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80 ROKOV ORGANIZOVANÉHO FUTBALU V TULČÍKU 
 
Osemdesiat rokov fungovania futbalu je dôvod na pohľad dozadu a zhodnotenie dlhej cesty vývoja. 
 
Po skončení prvej svetovej vojny, keď sa povojnový život ako- tak stabilizoval, začal sa oživovať kultúrno- 
spoločenský život aj v Tulčíku a to najmä vďaka niektorým jedincom, ktorí ,,videli“ aj do sveta. Boli to 
predovšetkým študenti Jan Švida a Andrej Mikluš, ktorí v oblasti kultúry a športu vynikali osobným príkladom, 
presvedčením a združením v kultúrnej organizácii – Slovenskej Lige. V rámci nej fungovali krúžky– divadelný, 
hudobný, kultúrny a športový. 
 
V roku 1930 založil Štefan Macko – Dražnik mládežnícku organizáciu pod názvom Roľnícka mládež, ktorá 
mala krúžky: agrotechnický, domácich náuk a športový. 
 
Športový krúžok začínal veľmi skromne lyžovanim (lyže si urobil každý sám!). Hrala sa aj tzv. longa – hra s 
handrovou loptou. Futbal v tej dobe ešte v obci neexistoval. Tulčícka mládež študovala na Reálnom gymnáziu 
v Prešove, kde bol futbal najprv zakázaný pod hrozbou vylúčenia zo školy. Neskôr práve na tomto gymnáziu 
dostal futbal zelenú. Odtiaľ vychádzala iniciatíva zakladať športovo – futbalové kluby aj na dedinách. Od tých 
čias nastal boj o zriadenie ihriska aj v Tulčíku. 
 
Prišla nedeľa 25. apríla 1933. V Tulčíku sa odohrala bitka medzi ,,Virkolkami“ a ,,Drinčarami“. Prvá prezývka 
patrila tulčíckym, druhá demjatskym parobkom. 
 
V záujme hľadania nápravy a predovšetkým ušľachtilého ,,zamestnania“ pre mládež predstavitelia obecných 
organizácií Slovenskej Ligy a Roľníckej mládeže predniesli svoje návrhy asi takto: Spory a bitky medzi 
Tulčíkom a Demjatou prestanú, ak nám dá pán farár do používania lúku na futbalové ihrisko. Odpoveď pána 
farára Juraja Sziladyiho dňa 29. apríla znela: ,,Jutre merajce, keľo vam treba.“ Následne bola schôdza 
Slovenskej Ligy a Roľníckej mládeže a obidve organizácie vytvorili KULTÚRNY – ŠPORTOVÝ KLUB TULČÍK. 
 
Jeho organizácia bola nasledovná: Predseda - účtovník: Sadlo Ľudovít; tajomník: Husovský Ján; kultúrny 
referent – knihovník: Pohorenec Štefan; tréner – kapitán: Hudak Juraj; správca ihriska: Macko Štefan a Eliaš 
Andrej; stavebná skupina: Husovský Karol, Valiček Michal, Mikloš Štefan a Fogaš Štefan; pokladník a hlavný 
usporiadateľ: Dadej Ján; hospodár: Kováč Ján; doprava: Hajnar Jozef, Kmec Imrich, Lipka Juraj a Slivka Ján. 
 
S veľkým nadšením bolo ihrisko pre futbal za dva mesiace upravené, oplotené, postavené lavičky a bránky. 
Každý občan Tulčíka a Demjaty (v Demjate v tom čase neexistovalo ihrisko) dobrovoľne odpracoval najmenej 
10 hodín, niektorí  aj s konským povozom zdarma. Ženy urobili zbierku na športovú výstroj. 
 
