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Milí spoluobčania! 

         Dovoľte mi sa k Vám prihovoriť a zavinšovať v čase najkrajších sviatkov  pokoja, 

lásky a porozumenia. 

         Vianoce sú sviatky, na ktoré netrpezlivo čakáme, lebo ich výnimočnosť nás napĺňa 

pocitom šťastia, pohody a harmónie. Aj keď Vianoce sú tu každý rok, ich okúzľujúce čaro sa 

nedá nahradiť. Je to čas,  kedy sa stretávajú  rodiny, príbuzní a  známi, keď si zasadneme 

k spoločnému  stolu. Vianočný čas má svoje neopísateľné čaro pre každého, kto sa nepozerá 

iba očami, ale i srdcom. Je príležitosťou zastaviť sa a pozrieť do hĺbky svojej duše. 

Vychutnajme si blížiace sa Vianoce so všetkým, čo k ním patrí.  

           Vo svojom  mene i v mene obecného zastupiteľstva a zamestnancov obce Vám  

prajeme požehnané a milostiplné vianočné sviatky. Nech ich ticho v nás naplní pravým 

pokojom, radosťou, láskou,  zdravím a Božím požehnaním po celý nový rok.  

                                              

Bc. Tomáš Toma  

                 starosta obce



Krajšie Vianoce v našej dedine. Zdobí ju veľký stromček na 

námestí a nové osvetlenie

Najkrajšie obdobie roka 

je pred dverami. Tí najmenší sa 

určite tešia na mnohé vysnívane 

dary, ktoré si nájdu pod 

stromčekom, starších poteší 

iskra v detských očiach či 

rodinné teplo domova.  Hoci 

hlavným zmyslom Vianoc nie 

je ani obrovská kopa darčekov a 

množstvo chutného jedla, 

predsa k nim niečo 

neodmysliteľne patrí. 

Vyzdobené stromčeky 

a žiariace svetlá, ktoré zahrejú 

každého človeka pri srdci.   

Ako býva zvykom každé 

Vianoce, aj tento rok máme 

v centre dediny umiestnený 

veľký vianočný stromček. Tak 

ako vlani, aj teraz sa o jeho 

výzdobu postarali žiaci 

základnej a materskej školy, 

ktorí počas spievania známych 

kolied ozdobovali stromček 

s pánom starostom.  

Počas sviatkov je  

v dedine, okrem starého, 

nainštalované aj nové 

osvetlenie v podobe 

vianočných vločiek. 

Vločky sú umiestnené na 

stĺpoch verejného 

osvetlenia.  

Štyri týždne pred 

sviatkami narodenia 

Božieho Syna začína 

obdobie adventu.  V 

 tomto čase sa zapaľuje 

každú nedeľu nová svieca 

na adventnom venci. K novému 

osvetleniu dala obec vyrobiť aj 

veľký adventný veniec, ktorý 

je umiestnený pred obecným  

úradom. Na jeho výrobe sa 

podieľali naši Kazimírčania.  

Obec chce vyjadriť 

veľké poďakovanie najmä 

pánovi Jozefovi Takáčovi, 

ktorý vytvoril kovovú 

konštrukciu venca, pánovi 

Rastislavovi Kolesárovi za 

elektroinštaláciu, pánovi 

Lukášovi Horňákovi,  ktorý 

vencu dodal finálnu 

podobu, zamestnancom obce 

za jeho vyzdobenie 

a samozrejme všetkým, ktorí sa 

akýmkoľvek spôsobom 

podieľali na vytvorení krajších 

Vianoc v našej dedine. 



Nové cesty Kazimíra slávnostne otvoril predseda KSK 

Rastislav Trnka 
 

V letných mesiacoch 

prešli obnovou cesty obce 

Kazimír, v smere na Michaľany 

a Byštu. K ich rekonštrukcii 

bolo možné pristúpiť vďaka 

podpore Košického 

samosprávneho kraja (KSK) a 

Správy ciest košického 

samosprávneho kraja. 

