
 Medzinárodný deň detí (MDD) je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v 21 krajinách sveta  
každoročne 1. júna (ale nie všade). Na Slovensku sa tento deň  slávi už od roku 1952. 
 Samotná myšlienka Medzinárodného dňa 
detí vznikla na Svetovej konferencii pre blaho 
detí (World Conference for the Wellbeing of 
Children) v Ženeve, vo Švajčiarsku v 
roku 1925. Na tejto konferencii zástupcovia 54 
krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala 
chudobou, detskou prácou, vzdelaním a inými 
otázkami týkajúcimi sa detí na celom svete. Po 
konferencii viacero vlád zaviedlo vo svojich 
krajinách takýto deň, s cieľom urobiť deťom radosť a zároveň poukázať na problémy 
týkajúce sa detí vo svete. 

 Pri tejto príležitosti Nový Odborový Zväz Polície 
v spolupráci s obcou Hodkovce a strelnicou 
Hodkovce usporiada dňa 2.júna (nedeľa) v čase od 

10,00 hod. MDD  na strelnici v Hodkovciach. 
K tomuto sviatku tých najmenších a nášmu srdcu 
najmilších,  pozývame všetkých  rodičov pracujúcich 
v rezorte MV SR s ich ratolesťami ako aj všetkých 
rodičov z obce Hodkovce, na skvelé a 
jedinečné  podujatie v areáli strelnice Hodkovce.  
 Pre deti sme pripravili kopec športových 
aktivít  so sladkými oceneniami. Okrem iného detí 
čaká penová šou za skvelej hudby DJ, ktorá bude 
hrať  počas celého podujatia. Tieto chvíle nám 
spríjemní  i streľba z paintballu na kovové padacie 
terče,  prezentácia samotnej  činnosti strelnice 

Hodkovce ako aj  ukážka psovodov a ich štvornohých miláčikov. 
Celým areálom bude rozvoniavať poľovnícky guláš, navarený miestnymi odborníkmi, 
guláš- majstrami. 
Nový Odborový Zväz Polície (NOZP), obec Hodkovce a strelnica Hodkovce sa 
srdečne  tešia na Vašu návštevu. 
V zastúpení organizátorov:      
                   Vojtech Klučarovský  (Predseda NOZP)  

MDD na strelnici v HodkovciachMDD na strelnici v HodkovciachMDD na strelnici v HodkovciachMDD na strelnici v Hodkovciach    

Volunteers Volunteers Volunteers Volunteers ----        dobrovoľnícidobrovoľnícidobrovoľnícidobrovoľníci    

 Obec Hodkovce organizuje koncom augusta „Deň Obce“ na ktorý hľadá 
dobrovoľníkov, ktorý by nám pomohli s prípravou a organizáciou podujatia.  
Akciu pripravuje p. poslanec Gabriel Varga na ktorého sa 
môžete obrátiť o bližšie informácie tel.: 0902/159 561  Za vydanie zodpovedá 

Juraj Kozel, tel. 0905/242 155. 
Email: kozelgeorge@hotmail.com 
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Polit ické strany

Sloboda a Solidarita
Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia 

SMER - sociálna demokracia

Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti

Kresťanskodemokratické hnutie

Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko

Sme Rodina - Boris Kollár

Koalícia Komunistická strana Slovenska, VZDOR - strana práce

Kresťanská demokracia - Život a prosperita

Slovenská národná strana

Strana zelených Slovenska

Doprava
Strana maďarskej komunity

Kresťanská únia 



Stránka 2 Ročník 3 

PO UT ST ŠT PI SO NE      
      1 2    Zmiešaný komunálny odpad 

3 4 5 6 7 8 9    Plasty + Kov + VKM  

10 11 12 13 14 15 16    Sklo   

17 18 19 20 21 22 23    Papier a lepenka  

24 25 26 27 28 29 30      

Vyvoz odpadu 

Kultúrne akcie   
 Plán navrhovaných kultúrnych akcií v našej obci Hodkovce na tento rok 2019. 

Deň rodiny                                               - 02.06 (nedeľa)     spojenie dňa matiek, MDD a dňa otcov (strelnica)  

Deň obce                                                  - 31.08 (sobota)     hlavná kultúrna udalosť roka (Kultúrny dom a okolie) 

Mesiac úcty k starším                            - 13.10 (nedeľa) 

Vianočné posedenie s Mikulášom        - 15.12 (nedeľa) 

...čo nového v skratke: 

• príprava spoločnej akcie „Deň 
rodiny“ s NOZP a strelnicou 
Hodkovce. Naša obec 
zabezpečuje mobilne toalety 
ToiToi  prípravu poľovníckeho 
guľášu. 

• s p. starostom Medzeva sme našli 
spoločné riešenie vodovodu pre 
strelnicu (studňa je 
nepostačujúca) 

• s p. Dr. Lukačiovou sa našlo  
riešenie ako prísť k časti pozemku 
pod COV  

• na cintorín sme objednali VKK 
23 m3, náš nevie nikto 
vyviesť, obec bude kupovať novy 
VKK 

• v obci sa vysadili nove stromčeky 
a začalo sa naplno kosiť  

• najbližšie obecne zastupiteľstvo 
bude pravdepodobne  -starosta- 

Stránka 3 HODKOVSKÉ  NOVINY 

-mv- 

Eurovoľby 2019Eurovoľby 2019Eurovoľby 2019Eurovoľby 2019    

-gk- 

 Od 23 do 26 mája sa konali v EU voľby do Európskeho parlamentu. Podľa údajov 
okrskovej volebnej  komisie v Hodkovciach,  bolo zapísaných v zozname 249 voličov. 
Na hlasovaní sa zúčastnilo 74 voličov (29,72%) , s toho jeden hlas bol neplaný.  

Skrášľovanie  nasej obceSkrášľovanie  nasej obceSkrášľovanie  nasej obceSkrášľovanie  nasej obce    

Rekonštrukcia mosta 
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