Prišla najradostnejšia chvíľa – prvý futbalový zápas, spojený s tanečnou zábavou, ktorá mala všetky vlastnosti 
dobrej úrovne.  Učinkovali tri hudby a to cigánska, raslavicko – kapušianska, džezová zo Solivaru a dychová z 
Tulčíka. Okrem obyvateľov usporiadajúcich obcí (Tulčík a Demjata), prišli aj hostia z Janoviec, Raslavíc, Terne, 
Fintíc, Kapušian, Fulianky, Prešova a z Bardejova. Futbalové zápasy sa hrali každú nedeľu, pre informáciu dva 
výsledky z roku 1933: Tulčík – Demjata 2:2; Tulčík – Kapušany 2:3. Po tomto zápase došlo k zlúčeniu Tulčíka 
s Demjatou. Takto sme si mohli dovoliť hrať aj s vyspelejšími mužstvami ako boli Dlhá Lúka, Giraltovce, 
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Solivar, Veľký Šariš a Marhaň. Vtedajší hráči a funkcionári mali jedno spoločné – boli jedno telo, jedna duša, 
tvorili jednoliaty celok, bez škriepok a hádok a za svoje klubové farby na ihrisku i mimo neho vydali zo seba 
všetko. Na zápasy cestovali konským povozom. Futbal mali radi, hrali ho so zápalom, bez akejkoľvek odmeny, 
stravu si platili sami. Hrali bez úmyselných faulov a zákerností, hrali pre radosť z hry a pohybu. 
 
Futbal v Tulčíku nezanikol ani cez vojnu a v štyridsiatych rokoch sa znovu vzmáhal. Športový život ochabol v 
roku 1943, kedy mnohí futbalisti museli narukovať do armády. K veľkému rozmachu športu v Tulčíku 
dochádza po oslobodení. To už stal pri organizovaní povojnového športu dnes už nebohý pán Ján Drabiščák, 
ktorý bol celým svojim srdcom zapálený pre rozmach športu v obci.  
 
Uplynulé obdobie organizovaného futbalu v Tulčíku bolo celou cestou poznamenané snahou mnohých 
Tulčíčanov povzniesť športové dianie na vyššiu kvalitatívnu úroveň. V niektorých obdobiach sa to darilo viac, 
inokedy menej. Tulčíckemu futbalu musíme pripísať ako zásluhu, že v premenách času vydržal, že odolal 
i náporom rôznych ťažkostí a nepriazne. Je to ku cti bývalým aj súčasným, zomrelým i žijúcim funkcionárom a 
športovcom, ktorí boli zapálení pre futbal v rodnej obci. Tým, ktorí sa na tejto náročnej a obetavej práci 
podieľali a podieľajú, patrí uznanie a poďakovanie. Želáme tulčíckej športovej verejnosti a predovšetkým 
jubilujúcej TJ mnoho ďalších úspechov v jej potrebnej činnosti. 
 
Želáme tulčíckemu futbalu, aby zveľaďoval tradície, aby zapájal do športovej činnosti mlaď našej obce, 
vychovával kvalitných, čestných a úspešných športovcov – futbalistov a šíril dobré meno obce aj samotných 
občanov – športovcov. Želáme mu čím viac agilných funkcionárov a schopných trénerov pri skvalitňovaní 
športového majstrovstva a výchove mladého pokolenia. Dbajme, aby sme spoločne vytvárali kultúrne a 
športovo hodnotné prostredie na futbalovom ihrisku a prilákali tam čím väčší počet nadšencov tohto športu 
ako aktívnych hráčov, funkcionárov aj ako divákov. Zdar tulčíckemu futbalu! 

František Vrabeľ – predseda TJ Tulčík 
MILÍ ŠPORTOVÍ PRIATELIA! 
 80 rokov je pre človeka významným životným jubileom. O to významnejším jubileom je pre organizáciu, 
počas života ktorej sa vystriedalo niekoľko generácií futbalistov, ktorí sa s využitím svojho športového talentu 
stali pevnou a neoddeliteľnou súčasťou športového života obce. 
 
Futbal je kolektívna hra, jednotlivec je súčasťou mužstva, ktoré ako jeden celok bojuje o víťazstvo. Ako 
nádherne by mohla hra slúžiť pri budovaní vzťahov v obci, regióne či spoločnosti. Najmä keď ukáže jednotu v 
spoločnom úsilí o dobro, obohatí to nielen nás samých, ale aj ľudí okolo nás a zmotivuje do realizácie ďalších 
nápadov. 
 
