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VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA, 

 

blíži sa koniec roka a s ním aj bilancovanie všetkého, čo nám už pomaly sa končiaci kalendárny rok priniesol. 

Zvládli sme všetky povinnosti, problémy, naplnili nevyhnutné potreby, vykonali mnoho prospešného. 

Poďakovanie za zrealizované diela patrí všetkým Vám, ktorí ste k nim akýmkoľvek spôsobom prispeli, či už 

vlastnými aktivitami, nápadmi i kritikou. 

 

V TOMTO ROKU SA USKUTOČNILI A ZREALIZOVALI TIETO INVESTIČNÉ AKCIE: 

 

Budova telocvične školy 

Aj naďalej sme pokračovali v rekonštrukcii telocvične, s ktorou sme začali v roku 2014. Po predošlej výmene 

okien a oprave strechy nasledovala výmena palubovky a zateplenie fasády budovy telocvične. Všetky tieto 

rekonštrukcie sa uskutočnili prostredníctvom dotácií, ktoré boli získané z Ministerstva školstva, kultúry 

a športu SR, kde sme získali: 

 na výmenu palubovky – 30 000,- EUR, 

 na zateplenie budovy – 60 000,- EUR. 

Obec sa na financovaní  týchto rekonštrukcií spolupodieľala vo výške 10 %. 

 

Verejné osvetlenie 

Žiadosť o nenávratný finančný prostriedok na rekonštrukciu verejného osvetlenia v našej obci z Ministerstva 

hospodárstva SR bola schválená ešte koncom minulého roka v celkovej výške 224 946,89 EUR, pričom 

finančná spoluúčasť obce bola 5 %. V období mesiacov marec a apríl tohto roka sa zvýšil počet LED svietidiel 

z pôvodných 136 na terajších 249 kusov. Takáto modernizácia verejného osvetlenia v obci nám okrem 

energetickej a značnej finančnej úspory priniesla aj výrazné zvýšenie bezpečnosti v našej obci.  

 

Skládky 

V tomto roku v našej obci prebehla sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v celkovej výške 

59 000,- EUR. Táto dotácia bola získaná z Environmentálneho fondu SR v Bratislave a má viesť k zlepšeniu 

životného prostredia v našej obci odstránením čiernej skládky v okolí Sekčova smerom na Demjatu. Naša obec 

túto sanáciu spolufinancovala 5 %.  

 

Vodovod 

V roku 2015 sme spolu s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou začali s výstavbou vodovodu v našej 

obci. Vodojem a zásobné potrubie po rodinný dom p. Jána Hrabčáka financovala vodárenská spoločnosť. 

Rozvody obsahujúce zemné práce a materiál po trase časti obce Degeše (pri cintoríne), okolo hlavnej cesty, 

rodinného domu p. Ladislava  Gajdoša až po p. Jána Maníka, ďalej p. Jána Hrabčáka až po p. Jaroslava Klapača 

a p. Vincenta Vojteka financovala VVS, a.s. spolu s obcou. 22.12.2016 očakávame kolaudáciu vodojemu 

a zásobného potrubia a 13.1.2017 kolaudáciu rozvodov po obci. Následne po januárovej kolaudácii bude 
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možná individuálna výstavba vodovodných prípojok. S výstavbou plánujeme pokračovať aj v budúcom roku 

v spolupráci s VVS, a.s.  

 

Asfaltovanie výtlkov a ciest 

V priebehu roka boli vyasfaltované výtlky a priebežne rekonštruované miestne komunikácie v častiach obce 

Deriky, Halavaň a Cigánky. Tieto práce budú pokračovať aj v nasledujúcom období. 

 

V KULTÚRNO - SPOLOČENSKEJ OBLASTI SA USKUTOČNILI TIETO AKCIE: 

 

Karneval 6. 2. 2016 

Nastal ten čas, kedy sa Základná škola akoby šibnutím čarovného prútika zmenila na množstvo princezien, 

šašov, kráľov, rôznych zvieratiek... A to všetko kvôli karnevalu, ktorý sa konal v priestoroch ZŠ s MŠ. Po rokoch 

to bolo znova v sobotu, tak ako pred dávnymi rokmi. Mohli sa tu vyšantiť nielen deti, ale aj rodičia. Šikovné 

ruky, um detí a ich  rodičov sa spojili v dobrých nápadoch a vyrábali sa obdivuhodné masky. Tancovalo sa, 

súťažilo, spievalo, zabávalo. Výsledok bol chvályhodný!  Všetci sa teda tešíme na ďalší vydarený karneval.  

