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Naša základná škola oslavuje 150. narodeniny 

 
„Škola je vyhňou kultúry a výchovy národa. 

Formuje charaktery a pripravuje mládež pre život. 

V školských laviciach sa formujú mladí ľudia, aby 

raz ako občania slúžili vlasti, spoločnosti a vytvorili 

generáciu, ktorá zanechá stopy svojej práce pre 

ďalšie pokolenia.“  

 Týmito pravdivými slovami začína kronika 

základnej školy v Kazimíre. V tomto roku má naša 

obecná škola narodeniny. Pripomíname si 150. 

výročie založenia Základnej školy Kazimír.  

 
  

 Kvôli potrebe vzdelávať ľudí a budovať jeho 

duchovné povedomie vo Veľkom Kazimíre vznikla 

v roku 1868 prvá rímskokatolícka ľudová škola. 
Samozrejme, ak by zemepán nepodporoval túto 

myšlienku farnosti, ktovie, či by sme sa dnes mohli 

pýšiť vlastnou školou.  

 Zriadená jednotriedka rozširovala základné 

vzdelanie, vychovávala, no v istom období aj 

odnárodňovala kazimírsky ľud. V dnešnej dobe je 

ťaţké si predstaviť, v akých biednych podmienkach 

sa formovalo školstvo u nás. Medzi jediné učebné 

pomôcky patrili len paličky na „rachunky“ 

(výpočty) a katechizmus. Hlavnou náplňou 

vyučovania tvorilo náboženstvo, cirkevný spev a 

návšteva kostola. Kedysi starší a silnejší chlapci 

pomáhali učiteľovi aj s inými prácami a zároveň 

vysluhovali na fare a v kostole. Dievčatá mali na 

starosti čistotu školy, pomáhali učiteľovi 

v domácnosti a robili poľné práce. 

 Vo farských záznamoch z roku 1888 sa 

spomína, ţe škola sa nachádzala neďaleko kostola 

a bola cirkevným majetkom. Jedna izba v neveľkej 

budove bola učebňa, druhá slúţila organistovi – 

učiteľovi na bývanie.  V roku 

1906 bola patrónom školy, grófom 

Bertholdom, škola prestavaná. 

S pribúdajúcim počtom ţiakov 

bola škola nútená vytvoriť ďalšiu 

triedu, a tak sa v roku 1930 stala 

z ľudovej školy dvojtriedka.  

 Neostalo to však len pri 

jednej škole. V roku 1936 bola 

v Malom Kazimíre zriadená druhá 

– štátna ľudová škola, kde sa 

vyučovalo aj počas okupácie 

v slovenskom jazyku, no neskôr uţ v maďarskom 

jazyku. Avšak, pre malý počet ţiakov bola v roku 

1946 táto štátna škola zrušená.  

 Keď po roku 1945 došlo k poštátneniu 

všetkého majetku, aj cirkevného, nadriadeným 

orgánom kazimírskej školy bol Okresný národný 

výbor v Trebišove.   

  

  

 Začiatkom šesťdesiatych rokov bolo pre 

nedostatok učební zavedené striedavé vyučovanie – 

predpoludňajšie a popoludňajšie. Zaujímavosťou je,  

ţe do roku 1968 prebiehalo vyučovanie aj v kaţdú 

párnu sobotu, čo uţ dnešné deti vôbec nepoznajú.  

Vyučovanie, 1961 

Budova školy z roku 1868 – pohľad do dvora 



 Sedemdesiate a osemdesiate roky sa niesli 

v duchu socialistickom. Ţiaci sa spolu 

s vyučujúcimi podieľali na pionierskych 

slávnostiach, pripravovali rôzne kultúrne programy 

na oslavy výročí VOSR, MDŢ, Víťazného februára, 

či zúčastňovali sa besied s KSČS.  