Úcta patrí tým, ktorí tulčícky futbal v neľahkých časoch zakladali a ktorí ho v ďalších generáciách postupne 
tvorili. Uznanie si zaslúžia aj súčasní futbalisti, ktorí sú aj teraz ochotní robiť všetko preto, aby svojím 
športovým umením obohatili športový život v obci. 
 
Do ďalších rokov zaželajme tulčíckemu futbalu maximálnu podporu obce. Nech sa v tvorivo snúbiacej sa 
symbióze starších a mladších generácii futbalistov čo najúspešnejšie rozvíja, a tým pestuje lásku k športu a 
prináša radosť zo športových zážitkov. 
 
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí pochopili dôležitosť športového života, zmysel nápadov a inšpirácií, ako 
urobiť život v Tulčíku ešte bohatším. 

             Janka Šoltésová – starostka obce 
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PSY SA BRÁNIA ÚTEKOM 

Hovorí  sa, že pes, či kniha patria medzi najlepších priateľov človeka. Knihu uloženú pekne na polici si každý 
z nás slobodne vyberie. Aj priateľov si vyberáme poväčšine slobodne, no je dosť smutné – priam nebezpečné, 
keď si vás štvornohý priateľ vyhliadne priamo na ulici a ešte aj bez vášho súhlasu. Toto nie je nič výnimočné 
v našej obci. V posledných dňoch túlajúce sa psy ohrozujú v skorých ranných hodinách ( a nielen vtedy), ľudí 
na ceste do zamestnania, babky kráčajúce na rannú omšu, či deti náhliace sa do školy. Hlavne pre ne chceme 
len to najlepšie, čo sa týka bezpečnosti a ochrany zdravia, Takéto nechcené stretnutie so psom nemusí 
skončiť bez následkov pre dieťa, či dospelého jedinca. Hoci často počujeme od majiteľov, že ten môj nie je 
nebezpečný, nikdy to nemôže byť také jednoznačné. Netušíme, ako dopadne stret neznámeho človeka 
a štvornohého priateľa. Ak chválabohu  nedôjde k priamemu fyzickému napadnutiu, určite dôjde k psychickej 
traume dospelého a ešte horšie dieťaťa, čo tiež nie je málo. Berme, prosím, vážne správy z médií, ktoré na 
takéto prípady upozorňujú a strážme si, prosím, našich psích miláčikov. Budú vám za to povďační všetci 
občania našej obce.  

Anna Lipková 
 

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV 
 
Dňa 9.11.2013 sa podľa Zákona č. 303/2001 Z.z. uskutočnia voľby do orgánov samosprávnych krajov. V 
našej obci bude  volebná miestnosť zriadená v kultúrnom dome a bude otvorená od 7:00 hod. do 22:00 hod. 
Po príchode do volebnej miestnosti obdrží volič dva hlasovacie lístky  a prázdnu obálku. Volí sa 
zakrúžkovaním poradového čísla, ktoré je uvedené pred menom kandidáta. Na hlasovacom lístku na voľbu 
predsedu samosprávneho kraja zakrúžkuje volič iba jedného kandidáta. Ak volič nezakrúžkuje žiadneho 
kanditáta alebo zakrúžkuje viacerých  - hlasovací lístok je neplatný. Na hlasovacom lístku pre voľbu poslancov 
zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac 12 kandidátov. Oba hlasovacie lístky vloží do obálky a vhodí do 
volebnej schránky. Voliči , ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti a chcú 
využiť svoje hlasovacie právo, môžu to telefonicky ohlásiť na obecný úrad /č.t. 7481249/ a členovia volebnej 
komisie k nim prídu s prenosnou volebnou urnou. 
 

         Božena Horvátová 
          zapisovateľka okrskovej volebnej komisie  

 
NAKLADANIE S ODPADOM V NAŠEJ OBCI 
INFORMÁCIE PRE OBČANOV 
 
Pojmom odpad označujeme vec, ktorú jej majiteľ už nepotrebuje a chce sa jej zbaviť. Pôvodca odpadu je 
každý, koho činnosťou odpad vzniká. Manipulácia s odpadom je každodenná činnosť človeka. V súčasnej 
dobe je už veľmi málo návratných obalov a tak sa v našich domácnostiach hromadí čím ďalej tým viac odpadu 
rôzneho druhu. Preto nakladaniu s odpadom musíme venovať primeranú pozornosť. Snahou obecného úradu 
je vytvoriť podmienky, aby občania mali možnosť zbaviť sa odpadu z domácností. Cieľom tohto príspevku je 
informovať o možnostiach zberu a likvidácie odpadu v našej obci. 
 