Celkové náklady sa vyšplhali na 

214-tisíc eur, pričom sa opravil 

úsek dlhý tri kilometre.  

Zároveň obec finančne 

prispela aj k rekonštrukcii cesty 

mimo samotnej obce. 

Konkrétne v oblasti bývalej 

colnice, pri hranici 

s Maďarskom. „Najväčším 

problémom bola cesta od 

Kazimíra po maďarskú hranicu. 

Maďari zrekonštruovali svoj 

úsek cesty ešte pred pätnástimi 

rokmi, no na našej strane 

pokračovala cesta plná výtlkov. 

Nebolo to dobrou vizitkou 

východu. Ľudia sú preto radi, že 

sa to konečne opravilo a dá sa 

komfortne prejsť cez hranice,“ 

povedal starosta Kazimíra 

Tomáš Toma.  

Pri tejto príležitosti do 

obce zavítal predseda KSK 

Rastislav Trnka, aby spoločne 

so starostami okolitých obcí 

slávnostne otvoril nové cesty. 

Tento významný moment sa 

uskutočnil 18. októbra 2019. 

K spríjemneniu atmosféry 

prispeli žiaci zo ZŠ Kazimír 

peknou kultúrnou vložkou, za 

čo im patrí vďaka.  

Obec Kazimír chce 

poďakovať najmä Košickému 

samosprávnemu kraju a Správe 

ciest košického samosprávneho 

kraja za finančnú pomoc pri 

zveľaďovaní obce. Nové cesty 

pôsobia esteticky a spôsobujú 

(najmä) vodičom radosť.



Zosnulý duchovný otec Andrej Labanc by oslavoval 90 rokov života 

 

Začiatok novembra sa 

nesie v spomienkach na 

všetkých svätých a zosnulých. 

Je to čas, kedy sú hroby na 

cintorínoch vyzdobené kvetmi 

a zapálenými sviečkami. Ľudia 

si tak uctievajú pamiatku 

svojich blízkych.  

V tomto dušičkovom 

čase, dňa 1. novembra 2019, by 

oslavoval 90 rokov od svojho 

narodenia kňaz Andrej 

Labanc, ktorý veľkú časť 

svojho života prežil v našej 

obci. Z tejto príležitosti sa na 

jeho počesť slúžila v nedeľu,   

3. novembra 2019, slávnostná 

svätá omša. Hlavným 

celebrantom bol emeritný 

arcibiskup košickej 

rímskokatolíckej arcidiecézy 

Mons. Alojz Tkáč, 

koncelebrovali dp. Štefan 

Farkaš, Jozef Dudič a Peter 

Labanc.  

Andrej Labanc bol 

v Kazimíre v činnej pastorácii 

35 rokov (1963 – 1998). Potom 

bol dva roky na dôchodku. 

Nebohý o. Labanc zakúsil okolo 

roku 1958 aj horkú chuť 

väzenia, keď bol 

kaplánom v Snine. 

Bolo to v časoch, keď 

bývalý režim 

prenasledoval cirkev. 

Väznený bol kvôli 

prednášaniu o Ježišovi 

Kristovi a školské 

učebnice vtedy písali 

opak. Deti samé od 

seba povytrhávali 

strany z učebníc, kde 

boli napísané veci 

proti pravdám viery. Keď to 

učitelia zistili, zvalili to na p. 

kaplána (hoci deti to urobili bez 

jeho vedomia).  

Za svojho pôsobenia vo 

farnosti Kazimír postavil 

Andrej Labanc dva veľké 

rímskokatolícke kostoly. 

Konsekrácia kazimírskeho 

chrámu bola v roku 1967, 

kostol v Michaľanoch bol 

posvätený v roku 1996.  

Andrej Labanc sa 

zapísal do dejín našej obce. 

Duchovne vychoval niekoľko 

generácii a pre mnohých je 

veľkým vzorom aj dnes.  

 

Nech odpočíva v pokoji. 



Obec vítala jej nových členov... 

