
 

 

Kultúrne pamiatky v obci Kazimír 

Hrádok Kazimír -   šľachtický hrádok, ktorý kedysi stál nad obcou, sa dodnes týči na miestnom 

návrší zvanom Hrunok, nad potokom Izra. Na nižšie položenej vyvýšenine priliehajúcej k Hrunku stojí 

pôvodný stredoveký dedinský kostol, dnes slúžiaci miestnej kalvínskej farnosti prerušovane od 16. 

storočia. Tieto objekty sú súčasťou Národnej kultúrnej pamiatky. 

O dejinách neveľkého kazimírskeho hrádku sa nezachovali žiadne priame záznamy, iba zrúcaniny 

samotnej stavby. Jedinou časťou ruín, ktorá dodnes stojí, je stena bývalej hlavnej obytnej stavby. 

Architektonický vývoj stavby môžeme len hádať. Hrádok jestvoval možno už v druhej polovici 13. 

storočia, s istotou však môžeme hovoriť o jeho existencii až v období 14. - 15.  storočia. Priehlbenina s 

vytŕčajúcimi zvyškami muriva patrila buď jednej zo stien obytnej budovy  alebo základom 

obvodových opevnení hrádku. Na viacerých miestach Hrunka sú sporadicky viditeľné aj stopy po 

zaniknutých obranných valoch a nehlbokých priekopách, ktoré obkolesovali vrchol kopca, na ktorom 

sa hrádok nachádza. Posledné zvyšky hrádku s výnimkou jednej steny zanikli už pred vyše 250 - 300 

rokmi. Samotná stena má ale aj v dnešných časoch zodpovednú úlohu - nesie na svojom vrchole 

dlhoročne obývané bocianie hniezdo. 

 

 

 

 



 

 

Obecný park Kazimír -  Prírodno-krajinársky park, ktorý sa nachádza v našej obci na ploche 6 hektárov 

tvoril časť bývalého zemepanského sídla a kedysi bol pýchou obce. Svojou historickou zeleňou svedčí o vyše 

dvesto ročnej kultivácií bohatého sortimentu cudzokrajných a domácich drevín a krov, ktoré tu impozantným 

rozložením tvorili čarovnú oázu ticha.  

Na nádvorí zbúraného kaštieľa sa nachádzal obrovský agát biely, ktorý bol najstarším na Slovensku a ktorého 

vek sa odhadoval na niekoľko storočí . Rozsiahly, po dendrologickej stránke zaujímavý park v juhovýchodnej 

časti intravilánu obce sa rozkladá na rovine, 154 m.n.m.  

V areály lesoparku nečas hodne narušil štýlovosť i skladbu drevín. Naposledy letná víchrica 31. júla 1977 zničila 

statné velikány a decimovala storočné mohykány. Chránená zeleň je reliktom lužného lesa, ktorý sa rozkladal 

vôkol panského sídla a tvoril bariéru kaštieľskemu zariadeniu. Z vyše stovky druhov drevín listnáčov a ihličín 

rastie tu: buk lesný, dub letný, breza biela, breza bradavičnatá, jelše, topole, vŕby, brekyňa obyčajná, mukyňa 

obyčajná, hruška, orech, jaseň , ginkgo, jedľa, sofora japonská, borovice, smrekovce, douglaska tisilistá, 

drezovec trojtrňový, katalpa, čremcha strapcovitá, platan javorolistý a iné dreviny. Pestrá botanika a živá príroda 

parku je bohatou učebnicou prírodovedy v každom ročnom období. V historickom parku, v strede obce rastú dva 

majestátne duby letné (Quercua robur). Väčší ma vek 255 rokov, obvod kmeňa vo výške 1,3m – 617cm, priemer 

koruny – 19m, výška stromu 25m. Menší dub, rastie na kraji parku, bližšie k ceste, vek má 205 rokov, obvod 

kmeňa vo výške 1,3m – 490cm, priemer koruny 23m, výška stromu 22m. Za chránené stromy boli tieto dva duby 

vyhlásené 28.8.1992. 