 

Premiéra divadelnej hry „PLAYBACK“  17. 4. 2016  

Občania našej obce  dostali pozvánku na divadelné predstavenie hry Mikuláša Kočana PLAYBACK. Ako vždy 

sme ocenili perfektné  herecké výkony našich ochotníkov, dobre sme si oddýchli, zabavili sa a možno aj 

zamysleli nad hodnotami života. Divadelné predstavenie poslednýkrát   režíroval  pán Jozef Drabiščák, ktorý, 

bohužiaľ, 10. júla navždy opustil nielen skupinu svojich ochotníkov, ale aj nás všetkých. Aspoň v spomienkach 

by sme sa chceli vrátiť a vysloviť mu úprimné poďakovanie za jeho obrovské srdce a nadšenie pre Tulčícke 

ochotnícke divadlo. 

 

Deň matiek   8. 5. 2016  

Byť mamou je to najkrajšie a zároveň najzodpovednejšie povolanie v živote ženy. Druhá májová nedeľa v našej 

obci bola príležitosťou na to, aby sme našim mamám vyznali, ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú 

a vyjadrili im našu vďaku. Takto sa rozhodli konať aj naši škôlkari a žiaci ZŠ s MŠ pod vedením svojich 

pedagógov. Mamkám sa predstavili pestrým kultúrnym programom, ktorý odzrkadľoval ich snahu, odvahu, 

usilovnosť a aspoň takýmto spôsobom  opätovali svojim  mamám ich lásku a obetavosť. 

 

Beh májovým Tulčíkom  14. 5. 2016  

V zdravom tele - zdravý duch. Toto heslo zrejme prilákalo účastníkov  už na  XII. ročník akcie „Beh májovým 

Tulčíkom“ v sobotu 14. mája. Organizátorom pretekov bola obec Tulčík. Trasu pretekov tvorili ulice a uličky 

našej obce. Štartovalo sa o 17.00 hod.  a súťažilo sa v siedmich kategóriách. Pretekov sa zúčastnilo 63 bežcov.  

Prvú kategóriu „rozbehli“ rodičia a to rýchlou chôdzou, či behom  s dieťaťom v kočiari. Beh uzavreli tí 

najzdatnejší – trénovaní vytrvalci. Zdolali až 8300 m.  Hoci počasie pretekom  príliš neprialo – obloha bola od 

rána uplakaná, no slniečko pekne žiarilo z detských tvárí pri odmeňovaní medailami a diplomami za víťazstvá 

v jednotlivých kategóriách. Všetci si vyslúžili aj sladké odmeny a chutné občerstvenie.  
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Október – Mesiac úcty k starším 23. 10. 2016 

Z iniciatívy obecného úradu, sme tradične v októbri pripravili pre našich dôchodcov netradičnú  nedeľu. 

Obdŕžali pozvanie na spoločenské posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Pozvaní boli obyvatelia 

obce od 60 rokov. Pozvanie prijalo 135 obyvateľov obce – čo je naozaj úctyhodný počet. 

Tu ich čakalo nielen občerstvenie tela – slávnostný obed, ale aj pookriatie na  duchu. Žiaci ZŠ s MŠ pre nich 

pripravili venček uvitý z básní. Mladý talentovaný umelec pod vedením svojho učiteľa Š. Hersteka predviedol 

kvalitnú hru na klávesovom nástroji a folklórny súbor Jazero z Rožkovian sa predstavil pekným ľudovým 

pásmom  Na valale. 

Dôchodcovia pookriali na tele aj na duchu, vrátili sa spomienkami do mladých čias, ba poniektorým sa ešte 

roztancovali aj vekom unavené a ubolené  nohy. 

 

Ochutnávka zabíjačkových špecialít  12. 11. 2016 

Človek si od nepamäti zachovával zvyky  a tradície svojich predkov pre ich múdrosť, krásu a chránil si ich ako 

čosi vzácne. Jedným z nich bola aj predvianočná zabíjačka. Keďže platilo: „V pôste brucho stískaj!“, bolo treba 

užiť si poslednú zábavu, pripraviť hojnosť jedla na vianočný čas a zásobiť svoje komory na zimu. Pravú 

dedinskú zabíjačku spojenú s ochutnávkou jej špecialít, stretnutím celých rodín a  priateľov si pamätá už iba 

staršia generácia.  

Deti o nej čítajú možno len z kníh a rozprávajú im o tejto udalosti ich starí rodičia. Aby si túto tradíciu vedeli 

naživo vychutnať a pripomenúť ľudia všetkých vekových kategórií, bolo cieľom aj pri plánovaní spoločensko-

kultúrnych akcií v obci. A stalo sa. Po vykonaní spoločnej práce skupiny nadšencov boli zabíjačkové hody na 

svete. Každý si mohol vychutnať pripravené zabíjačkové dobroty. V kultúrnom dome sa pri jedle, zábave 

a priateľských rozhovoroch stretli celé rodiny, priatelia a na Tulčík pamätali aj rodáci zo širšieho okolia, ktorí si 

prišli zaspomínať.   

Myslíme si, že plánovaný cieľ akcie sme splnili, brušká naplnili, jazýčky vyrozprávali a nožičky vytancovali. 