Odpad z  našej obce odoberá firma AVE Košice s.r.o. Komunálny odpad (netriedený) sa vyváža jeden krát za 
dva týždne. Povinnosťou občanov je v deň vývozu vyložiť nádobu pred bránu domu, lebo pracovníci firmy AVE 
majú zakázané vstupovať na súkromné pozemky. V prípade potreby si občan môže zakúpiť KUKA  nádobu 
120 l, plastovú na kolieskach,  na obecnom úrade za 16,60 €.  
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Spoločnosť  Vás  chce upozorniť, že do komunálneho odpadu nepatrí stavebný odpad ako sú napr. tehly, 
obklady, kamene a biologický odpad ako tráva, konáre či lístie.  
 
Obecný úrad oznamuje občanom , že do veľko-objemových kontajnerov patrí komunálny odpad do váhy 100 
kg a akýkoľvek väčší objem je povinný si zabezpečiť odvoz na skládku odpadu sám občan  /Petrovce, 
Ražňany, Bartošovce/.  
Do kontajnera nepatria: plasty, drevo, lístie, stromy, stavebný odpad a elektronika, ktoré sú predmetom 
separovaného zberu alebo sa dajú použiť ako palivo, či kompost.....   
 
Obecný úrad dôrazne upozorňuje, že veľko-objemové kontajnery sú určené len pre obyvateľov obce Tulčík. 
Sú platené z našich poplatkov za odpad a našich podielových daní, a ak si neustrážime tieto nelegálne vývozy 
budeme platiť za ich vývoz stále viac a viac. Nikto cudzí a ani miestni podnikatelia na nákladných autách ich 
nemajú právo využívať a vo vlastnom záujme  sme  povinní im v tom  zabrániť. Ak sa nezlepší disciplína 
zberu, budú kontajnery poskytované len dvakrát ročne, tak ako to bolo v minulosti u nás a v iných obciach to 
funguje takto dodnes.   
 

Je prísny zákaz sypať smetie pozdĺž potoka Čakaň, rieky Sekčov 
a zakladať divoké skládky v katastrálnom území obce !!! 

 
SEPAROVANÝ ZBER 
 
V rámci projektu „Zvýšenie intenzity separovaného zberu komunálneho 
odpadu“ boli v priebehu mesiaca júl 2012 do každej domácnosti dodané 
plastové zberné nádoby na zber plastov (žltá farba), skla (zelená farba) a 
papiera (modrá farba).   
 
ČO A AKO SEPAROVAŤ? 
 
ŽLTÉ NÁDOBY= PLASTY = stlačené fľaše od nápojov rôznej farby 
(minerálne vody, nealkoholické nápoje), umyté fľaše od sirupov, rastlinných 
olejov, octu - zátka môže byť ponechaná na fľaši (značka PET - polyetyléntereftalát), číre a farebné fólie, 
tašky, vrecká (značka LDPE a HDPE - low/high density PE - PE s nízkou/vysokou hustotou), obaly od 
kozmetických a čistiacich prípravkov, obaly od sladkostí, masla, pomazánok, vajíčok, rôzne plastové nádobky 
a hračky (značka PP - polypropylén), umyté tégliky od jogurtov (značka PS - polystyrén), obaly z PVC (značka 
PVC-polyvinylchlorid),... 
Do nádob nevkladajte: fľaše od chemikálií, farieb, ropných produktov, jedov, výbušnín, plasty v kombinácii s 
kovom, textilom, sklom, ... 
 