 

Obec Kazimír nezabúda na svojich občanov. 

Nejde však len o tých, ktorí už vo svojom živote čo-

to zažili. Dňa 14. októbra 2019 v zasadacej 

miestnosti obecného úradu privítalo vedenie obce 

najmenších členov obecnej komunity. Išlo 

o Uvítanie detí do života.  

Po slávnostnom príhovore p. starostu 

predviedli deti z materskej školy milé predstavenie 

v podobe scénky a tematických piesní. Po programe 
sa rodičia zapísali do pamätnej knihy života, 

mamičky dostali ružu a detičky praktický darček.  

Hoci pozvánku na svoju prvú oficiálnu 

spoločenskú udalosť prijalo 8 najmenším členov 

obce, na akcii sa zúčastnilo 5 detičiek v sprievode 

svojich rodičov. Môžeme tak skonštatovať, že Obec 

Kazimír sa pomaly, ale s istotou rozrastá.  

 

 

...a uctila si  tých starších 

 

Október bol plodným mesiacom. Po 

krásnom privítaní našich najmenších do života, sme 

si uctili aj starších obyvateľov našej dediny. Dňa 

28. októbra 2019 sa v priestoroch kultúrneho domu 

konala Úcta k starším. Pozvaní boli všetci občania 

nad 65 rokov.  

 Po slávnostnom príhovore, v ktorom starosta 

obce srdečne privítal všetkých prítomných hostí, 

nasledovalo príjemné poobedie. O zábavu sa 

postaral ľudový súbor Novešan z Tušickej Novej 

Vsi a DJ Papi.  

 Starosta obce sa chce poďakovať 

kuchárkam, ktoré pripravili chutný slávnostný obed 

a všetkým zamestnancom obecného úradu za 

prípravu tejto milej akcie. Ďakujeme.  



Zlepšime si život separovaním odpadu 

Odpady sa posledný rok 

skloňujú v každej televízii, 

rádiu či rozhlase. Veď niet sa 

čomu čudovať, keď celá Európa 

prisľúbila, že sa stane 

ekologickou. A v tomto nechce 

zaostať ani Slovensko, ktoré 

prijalo novelu zákona o 

odpadoch. Táto novela zasiahla 

výšku poplatku za skládkovanie 

komunálneho odpadu, ktorá sa 

každým rokom zvyšuje. Toto 

zvyšovanie poplatku má byť 

nástrojom na zvýšenie 

separácie. Výšky poplatkov 

sme písali v predchádzajúcich 

číslach našich novín. Tento 

poplatok sa upravuje pre každú 

obec, a teda aj pre nás. 

Vypočítava sa vzorcom, do 

ktorého sa zadávajú objemy 

vyprodukovaného komunálneho 

odpadu v našej obci s objemom 

separovaného odpadu, čiže 

jednoduchšie povedané, tak ako 

sme triedili odpad minulý rok, 

taký poplatok budeme platiť ten 

nadchádzajúci.  

Z toho všetkého vyšlo, 

že aj nám sa tento poplatok 

zvyšuje od budúceho roka. A 

keďže zákon tiež hovorí, že 

obec nesmie zarábať a ani 

prerábať na odpade (t.j. koľko 

vyzbiera peňazí za poplatok, 

toľko zaplatí za odpad), preto 

obecné zastupiteľstvo muselo 

prijať Všeobecné záväzné 

nariadenie o výške poplatku za 

komunálny odpad.  

Tento poplatok sa mení 

od 1.1.2020 z 10 eur na osobu 

na 15 eur na osobu. Dôvodom 

tohto zvyšovania bolo aj to, že 

obec zaplatila tento rok za 

vývoz komunálneho odpadu 

viac ako 12-tisíc eur a 

vyzbierala na poplatkoch 8-tisíc 

eur, čiže obec je v strate 4-tisíc 

eur. A prečo je v strate? Lebo 

novela zákona bola vydaná 

koncom roka 2018 a žiadna 

obec ani mesto nestihli 

reagovať na toto zvýšenie v 

podobe záväzného nariadenia.  

