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Klub: áno či nie? 

Vtipy  

1. řádek poštovní adresy 
2. řádek poštovní adresy 
3. řádek poštovní adresy 
4. řádek poštovní adresy 
5. řádek poštovní adresy 

Pokračovanie zo str. 1              
    so všetkými, uvítame vaše príspevky, návrhy, inzeráty 
atď.. Získané prostriedky chceme použiť na zariadenie 
klubu. Veríme, že nás podporíte. Dajte nám mladým šancu! 

AnketaAnketaAnketaAnketa    
Náhodným občanom sme položili tri otázky, na ktoré odpovedali takto: 
Čo si myslíte o klube? Ste za alebo proti tomu, aby klub fungoval. 
p. Zuzana    - Áno, som za to. Ja som za to, aby klub fungoval. 
p. Irena       - Áno, je to dobré, aspoň  sa má mládež kde stretávať. 
p. Regina     - Áno, som za to, aby klub fungoval. 
p. Ján          - Nie som za ten klub, lebo  to ruší. 
Myslíte si, že je dobré, aby členovia klubu robili nejaké podujatia, napr. 
diskotéky pre deti? 
p. Zuzana     - To by bolo dobré, aspoň by išli do spoločnosti. 
p. Irena        - Dobré, urobte niečo, aby sa tu niečo dialo. 
p. Regina     - Áno. Bolo by to dobré. 
p. Ján           - Áno, som za. 
Má podľa vás klub nejakú perspektívu? Ak áno, akú? 
p. Zuzana    - Neviem, či má. Bolo by dobré, aby tam niekto mal dozor, aby sa to 
zachovalo aj pre iné generácie. 
p. Irena       - Podľa mňa áno, má perspektívu , aspoň sa niečo v Hodkovciach 
vyvíja a mládež sa má kde stretávať. 
p. Regina     - Áno. Takú, že tam budú stále nové generácie. 
p. Ján           - Myslím, že nie. Nemá.                                      Pripravila Martina 

Program Program Program Program     
Šport     Keďže je tu zima a s ňou  sú spojené aj 
zimné športy, radi by sme uskutočnili turnaj v 
ľadovom hokeji na záchytnej hrádzi v Hodkovciach. V 
prípade zlého počasia a nedostatočne zamrznutého 
ľadu, sa uskutoční  stolnotenisový súboj. Turnaj   Turnaj   Turnaj   Turnaj   
bude bude bude bude     
30. 12. 200030. 12. 200030. 12. 200030. 12. 2000  t. j. v sobotu  o 14t. j. v sobotu  o 14t. j. v sobotu  o 14t. j. v sobotu  o 1400000000. Veríme, že si 
nájdete čas a využijete to. 
KultúraKultúraKultúraKultúra    Na posledný deň v roku chceme pripraviť 
diskotéku zo súťažami pre deti (1500-1900)    
                                                                                  J. P.J. P.J. P.J. P. 

HODKOVSKÉ  NOVINY 
 
Vydáva Klub mládeže  
v Hodkovciach. 
Za vydanie zodpovedá 
Juraj Kozel, tel. 0905/242155.  
Korektorka Ivana Šrámeková. 

Na Vianoce a v Novom roku vinšujeme vám nastokrát  

teplé slnko nad domovom,  

dobré skutky s dobrým slovom,  

zdravie, šťastia akurát,  

aby vás mal každý rád. 

 Božie požehnanie, pomoc a ochrana nech vás  

všetkých sprevádza po všetky dni nového roku. 

Klub:  áno či nie?  
     Klub mládeže v Hodkovciach už existuje 
dávno, ale niektorým spoluobčanom sa to 
veľmi nepáči. Určite by uvítali jeho zatvorenie. 
Prečo? Možno preto, že robíme hluk a 
neporiadok.  Preto sme sa rozhodli vydávaním 
tohto občasníka,  organizovaním športových 
stretnutí, stretnutí mladých, brigád atď., vyplniť náš voľný 
čas. Týmto krokom vás chceme presvedčiť, že klub má 
svoje opodstatnenie. Chceme spolupracovať         
Pokračovanie na str. 4 
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     Z obsahu Z obsahu Z obsahu Z obsahu :::: 



 

    Obávam sa, že nie. Preto 
vám v našom  občasníku kvôli 
l e p š e j  i n f o r m o v a n o s t i 
prinesieme podrobný prierez 
jej históriou a geografiou. 
Chceme vám tým priblížiť jej 
takmer  600 rokov starej 

histórie.  
 