 Po spoločensko-politickom prevrate v roku 

1989 sa zmenil celkový vývoj školstva. Začiatkom 

deväťdesiatych rokov sa aj v našej obecnej škole 

presadzovali zásady humanity a demokracie, ţiaci 

mali moţnosť slobodne navštevovať uţ aj 

náboţenstvo či etickú výchovu.  

 Po roku 2000 prispelo k celkovému 

„novému ţivotu“ školy, za pomoci a podpory 

učiteliek, aj zapájanie sa ţiakov do rôznych súťaţí – 

výtvarných súťaţí, recitačných a speváckych súťaţí 

či turnajov vo futbale. Škola sa začala venovať 

kultúrnym podujatiam, divadlu, hudobno-zábavným 

koncertom, návštevám kina, ale aj rôznym výletom, 

športovým aktivitám či plaveckým výcvikom. 

V súčasnosti je v rámci školy zriadený aj školský 

klub detí. 

 

 Zaţelajme našej základnej škole k jej 150. 

narodeninám ešte mnoho úspešných rokov, aby 

naďalej vyučovala a vychovávala mladých 

vzdelaných ľudí pre budúcnosť našej obce.  
       

www.skolakazimir.edupage.org

 

Zdroj: Kronika Základnej školy v Kazimíre, I. zväzok., zaloţená: 1992, Fotografie:  Obecná kronika; archív ZŠ Kazimír 

 
Zoznam vyučujúcich v Základnej škole Kazimír 

 

Roky  

pôsobenia 
Meno Pozícia 

1868 - 1886 Ridarcsik učiteľ 

1887 – 1910 Jozef Lukács učiteľ 

1910 – 1918 Ján Absolon učiteľ 

1918 – 1920 
Roman Béreš 

František Probola-Palášti 

učiteľ 

učiteľ 

1926 – 1932 Michal Sýkora učiteľ 

1929 – 1931 Šarlota Tóthová učiteľka 

1931 – 1932 Michal Mitro učiteľ 

1932 – 1933 Ferdinand Nagy učiteľ 

1932 – 1933 Mikuláš Hudák učiteľ 

1932 – 1933 Štefan Fedák učiteľ 

1932 – 1934 Anna Prikazská učiteľka 

1933 – 1936 

Ladislav Weiszner 

Ján Pivovarčí 

Pavol Ortula 

učiteľ 

učiteľ 

učiteľ 

1935 – 1936 Vlastimila Navrátilová učiteľka 

1937 – 1941 Ján Kaţimír učiteľ 

1938 - ? 

Ilona Barszó 

Lajos Broksch 

Klára Kunderová 

učiteľ 

učiteľ 

učiteľka 

1941 – 1944 
Roman Béreš 

František Probola-Palášti 

učiteľ 

učiteľ 

1945 – ? 
Ján Václavský 

Irena Šalamonová 

učiteľ 

učiteľka 

1945 – 1950 
Jozef Fiľakovský 

Františka Fiľakovská 

riaditeľ 

učiteľka 

1950 – 1953 
Jozef Bilčík 

Júlia Bilčíková 

učiteľ 

učiteľka 

1953 – 1957 
Juraj Madzin 

Mária Kerestianová 

riaditeľ 

učiteľ 

1957 – 1960 
Šimon Kráľ 

Katarína Pápeţová 

riaditeľ 

učiteľka 

1960 – 1964 Karol Kocián riaditeľ 

1960 – 1964 

1964 – 1978 

Mária Timková 

Mária Timková 

učiteľka 

riaditeľka 

1961 – ? Pavol Dojčák učiteľ 

1962 – ? Helena Grumeľová učiteľka 

1962 – 1964 Priska Adzimová učiteľka 

1965 – ? 
Jolana Buďová 

Štefan Ujvary 

učiteľka 

učiteľ 

1965 – 1966 Jozef Bačo učiteľ 

1966 – 1966 Emília Kubičárová učiteľka 

1966 – 1968 Antónia Galambošiová učiteľka 

1968 – ? Ján Koščo 
učiteľ 

 