V súčasnosti bohatý lesopark je živou botanikou širokého okolia, slúži verejnosti pre rekreáciu, šport a je 

estetickou súčasťou nášho životného prostredia. Nachádza sa tu futbalové a volejbalové ihrisko ako aj 

novootvorený klub mládeže v budove bývalej materskej škôlky. Plánom obce je všetky tieto športovo- rekreačné 

zóny zrekonštruovať  aby pre obyvateľov našej obce ale i návštevníkov bol  miestny park dobrým zdrojom 

kultúry a oddychu, kde sa budú radi znova vracať. 

 

 

 

 



 

 

Zaujímavosti o obci Kazimír: 

Klasicistický kaštieľ z roku 1840 - Gróf Berchtold Kázmér /Kazimír/ mal v obci  koncom 19. 

a začiatkom 20. storočia najväčšie majetky a kaštieľ, ktorý postavila rodina grófa Töröka. 

Törökovcom patril predtým  aj hrad, ktorého zrúcaniny ešte existujú. Dnes už neexistujúci kaštieľ  bol 

kedysi dominantou obce. Bol dvojpodlažnou budovou obdĺžnikového tvaru so stredným rizalitom, 

zakončeným tympanónom. Na hlavnej fasáde mal balkón na štyroch dórskych stĺpoch.  

 

  

 

Obec Kazimír - leží v juhozápadnej časti Východoslovenskej nížiny v Podslanskej pahorkatine rozdelenej 

potokmi Roňava a Byšta. Susedí s obcami Michaľany, Byšta a Brezina. Obcou preteká potok Izra. Nadmorská 

výška v strede obce je 151 m n. m.(Veľký Kazimír), 137 m n. m. (Malý Kazimír), v chotári 126-241 m n. m. 

Zväčša odlesnený chotár je pokrytý sprašovými uloženinami. Má hnedozemné a illimerizované pôdy. Sú tu 

pramene slano-zásaditej vody. V okolí obce sa nachádzajú zmiešané lesy Slanských vrchov. Z drevín prevládajú 

dub a buk, no vyskytujú sa tu aj vŕby, jelše, topole, brezy a jasene. Fauna v tejto oblasti je tiež veľmi pestrá. 

Bežne sa tu vyskytuje zajac poľný, bažant, srnec lesný, jeleň , diviak , bocian biely a iné. V okolí obce sú rôzne 

možnosti relaxácie, či turistiky v prekrásnej prírode ako aj možnosť hubárčenia keďže obec sa nachádza v tesnej 

blízkosti lesov. Každý rok, v lete, sa v obci koná podujatie s názvom „Deň obce“, ktorého súčasťou sú 

vystúpenia rôznych folklórnych a hudobno-zábavných skupín a ktorého sa každoročne zúčastňuje stále viac 

návštevníkov. 

 

 

 



 

 

 

 

Plány obce Kazimír v oblasti rozvoja obce a turistiky: 

 Z hľadiska technickej infraštruktúry je prioritou obce aby bola napojená na vodovod a mala 

vybudovanú vlastnú kanalizačnú sieť. 

 Výstavba chodníkov v obci a oprava cestných komunikácií. 

 Výstavba športovo-relaxačnej zóny v obecnom parku ( chodníky pre pešiu turistiku, 

cyklistické trasy, lavičky, rekonštrukcia ihrísk, výstavba amfiteátra, preliezky a iné atrakcie 

pre deti a mládež ). Rozmiestnenie informačných tabúľ a stručný popis pamätihodností 

nachádzajúcich sa v obci. 

 Skrášlenie centra obce a verejných priestranstiev v obci, rozmiestnenie odpadových košov 

v týchto miestach. 

 Organizácia rôznych športových a spoločensko-kultúrnych podujatí pre mladých ako aj 

starších spoluobčanov a návštevníkov našej obce.  

 Lepšia propagácia obce a jej kultúrneho dedičstva.  

 Prezentovať obec v regionálnych masovokomunikačných prostriedkoch. 

 Vybudovanie cyklotrasy medzi susednými obcami a ich vzájomná spolupráca pri spoločnom 

rozvoji a využitie podporných prostriedkov z Európskej únie na vybudovanie turistickej 

infraštruktúry v rámci mikroregiónu. 

 Prepojenie cyklotrasy medzi obcou Kazimír a jestvujúcej cyklotrasy k býv. hraničnému 

priechodu do Maďarskej republiky ( vzdialenej len 3km).  

  

Viac informácii získate na internetových stránkach obce: www.kazimir.sk 