Stretneme sa o rok? 

  

ADVENT 

 

Advent, advent, štyri sviece, 

prvá z nich sa zatrbliece, 

potom druhá, tretia zhorí, 

a keď štvrtá planie stíška, 

tešíme sa na Ježiška. 

Prvou adventnou nedeľou sa pre kresťanov začína obdobie adventu, prípravy na slávenie narodenie Ježiša. 

Slovo advent pochádza z latinského adventus a znamená príchod. Symbolom adventného obdobia, ktoré trvá 

štyri týždne, je adventný veniec so štyrmi sviecami - tie sa postupne zapaľujú počas štyroch adventných 

nedieľ. Prvú zo štyroch adventných sviečok na tradičnom adventnom venci sme zapálili v nedeľu 27. 

novembra. Postupne do Vianoc sa zapaľuje jedna sviečka za druhou. Adventná doba nie je našťastie len časom 

nákupnej horúčky. Má predovšetkým svoj duchovný obsah. Vyzýva nás k stretnutiu s Kristom v našom 

každodennom živote a pripravuje nás na jeho slávny druhý príchod. Kostolný dvor v našej obci zdobí adventný 

veniec, ktorý zhotovili zástupcovia obecného úradu v spolupráci so ZŠ v Tulčíku. 
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VIANOCE 

Vážení spoluobčania,  

v rýchlom behu dní nášho uponáhľaného sveta opäť nám nežne klopú na dvere vianočné sviatky – čas radosti, 

zázrakov a prianí. 

V mene poslancov obecného zastupiteľstva, zamestnancov obecného úradu, a v mene svojom Vám želám, 

nech nastávajúce krásne vianočné dni sú naplnené spolupatričnosťou človeka k človeku. Prajem Vám vnútornú 

silu, stály zmysel pre radosť z malých i veľkých vecí života, veľa zdravia, životnej iskry, lásky a potešenia z 

najbližších, priateľov a ľudí blízkych Vášmu srdcu.  

                                                                                                   starostka obce Janka Šoltésová 

 

 

 

Perše vam vinčujeme na svatu Viľiju, 

žebi sce mali furt zo života pasiju. 

A veľo preveľo takej tuhej viri, 

že vam eśči ňeraz zakvitnu ślivi. 

A ňeľem ślivi, aľe i orechi, 

žebi sce buľi fše dobrej dzeki. 

Ta vam vinčujeme na tote śvjatki, 

žebi śe vas trimaľi i inše statky: 

krafki roškate, zajački uškate, kurki dźupkate 

maslo jak hlava, žulte jak pupava! 

Bo mi vam vinčujeme na svatu Viľiju, 

žeby sce maľi ľem samu priviľegiu. 

Žebi sce maľi mľika jak vodi, maslo jak kvet, 

dajce mi grajcarik a už som het!  

 

Vinčujeme vinčujeme na svate Hodi, preveľke kupi šickej urodi, 

všadzi bujnej oplodi, dobrej zrodi, odrodi, 

ofcoch pulne uboči a šickeho hojňe - dvori pulne, bohate, 

co strakate, roškate, i co s kridlami trepe. 

Kirmakoch na sto jurmakoch, baranoch jak vahanoch, 

teľo jahničkoch jak na rakice guźičkoch 

babu machiňu, dzifku kokiňu, vipraśanku śviňu! 

Do paľuškoch šikovnosci, a do nožkoch chitrej kosci.  

 

A eśči vam vinčujeme, keľo ľudzi na otpusce, keľo ľistkoch na kapusce, 

keľo bača ofcoch ma, naj vas Panbuch požehna! 
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POZVÁNKA 

  

       

        
                            

Tulčícke ochotnícke divadlo v spolupráci s Obecným úradom v Tulčíku 

 a Rímsko-katolíckym farským úradom v Tulčíku 

Vás pozývajú počas vianočných sviatkov na predstavenie 

„Živý Betlehem“ 

s reálnymi postavami a zvieratkami do obecného parku pri kostole. 

 

 

Program:  

24.12.2016 o 23.30 hod.  (po skončení sv. omše) prehliadka Živého Betlehemu so spevom kolied v podaní 

chrámového zboru sv. Šimona a Júdu. 

25.12.2016 o 14.00 hod. sa vo farskom kostole uskutoční Jasličková pobožnosť. Po jej skončení bude 

v obecnom parku  vystúpenie Živého Betlehemu so spevmi, príhovorom starostky obce a podávaním 

vianočného punču. 

26.12.2016 po druhej sv. omši duchovný otec v obecnom parku posvätí sochy znázorňujúce sv. rodinu, ktoré  

tam budú inštalované počas celého vianočného obdobia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sk.pinterest.com/pin/501729214716774835/
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FOTO PRÍLOHA 

 

 
Október – Mesiac úcty k starším 

 

 

   
Adventný veniec 
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