1965 – ? Marta Iléšová učiteľka 

1968 – ? Eva Princíková učiteľka 

1968 – ? 
Valéria Leškaničová 

Viera Trembuľaková 

učiteľka 

učiteľka 

Súčasná budova školy 



Mária Úporská 

Emília Lukáčová-

Romanová 

učiteľka 

učiteľka 

1976 – 1991 

1991 – 2004 

2004 – 2010 

Marta Staurovská 

Mgr. Marta Staurovská 

Mgr. Marta Staurovská 

učiteľka 

riaditeľka 

učiteľka 

1977 – 1993 Eva Horváthová učiteľka 

1982 – 1991 Bartolomej Širotník riaditeľ 

1984 – 1987 

 

1984 – 1991 

Miluša Dvorová 

Helena Štibelová 

Eva Lazárová 

učiteľka 

učiteľka 

učiteľka 

1989 Mária Maďarová riaditeľka 

1989 – 1990 Mária Kondášová učiteľka 

1991 – 1992 
Štefánia Horváthová 

Erika Becová 

učiteľka 

učiteľka 

1992 – 1994 Marcela Mantičová učiteľka 

1993 – 1994 Ľubica Lachvajderová učiteľka 

1994 – 1997 Mgr. Viera Janočková učiteľka 

1994 – 1996 František Horný učiteľ 

1997 Jozef Janok učiteľ 

1996 – 2004 

2004 – 2016 

Mária Štefanová 

Mgr. Mária Štefanová 

učiteľka 

riaditeľka 

2016 Mgr. Zuzana Palová učiteľka 

2016 
Mgr.  Stanislav 

Lastomírsky 
učiteľ 

2016 – 2018 Mgr. Jana Frankovičová učiteľka 

2016 – 2019 

2019 – 

súčasnosť 

Mgr. Ján Šaffo 
riaditeľ 

učiteľ 

2019 – 

súčasnosť 
Mgr. Lívia Černejová riaditeľka 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Máj, máj, máj zelený, pod oblôčkom sadený... 

  

 Máj je azda najkrajším 

mesiacom, lebo príroda nám uţ 

v plnej kráse ukazuje svoju silu. 

Vo vzduchu cítime rozmanité 

vône kvetov, nad hlavami nám 

vyspevuje vtáctvo, teploty sa 

šplhajú stále vyššie. V tomto 

krásnom čase sa základná škola 

a materská škola spojili a  

zorganizovali skvelú akciu, do 

ktorej sa zapojili okrem ţiakov aj 

ich rodičia. Išlo o postavenie  

 

 

mája, ktoré bolo spojené 

s prvomájovým opekaním 

mäsových dobrôt.  

 Chlapi išli najskôr 

vyrezať máj, ktorý potom spolu s 

dievčatami ozdobili. Všetko, čo 

bolo potrebné na opekanie 

priebeţne pripravovali mamičky. 

Azda najkrajšou časťou tohto 

výnimočného dňa bol májový 

sprievod obcou. Deti a rodičia 

spoločne niesli máj od základnej 

školy k materskej škole a pritom 

spievali 

 

 veselé májové piesne.  

Potom uţ nasledovala voľnejšia 

časť programu – samotné 

opekanie špekáčikov. Aby to pre 

deti nebolo len „nudné sedenie 

pri ohníku“, chlapci si zahrali 

s ockami poriadny futbal, 

dievčatá a ich mamičky sa 

vyšantili pri hraní vybíjanej.  

 Bol to krásny májový deň 

plný záţitkov pre malých, ale i 

veľkých účastníkov. A deťúrence 

mali z toho obrovskú radosť.

 

 

 

 

 



–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Láska je najsilnejšia

        Hovorí sa, ţe máj je mesiacom lásky. 

