a vyčistilo sa okolie cintorínov. 

Pri likvidácii odpadu sa prišlo na 

to, ţe kontajner pri cintoríne 

v Malom Kazimíre nebol 

vyvážaný niekoľko rokov, 

odpad sa spaľoval priamo v ňom, 

alebo rovno za ním.

Kazimír má opravené cesty

 Aktuálne prebehla v našej obci čiastočná oprava 

ciest. K oprave malo dôjsť v mesiaci máj. Keďţe je august, 

vedenie obce sa ospravedlňuje občanom, ţe práca na ceste 

prebehla aţ teraz.  

 Zároveň sa plánuje aj ťahanie nového asfaltu. 

Asfalt by sa mal v obci ťahať v smere na Michaľany – 

dokončenie vozovky (od parku) a v smere na Byštu. 

 

 

Blahoželáme! 
 

Dňa 16. augusta 2019 oslavuje 50. narodeniny pán Ján Černej

Potriasť ti pravicou 

a zdvihnúť pohár, 

priať všetko najlepšie 

a úspech ďalších dní... 

 

Nech Tvoje slnko šťastia 

nikdy nezhasína 

a zo života 

nech nezmiznú krásne 

sny. 

 

 

 

Za Tvoju lásku 

nech Ťa Pán Boh odmení 

a ten najkrajší sen 

v skutok premení. 

 

 

Všetko najlepšie Ti prajú   

manţelka Mirka, 

synovia Janík a Marek 

a mamka Jolanka. 

 

 

 

 

 

Mnohaja, blahaja, lita! 



 

Obecná knižnica je s nami už niekoľko desaťročí 

 Kultúra ľudstva je veľmi dôleţitá. Mnohí 

jej nepripisujú dôleţitosť, domnievajú sa, ţe 

umenie nepotrebujú. No bez prijímania umenia 

bude náš „vnútorný človek“ pomaly, ale s istotou 

zomierať. Kazimír má jednu kultúrnu inštitúciu uţ 

niekoľko desaťročí – je ňou miestna knižnica. 

 Vďaka takému pokladu, akým je obecná 

kronika, máme mnoho informácii o začiatkoch 

a priebehu trvania kniţnice. Píše sa v nej, ţe 

začiatkom 20. storočia, bola jedinou kniţnicou 

v obci grófska knižnica umiestnená v kaštieli 

v parku. Samozrejme, knihy čítala len vyššia 

spoločnosť. Jednoduchí dedinčania nemali čas 

a mali mnoho starostí so zabezpečením svojho 

materiálneho ţivota.  

 Po vytvorení prvej Československej 

republiky vyšiel v roku 1924 zákon o kniţniciach, 

ktorý nariadil zakladanie miestnych verejných 

knižníc. Z historických záznamov obce vieme, ţe 

dňa 21. apríla 1925 obecné zastupiteľstvo v Malom 

Kazimíre schválilo zriadenie obecnej kniţnice. Na 

objednané knihy bolo z Matice slovenskej 

vyčlenených 90 Kč. Na rok 1926 bolo 

vyčlenených uţ  

268 Kč. Kniţnica bola umiestnená 

v ľudovej škole. Nanešťastie, maďarská 

okupácia zničila túto kniţnicu. Po 

prechode frontu nezostal ani jediný 

zväzok knihy.  

 V povojnovom období roku 

1947 sa Matica slovenská rozhodla, ţe daruje 

obecnej knižnici knihy v hodnote 14 000 Kčs 

v rámci akcie „Pomáhajme navrátených 

Slovákom“. Pri príleţitosti slávnostného 

odovzdávania kníh boli dňa 2. februára 1948 

konané obecné oslavy s hraným divadelným 

predstavením Ferka Urbánka Kamenný chodníček. 

Predsedom obecnej kniţničnej rady bol Andrej 

Dţupin, členmi Jozef Fiľakovský, Pavel Bogdaň 

a Ján Babčák. Kniţnica sídlila v škole, ale v roku 

1961 bola premiestnená do kultúrneho domu.  

 Šesťdesiate roky sa vyznačovali veľkým 

rozvojom literatúry. Tá sa však stala „slúţkou“ 

politiky. Začiatkom sedemdesiatych rokov bolo 

v našej kniţnici 1 200 kníh a 155 čitateľov. 

V záznamoch stojí, ţe ročne pribudlo do kniţného 

fondu vyše 100 kníh v hodnote cez 2 500 Kčs.  

 Roky ubiehali a počet čitateľov postupne 

upadal, čím sa obmedzilo aj pravidelné otváranie 

kniţnice. Záujem o knihy je v súčasnosti stále 

menší, pretoţe oveľa zaujímavejšie sú tablety 

a mobily.  

 Obec s podporou dotácie zabezpečila 

v roku 2018 nákup nových kníh v hodnote 

1 054,29 €. Začiatkom roka 2019 sa vykonalo 

kompletné sčítanie a zápis všetkých kníh. Aktuálne 

je v kniţnici 1 419 zväzkov, z toho bolo 

tohto roku darovaných 74 kníh. Počet 

zväzkov by bol väčší, ak by sa poţičané 

knihy vrátili späť tam, kam patria. 

Ţiadame preto čitateľov, aby vrátili 

knihy, ktoré si vypožičali pred rokmi 

z miestnej kniţnice. Môţete ich doniesť 

aj na obecný úrad. 

 Aktuálne je kvôli prebiehajúcej 

rekonštrukcii priestorov kultúrneho domu kniţnica 

zatvorená. O otváracích hodinách budete 

informovaní.

 

Ţiadame čitateľov o 

VRÁTENIE 

dlhodobo 

vypoţičaných kníh 

z miestnej kniţnice! 
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