MODRÉ NÁDOBY = PAPIER = noviny, časopisy, brožúry, katalógy, letáky, kalendáre, prospekty, zošity, knihy 
bez dosiek, listy, obalový a kancelársky papier, papierové sáčky, cestovné lístky, ústrižky, telefónne zoznamy 
(značka PAP 22), hladká lepenka (značka PAP 21), vlnitá lepenka (značka PAP 20), ... 
Do nádob nevkladajte: plastové obaly, TETRA-PACK-y, kopírovací papier, lakovaný, znečistený a mastný 
papier, papierové plienky, vatu, … 
 
ZELENÉ NÁDOBY = SKLO =biele sklo (značka GL 70), zelené sklo (značka GL 71), hnedé sklo (značka GL 72), 
sklenené fľaštičky, obaly, ... 



 - 5 -

Do nádob nevkladajte: znečistené sklo, porcelán, keramiku, sklo s drôtenou vložkou, zrkadlá, žiarovky, 
žiarivky, televízne obrazovky, autosklá, sklo s fóliou, fľaše od chemikálií, farieb, jedov, ... 
 
Taktiež  boli do každej domácnosti dodané kompostéry, ktoré sa majú používať vo vlastných záhradkách na 
kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu a vytvorený kompost sa bude používať spätne ako hnojivo 
vo vlastných záhradkách.  
Do kompostéra patrí: zvyšky zeleniny a ovocia, bezmäsité a tepelne neupravované zvyšky jedla, papierové 
vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, škrupinky z orecha a vajca, usadenina z kávy, čajové 
vrecká, pokosená tráva, kvety, lístie, drobné konáre a orezky, piliny, hobliny...  
Do kompostéra nepatrí: tepelne upravované zvyšky jedla, mäsité zvyšky jedla, kosti, obväzy, cigaretové 
ohorky... 
 
Zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu je zabezpečený  dva krát ročne. Do nebezpečného odpadu 
patria: autobatérie, motorové oleje, filtre, žiarivky, obaly z farieb a riedidiel a pod. Do elektroodpadu patria: 
chladničky, práčky, mrazničky, televízory, počítače, monitory, mobily, drobné domáce elektrospotrebiče a 
pod.  Likvidácia doteraz uvedeného odpadu je pre občanov zdarma v rámci ročného poplatku na odpad. Pri 
rôznych búracích prácach si však občan musí sám dohodnúť pristavenie kontajneru s niektorou 
spoločnosťou, ktorá sa zaoberá zneškodňovaním odpadu a znášať náklady na likvidáciu odpadu. 
 
Termíny vývozu sú uvedené vo zvozovom kalendári, ktorý je koncom roka doručený do každej domácnosti. 
V prípade potreby občanom budú poskytnuté ďalšie informácie na obecnom úrade.   
 
 

        Janka Šoltésová – starostka obce 
 

MIESTNA BYTOVÁ POLITIKA V OBCI 
 
Jednou z najdôležitejších oblastí sociálnej politiky je bytová politika. Jej cieľom je zlepšenie dostupnosti  
bývania, ktoré by bolo dôstojné pre každého občana. Zodpovednosť za zaistenie čo najlepšej úrovne bývania 
pre seba, ale aj svoju rodinu má v prvom rade jednotlivec, niekedy napomáha k získaniu bytu podnik, či firma 
a tam, kde jednotlivec nemôže zohnať byt ani s pomocou ostatných, nastupuje obec, mesto či štát. 
 
Bytová politika obce sa musí prispôsobiť tým skupinám obyvateľstva, ktoré majú najväčší problém riešiť svoje 
bývanie. To sú najmä mladé rodiny a osamostatňujúci sa mladí ľudia.  
 
Je pre mňa veľmi dôležité, aby sme si mladú generáciu v obci udržali. Preto chcem bytovú politiku riešiť 
výstavbou nájomných bytov, ktorá pozostáva z kombinácie dotácie a výhodného úveru zo Štátneho fondu 
rozvoja bývania.  
 
Chcem požiadať občanov, ktorí majú záujem o takúto formu bývania, aby si prišli pre informácie na obecný 
úrad.   

Janka Šoltésová – starostka obce 
 OZNAM 

Vážení občania, aj Vy môžete prispieť do Tulčíckych šípov svojimi príspevkami /názory, pripomienky, 

návrhy.../ vzťahujúcimi sa k životu v našej obci, prostredníctvom emailu na adresu sipy@tulcik.sk                                     
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