A láska má veľa podôb. Poznáme súrodeneckú 

lásku, lásku medzi partnermi, či lásku 

materinskú. Práve tú poslednú, lásku medzi 

dieťaťom a mamičkou, si ţiaci zo základnej 

školy a materskej školy poctili 17. mája 2019. 

Oslava Dňa matiek sa uskutočnila v kultúrnom 

dome. Deti si pripravili bohatý program, v ktorom zazneli 

básničky, pesničky, krátke divadielko, ale aj rôzne tance či 

baletné číslo.  

        Kaţdá mamička dostala najskôr ruţičku, a potom si 

všetci spoločne pochutnali na sladkom občerstvení. 

Bohatá účasť bola znakom toho, ţe láska medzi matkou 

a dieťaťom je najsilnejšia na svete. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Magický večer v parku 

 

 Začiatkom mája si 

kaţdoročne pripomíname štátny 

sviatok – Deň víťazstva nad 

fašizmom. Pri tejto príleţitosti sa 

spojili mladí Kazimírčania 

a spoločnými silami vytvorili 

v parku mohutnú VATRU. Vatra 

sa v našej obci slávnostne 

zapálila večer 7. mája 2019. 

Prekvapením tejto akcie bolo 

zoskupenie mladých šikovných 

a talentovaných spevákov zo 

susednej Breziny, ktorí si hovoria 

Brezinskí parobci. Pri 

zapadajúcom slnku a horiacej 

vatre najskôr zaznela štátna 

hymna, potom parobci 

mnohohlasne zaspievali známe 

ľudové piesne. Počas večera sa 

priebeţne ľuďom rozdávali 

kysnuté koláče, ktoré pripravili 

kuchárky zo školskej jedálne. 

Počet zvedavých občanov nebol 

zďaleka najmenší. Prišli nielen 

Kazimírčania, ale aj obyvatelia 

okolitých dedín.  

 Všetkým, ktorí vloţili kus 

energie do organizácie, podieľali 

sa na prípravách, spríjemnili 

tento večer spevom, či podporili 

svojou prítomnosťou samotnú 

akciu, patrí veľká vďaka. Ostáva 

nám len veriť, ţe záujem 

o udalosti podobného charakteru 

bude stále narastať.



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Odvážni piráti prežili noc v škôlke 

 V piatok 31. mája prišiel 

očakávaný deň pre deti, ale aj 

ich rodičov. Odváţni piráti sa 

pobalili a prišli preţiť 

nezabudnuteľnú NOC V 

ŠKÔLKE. 

 Najprv si sami vytvorili 

pirátske tričká, zatancovali 

pirátsky tanec a pustili sa do 

športových aktivít, v ktorých si 

preverili svoje vytrvalostné 

schopnosti i svoj dôvtip, 

rozváţnosť a tímovú 

spoluprácu. 

 Najväčšou výzvou pre 

deti bolo hľadanie strateného 

pokladu a tajného odkazu pod 

obrovskou kopou piesku. 

Musíme však uznať, ţe naše 

deti boli odváţne a šikovné a 

túto disciplínu úspešne zvládli. 

Vydanú energiu sme po 

športových aktivitách doplnili 

čarovným elixírom a nanukom. 

Pani kuchárky sa postarali 

o ozajstnú pirátsku večeru. 

Dôkazom, ţe to pripravili 

úţasne boli prázdne taniere 

všetkých pirátov. 

 Najviac očakávaný bol 

večer, kedy sa zotmelo a 

zábava mohla začať! Diskotéka, 

mini pohostenie, ktoré 

pripravili deti a večerná hra 

s novými hračkami, ktoré deti 

dostali za odmenu na deň detí. 

  Neskôr nastal čas pozrieť 

si Večerníček, umyť si zúbky a 

uloţiť sa do svojich postelí. O 

tom, ţe to bol krásny večer plný 

záţitkov niet pochýb. Po uloţení 

sa do svojich postelí všetci do 

jedného zalomili a sladko 

spinkali aţ do rána. Noc v 

škôlke bola pre kaţdého 

záţitkom.  