 

    Geograficky sú Hodkovce situované na juhovýchode  Volovských  vrchov, 
časti Holička (727 m)  a z juhu zasahujú do výbežku Košickej kotliny. Obec leží 
16 km juhozápadne od Košíc v nadmorskej výške 320 m. Na západe hraničí s 
dedinou Nováčany, kde je aj sídlo farnosti. Na východe susedí so Šemšou, 
ktorá je vzdialená len 300 metrov. Zo severu hraničí s dedinou Hýľov a v tých 
miestach je aj najvyšší bod  (615 m) - “Tri chotáre“. Najnižšie miesto je na juh 
od obce v okolí hranice s dedinou 
Paňovce (zhruba 244 m ).  
    Severnú časť chotára  obce tvorí 
zalesnená vrchovina, vytvorená z 
p r v o h o r n ý c h  h o r n í n  s 
ilimerizovanými, podzolovými a 
hnedými lesnými pôdami.  Na tomto 
lese môžeme pozorovať závislosť 
rozloženia jednotlivých druhov 
vegetácie ( stromy, trávy,..) od nadmorskej výšky. Kým najnižšie pri dedine 
rastú zväčša hraby, borovice a agáty, so stúpajúcou nadmorskou výškou ich 
striedajú duby  a červené smreky. Neskôr nasleduje pásmo bukových lesov, ku 
ktorým sa na hrebeňoch kopcov pridáva aj smrek. V týchto vyšších polohách 
spadne aj viac zrážok. Južná časť chotára je pahorkatina vytvorená z 
treťohorných usadenín a ílov.  Nachádza sa tu tzv.  Hodkovská oblasť , ktorá 

Stránka 2 

 Poznáte históriu našej obce ?  ( I.) 

            Pohľad  od Bieleho kameňa  (okt.  2000)Pohľad  od Bieleho kameňa  (okt.  2000)Pohľad  od Bieleho kameňa  (okt.  2000)Pohľad  od Bieleho kameňa  (okt.  2000) 

                          Pohľad na Hodkovce  (máj.  2000)Pohľad na Hodkovce  (máj.  2000)Pohľad na Hodkovce  (máj.  2000)Pohľad na Hodkovce  (máj.  2000) 

Ročník 1,  

GeografiaGeografiaGeografiaGeografia    
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 S ťažbou sa ale nezačalo, pretože dané 
horniny sú málo výdatné. Vyskytuje sa tu aj 
opál a chalcedón, ktorý bol nájdený na 
vŕšku Čarný breh. Na jednom patinovanom 
kuse sú stopy opracovania. Tento kus 
poukazuje na pravdepodobné osídlenie 
tejto oblasti už v paleolite, avšak nálezisko 
sa nepodarilo identifikovať.  

V okolí dediny sa nachádza kvalitný íl na  
výrobu tehál a keramiky. Donedávna bola 
pri obci tzv. Valkareň, kde sa robili nepálené tehly (valky). Po II. svetovej vojne 
sa zmenou stavebného štýlu stratil jej zmysel a zanikla.                  L. L, L. L, L. L, L. L, ----pkpkpkpk----, , , , ----gkgkgkgk---- 
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       Vekové zloženie obyvateľstva HodkoviecVekové zloženie obyvateľstva HodkoviecVekové zloženie obyvateľstva HodkoviecVekové zloženie obyvateľstva Hodkoviec 

          
         
  

  

    Hodkovce majú v súčasnosti 270270270270 
obyvateľov žijúcich vo vyše 100 
rodinných domoch. Z nich je:  
- detí a mladých do 18 rokov:          58585858 
- občanov v produktívnom veku:   138138138138 
- občanov v poproduktívnom veku: 74747474 
 
  ZHODNOTENIE GRAFOV :                 
   
    Tieto grafy zobrazujú v podstate 
celoslovenský jav ubúdania mladších 
ročníkov a vysoký počet ľudí v 
strednom a vyššom veku. Na grafe 
mužov môžeme vidieť veľké rozdiely 
medzi vekovými kategóriami a 
naopak u žien je počet v jednotlivých 
kategóriách veľmi stabilný. Podobne 
aj pri najstarších obyvateľoch ide 
prevažne o ženy. Priemerný vek 
mužov je 35  rokov a  žien 39 rokov.                           
Stav k 1. 12. 2000                                                      -gkgkgkgk---- 

                    Hodkovce v  zime  (dec. 1999)Hodkovce v  zime  (dec. 1999)Hodkovce v  zime  (dec. 1999)Hodkovce v  zime  (dec. 1999) 
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