Zmení sa aj spôsob 

vývozu. A ako to bude 

fungovať budúci rok? 

V mesiaci január 2020 

dostane každá domácnosť, ktorá 

má uhradené poplatky za 

komunálny odpad 

predchádzajúceho roka 2019 

nálepku, ktorú bude potrebné 

nalepiť na nádobu. Vyvážať sa 



budú iba tieto nádoby s 

nálepkou.  

Pri 4-člennej rodine to 

bude jedná nálepka, pri 5 – 8-

člennej rodine dve nálepky, 9 –

12-člennej rodine 3 nálepky na 

nádoby. Avšak, môžu to byť 

iba nádoby s objemom 110 

litrov.  

Až domácnosť 

vyprodukuje viac odpadu, môže 

si na obecnom úrade zakúpiť 

vrece na komunálny odpad s 

logom spoločnosti Fúra a iba 

toto vrece bude vyvezené. 

Určite sa pýtate prečo takto? 

Trend posledných 6 mesiacov 

nám na faktúrach ukazuje 

stúpanie počtu vyvezených 

nádob skoro o 50 %, čo hovorí 

o tom, že neseparujeme, ale 

naopak produkujeme viac 

komunálneho odpadu. Stačí sa 

prejsť v deň zberu odpadu a 

zbadáte, že pred domami, v 

ktorých bývajú 4-členné rodiny, 

sú vyložené 4 kuka nádoby s 

komunálnym odpadom, 

a pritom bol zber odpadu 

vykonaný len 2 týždne naspäť. 

To svedčí o tom, že sa 

neseparuje správne alebo vôbec. 

Čoskoro začne nový rok 

2020. Preto ho začnime nanovo, 

s čistým štítom. Vstúpme si do 

svedomia a nebuďme ľahostajní 

k prírode, ľuďom a okoliu. 

Podporme obnovu prírody...   

Nech v našej dedine znie 

s novým rokom heslo: zlepšime 

si separovaním život!  

   

 Bc. Tomáš Toma 

         starosta obce  

 

 

Škola rozdávala vianočné darčeky 

V dňoch 11. a 12. 

decembra 2019 pripravili žiaci 

základnej školy v spolupráci so 

svojimi učiteľmi vianočnú 

burzu, na ktorú pozvali, 

prostredníctvom obecného 

rozhlasu, všetkých obyvateľov 

našej obce. Na predaj boli 

vianočné dekorácie, sviečky, 

med, perníky i vtipné darčeky. 

Každý si vedel nájsť svoje. 

Vyzbieraná suma na 

vianočnej burze, ktorá 

predstavuje 174, 89 € bude 

využitá na obnovu počítačovej 

učebne (zabezpečenie nových 

klávesníc a myšiek).  

Základná škola ďakuje 

každému, kto si našiel čas prísť  

a chcel podporiť túto myšlienku. 

Všetkým praje šťastné a veselé 

Vianoce!  

          

          Mgr. Lívia Černejová 

                 riaditeľka ZŠ 

Zdroj: internet 



Zo života školy 
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Príprava na Vianoce v základnej škole je už v plnom prúde! 

Žiaci si v  škole  urobili predvianočnú náladu a pri počúvaní 

krásnych vianočných kolied  si vo vianočnej pekárni napiekli 

a vyzdobili perníčky. Dobrú chuť! 

 

 

Dňa 22. novembra 2019 sa základná 

škola zúčastnila okresného kola 

súťaže Zemplin špiva i hutori, kde 

sa umiestnili na 3.mieste v kategórii 

ľudový rozprávač. Momentálne sa 

žiaci pripravujú na matematickú 

Pytagoriádu a na recitačnú súťaž 

Šaliansky Maťko. 

 

 

Škola si pripomenula 9.októbra 2019 Deň pošty. Deti sa naučili 

ako sa správne píše list a adresa, vypisuje obálka, či ako treba 

poslať list. 

 