 Poďakovanie patrí 

všetkým, ktorí sa na príprave 

akcie a na akcii samotnej 

podieľali a priloţili ruku k dielu. 

Touto udalosťou sa naše aktivity 

nekončia a uţ teraz sa tešíme na 

ďalšie stretnutia.  

   

          Mgr. Patrícia Sakáčová

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Hviezdy prišli k nám 
             

                 V polovici mája zavítalo do našej 

obce košické planetárium. Deti zo základnej 

školy a materskej školy mali moţnosť spoznať 

svet, ktorý funguje mimo modrej planéty.  

 Akcia prebiehala v kultúrnom dome, 

kde bola postavená biela polguľová plocha 

predstavujúca umelú oblohu. Ţiaci mali 

moţnosť vidieť rôzne nebeské telesá, planétu 

Zem a ţivot na nej. Okrem poznávania 

vesmírneho sveta sa deti mohli aj 

niečo naučiť. Príkladom bola 

názorná ukáţka kolobehu vody 

v prírode.                                                                                 

              Prítomnosť planetária 

bola skvelým záţitkom nielen pre 

deti, ale aj pre učiteľov. Aspoň 

na malú chvíľu sa účastníci mohli 

dostať do vesmíru.



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Kazimírčan Emil úspešne reprezentuje 

našu obec vo svete

 
 Kulturista Emil Hutka 

ml., rodák z našej obce, 

nezaháľal ani v roku 2018. Aj 

keď sa nezúčastnil súťaţí 

v kulturistike, ktoré sú finančne 

veľmi náročné a sponzor sa 

ťaţko hľadá, dobré meno našej 

obci robil na silových súťaţiach, 

a to v tlaku na lavičke a v 

mŕtvom ťahu (t.j. ťah veľkej 

činky z predklonu do 

vzpriamenej polohy). Začiatkom 

roka sa zúčastnil súťaţe 

Benchpress and deadlift cup, kde 

v tlaku na lavičke obsadil prvé 

miesto a v mŕtvom ťahu obsadil 

tretie miesto. V jesennej súťaţi 

Benchpress and deadlift cup 

obsadil v tlaku na lavičke prvé 

miesto a stal sa tak absolútnym 

víťazom súťaže. Rok 2018 Emil 

uzavrel súťaţou XVI. Vianočná  

cena v tlaku na lavičke kde 

obsadil druhé miesto. 
 Rok 2019 otvoril Emil 

Majstrovstvami Slovenska v 

tlaku na lavičke s medzinárodnou 

účasťou, kde v silnej konkurencii 

obsadil druhé miesto a stal sa 

tak vicemajstrom Slovenska. 

K prvému miestu chýbal iba 

krôčik, keďţe mu 

nekompromisní rozhodcovia 

nezarátali tretí pokus aj napriek 

tomu, ţe ho urobil. Touto 

súťaţou Emil postúpil na 

Majstrovstvá Európy 2019 
a Majstrovstvá sveta 2019.  

Jeho výkonmi sú tlak na lavičke 

– 210 kg a mŕtvy ťah –260 kg. 

 Fyzicky a finančne 

náročnú prípravu na tieto súťaţe 

absolvoval Emil aj v našej 

obecnej posilňovni, v ktorej začal 

cvičiť ako 14-ročný. 

V súčasnosti sa venuje aj 

trénerskej činnosti, v ktorej jeho 

zverenci dosiahli a dosahujú 

vynikajúce výsledky. Ak by mal 

niekto záujem o fitnes tréningy 

či zostavenie jedálnička na 

mieru, môţe ho osloviť na jeho 

facebookovej stránke Emil 

Hutka. 

 Drţme Emilovi palce, aby 

sa mu darilo aj naďalej v jeho 

športových a súťaţných 

výkonoch. 

 
            Emil Hutka st.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Skrášľujeme si amfiteáter 
              

             Po úspešnej brigáde 

v parku, ktorá sa uskutočnila 

koncom marca a po postavení 

vatry začiatkom mája sa konala 

v parku ďalšia brigádka.    

           Tento raz bolo, ale ešte 

stále je, hlavným motívom 

vybudovanie lavičiek okolo 

pódia v parku. Na prvú brigádu 

prišli pomôcť viacerí 

Kazimírčania, za čo im veľmi 

pekne ďakujeme. Hoci bola 

ochota zo strany občanov, išlo 

o náročnú prácu, takţe lavičky 

sa za jeden deň nestihli 

dokončiť.  

            Chceme preto vyzvať 

všetkých muţov, najmä tých 

mladších, aby prišli pomôcť 

dokončiť tento projekt, do 

ktorého sme sa pustili. 

Konkrétny čas brigády bude 

oznámený v obecnom rozhlase. 

Vaša pomoc je naozaj 

potrebná. 

        Deň obce sa neúprosne 

blíţi, preto by bolo dobré, aby 

sme mali na čom sedieť.  

  

 



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Usmiate tváre detí a nadšenie v ich očiach – taký bol 

Medzinárodný deň detí
 

 1. júna 2019 sa konečne po výdatných 

daţďoch usmialo na nás slniečko a v tento 

sobotný deň sa v našom parku konala oslava 

Medzinárodného dňa detí. Deťúrence 

prichádzali, aby si vychutnali skvelý program. 

Celkom prišlo 84 detí spolu so svojimi rodičmi, 

čo je naozaj milé číslo.  

 Všetky deti najskôr absolvovali súťaţe, 

zbierali si pečiatky na kartičky, a potom za ne 

získali sladkú odmenu. Okrem rôznych súťaţí si 

mohli deti sadnúť za volant policajného 

a hasičského auta, počuť zvuky ich sirén, či 

vyskúšať si, aké je to mať na sebe policajnú vestu. 

Súčasťou programu policajtov bola aj veľmi 

autentická ukáţka práce psovodov. Atmosféra sa 

dala krájať v momente, keď zazneli výstrely 

z pištole a na fiktívneho zlodeja zaútočil cvičený 

pes.   

 Azda najväčšiu radosť mali deti z 

moţnosti povoziť sa na koníkoch – na veľkej 

kobyle a na malom poníkovi, ktoré k nám 

naklusali zo susednej Byšty.  

 Organizátori mysleli aj na tých 

najmenších. Pripravené bolo malé pieskovisko 

so šmýkačkou, miesto na kreslenie a ruţový hrad 

pre princezné. Všetci prítomní sa mohli občerstviť 

limonádou a chutnými buchtami, ktoré upiekli 

šikovné pani kuchárky zo školskej jedálne. Celú 

akciu hudbou spríjemňovali naši rodáci – Dj Papi 

a Tomel audio. Pre všetkých rodičov, ale aj 

organizátorov boli odmenou usmiate tváre detí a 

nadšenie v ich očiach. 

––––––––––––––––––––––––– 

Náš jubilant 

 
V júni oslavuje 40. narodeniny 

pán Blažej Nechtila. 

Oslávencovi prajeme všetko 

dobré. 

 

Nech Tvoje pery vždy úsmev zdobí, 

nech iskra v očiach Ti je po všetky doby, 

nech zdravie, šťastie a láska 

sú tvoj každodenný hosť, 

aby si mal okolo seba ľudí pre radosť. 

Všetko len to najlepšie! 

 

Zo srdca prajú manţelka Kamilka,   

dcéry Veronika a Viktorka 

a mamka. 

Obec Kazimír  

Múzeum a Kultúrne centrum juţného Zemplína 

v Trebišove,  

Kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja 

 

Vás pozývajú na  

 

Kazimírske slávnosti 
 

28. júla 2019 o 15:00 hod.  
amfiteáter Kazimír 

 
Účinkujú: 

ZŠ a MŠ Kazimír 

folklórne skupiny 

Jimmy band 

SOKOLY 



 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Zablahoželaj najbližším 
V prípade, ţe by ste chceli verejne 

zablahoţelať Vašim najbliţším k sviatku, oznámte 

to na obecnom úrade, alebo pošlite blahoţelanie na 

info@kazimir.sk 

 

Neváhaj a napíš! 
Ak chceš mať zverejnený svoj článok 

v novinách, dones ho na obecný úrad alebo pošli na 

info@kazimir.sk Podporíme kaţdú tvorivosť. 

 
Máme nový prírastok 

Do kniţnice nám pribudlo niekoľko 

darovaných kníh od pani Ing. Jany Palečkovej a pani 

Kataríny Pastorovej. Darkyniam veľmi pekne 

ďakujeme.  

 

 

Postrek proti komárom 
 V obci Kazimír bol 18. júna 2019 vykonaný 

postrek proti komárom. Postrek vykonala firma 

Veterinarius z Trebišova. Typ postreku – 

koncentrácia ULV a termofog, ktorý vytvára väčšie 

zadymenie. Pouţité boli prípravky Deltasect – 

účinná látka Detametrin (výrobca Sharda Europe 

Belgia, predajca na Slovensku Babolna Bio). Ďalším 

prípravkom bol Rotryn 50 (výrobca Industrie 

Chimiche Padova Italy, distribúcia na Slovensku 

Ekolas s.r.o.).  

 Ďalší postrek bude realizovaný v priebehu 

nasledujúcich 10 dní, ale o presnom termíne Vás 

budeme informovať. 

 

 

 

 

Staň sa brigádnikom pre našu obec 
 

Ak ešte nemáš ţiadnu brigádu na leto, neseď 

doma a staň sa brigádnikom pre našu obec!  

Hľadáme niekoľko študentov vo veku od 18 do 

24 rokov, ktorí by pomáhali s manuálnymi 

prácami v obci (kosenie, pomocné práce, atď.). 

Prihlásiť sa môţeš na obecnom úrade, alebo na 

info@kazimir.sk 

 

PS: Neostaneš bez finančnej odmeny a pre obec 

si naozaj potrebný!  

Obec Kazimír 
Hlavná 105/93, 076 13 Kazimír 

zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste 

pedagogického zamestnanca 

  1 voľné pracovné miesto:  

 

učiteľ primárneho vzdelávania 

 

 Zoznam poţadovaných dokladov: ţiadosť, 

profesijný ţivotopis, overená  kópia  dokladu  

o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, súhlas so 

spracovaním osobných údajov, výpis registra  

trestov  nie  starší  ako  3 mesiace 

 Nástup: 20.08.2019 

 Doba: miesto je obsadzované na dobu 

neurčitú 

 

Všetky potrebné doklady treba poslať poštou na 

adresu: Obec Kazimír, Hlavná 105/93, 076 13 

Kazimír, prípadne osobne odovzdať na obecnom 

úrade v termíne do 31.07.2019. 

Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí spĺňajú 

kvalifikačné predpoklady. 

 

Otváracie hodiny Miestnej ľudovej knižnice 

Kazimír 

          04.07.2019 14:00 – 16:00 

18.07.2019 14:00 – 16:00 

01.08.2019 14:00 – 16:00 

Vyhraj cenu starostu vo futbale 

 
Vytvor si muţstvo 5+1, registruj svoj 

tím do 9. augusta 2019 na obecnom úrade 

alebo na info@kazimir.sk a zapoj sa do súťaţe 

o Starostovský pohár vo futbale. Súťaţ sa 

uskutoční 18. augusta 2019 na futbalovom 

ihrisku v obci. 
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