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VÁŽENÍ OBČANIA ! 
 
Po dlhšej odmlke vydávania občasníka „Tulčícke šípy“ sa obecné zastupiteľstvo na návrh komisie pre kultúru 
a šport rozhodlo informovať Vás o dianí v obci prostredníctvom tohto občasníka, ktorý sa dostane k Vám do 
každej domácnosti. Budeme Vás v ňom informovať o kultúrnych a športových podujatiach, o dianí v obci, na 
obecnom úrade a o zasadnutiach obecného zastupiteľstva. Dúfam, že tento občasník prispeje k lepšej 
informovanosti a spolupráci medzi obecným úradom a občanmi obce, nakoľko som zistila, že občania 
niektoré informácie nedostávajú alebo k nim prichádzajú často veľmi skreslené a niekedy aj nepravdivé.  V 
úvodnom čísle sa so svojou činnosťou predstavia organizácie, ktoré pôsobia v našej obci. 

Janka Šoltésová 
 

TULČÍCKE  OCHOTNÍCKE  DIVADLO 
 
Tulčícke ochotnícke divadlo oslávi tohto roku 85 rokov svojej činnosti. Počas týchto rokov súbor prešiel 
mnohými zmenami a transformáciami. V roku 2009 sa po dlhšej odmlke niekoľko nadšencov z bývalých 
ochotníkov  podujalo pokračovať v dlhodobej tradícií a založili  občianske združenie  pod názvom „Tulčícke 
ochotnícke divadlo“ /TOD/. Členovia Rady TOD sú: Stanislav Bilka, František Husovský, Mária Frimerová, 
Daniela Greifová, Lenka Horvátová, Július Onofrej. Predsedníčkou TOD je Božena Horvátová.  V revíznej komisii 
pracujú: Gabriel Drabiščák,  Peter Klobušovský a Antónia Vavreková. V súčasnosti má súbor 32 členov, ktorých 
vekové zloženie je od 10 po 70 rokov.  
V minulom roku sme koncom októbra začali s nácvikom divadelnej hry od spisovateľa Karola Jančoška  „Nové 
Kocúrkovo, alebo Kto sa hanbí, ten má prázdne gamby“.  Túto hru na súčasnú dobu upravil Jozef Drabiščák a 
uviedli sme ju v premiére v Kultúrnom dome v Tulčíku 15. januára 2012 pod názvom „ New Kocúrkovo, alebo 
Biznis je biznis“.  Pozvanie na premiéru prijali poslanci OZ, pani starostka, hlavný kontrolór ako aj dlhoroční 
zaslúžilí ochotnícki funkcionári a to konkrétne p. Tibor Bodák, p. Mikuláš Žemlička a p. Juraj Navrátil. Šarišské 
osvetové stredisko zastupovala metodička pre divadlo p. Dagmar Rusnáková, ktorá nás po zhliadnutí 
predstavenia pozvala na prehliadku divadelných ochotníckych súborov „Dni s Táliou“  dňa 12.3.2012 v 
historickej budove DJZ v Prešove. Tam sme sa   umiestnili v striebornom pásme na 1. mieste a získali sme 
postup na celoštátnu prehliadku amatérskych divadiel s dedinskou tematikou v Trebišove, ktorá by sa mala 
uskutočniť 7. - 9. júna 2012. Okrem toho sme sa s touto hrou predstavili aj v obciach: Terňa, Demjata, 
Spišské Vlachy, Spišská Teplica, Kysak, Vyšná Šebastová a  v  repríze v Tulčíku  pre obce Trnkov, Okružná a 
Záhradné . 
V októbri sú naplánované oslavy 85. výročia založenia organizovaného divadla v Tulčíku. Oslavy sú rozdelené 
do dvoch dní a to 6.10.2012  -  slávnosť pre pozvaných hostí,  na ktorej sa zúčastnia bývalí a súčasní 
ochotníci, pozvaní  profesionálni herci, p. starostka a poslanci OZ . V programe sa TOD predstaví reprízou 
divadelnej hry „Nové Kocúrkovo“.  Dňa 7.10.2012 sa uskutoční slávnostná akadémia pre verejnosť, kde  sa 
predvedú ukážky z divadelných  hier , ktoré sa v minulosti hrali v Tulčíku, vystúpia deti zo ZŠ, Folklórny súbor 
Kaplička a Klub dôchodcov Striebro . 
Sprievodnými akciami osláv  počas roka bude v mesiaci máj „Majáles“, v júni „Juniáles“ pre deti a taktiež 
chceme prispieť do programu  na Tulčíckom korze, ktoré sa bude konať  v mesiaci august. 
Súbor  v súčasnosti pracuje na zriadení vlastnej webovej stránky. 
 

          Božena Horvátová 
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POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIE SEKČOV 
 
Poľovnícke združenie Sekčov so sídlom v Tulčíku (okres Prešov) bolo založené v marci roku 1993. V novembri 
1993 PZ na základe rozhodnutia Oblastného Lesného úradu, prenajal Poľovný revír Sekčov – Tulčík s rozlohou 
2841 ha. Revír vznikol na základe žiadosti vlastníkov pozemkov ako časť pôvodného revíru s rovnakým 
názvom v k. ú. Tulčík, Demjata a časti k. ú. Záhradné, Veľký a Malý Slivník, Mošurov, Podhorany (podľa počtu 
ha). V súčasnosti má 29 členov pričom veková hranica sa znižuje, prevažujú členovia vo veku od 40 do 55 
rokov. Každoročne tu v priemere dvaja kandidáti vykonávajú praktickú prípravu uchádzačov o prvý poľovný 
lístok. Na poriadok v zdužení dohliada predseda JUDr. Oravec Stanislav a poľovný hospodár Bc. Klobušovský 
Štefan. Dve tretiny už spomenutej plochy zaberajú poľnohospodárske plochy, ktoré sú tvorené z časti 
intenzívne obhospodarovaným pestovaním plodín a časť tvoria trvalé trávne porasty. Les je o celkovej výmere 
722 ha s prevahou listnatých drevín ako je buk, dub, hrab, javor a z ihličnanov sa vyskytuje najmä borovica, 
jedľa a smrekovec.  
 
Vydra už nie je zvláštnosťou 
Hlavným druhom je tu srnčia zver v počte 85 ks. V NKS je zahrnutá aj jelenia zver 12 ks a diviačia zver 28 ks. 
Jedná sa o kvalitatívnu triedu III. Poľovná oblasť S XI Prešovská. Revír v severnej časti hraničí s poľovnou 
oblasťou Čergov a Toplianskou poľovnou oblasťou, južná časť revíru zasahuje do Kapušianskeho hradného 
vrchu a hraničí s Veľkou strážou. Okrem uvedenej raticovej zveri je každoročne zaznamenaný výskyt vlka, 
rysa, pravidelne je to jazvec, líška, mačka divá, kuna lesná a skalná, ale aj psík medvedikovitý a vydra riečna. 
Z pernatej zveri je to najmä krkavec, bocian čierny, sluka lesná, jariabok hôrny, volavka,  straka, vrana, sojka, 
hrdlička, jastrabovité vtáky a pod. Bol zaznamenaný aj výskyt orla kráľovského a v roku 1980 sa našla stopa 
medveďa.  
 
Stavy zveri stúpajú 
Poľovný hospodár Bc. Klobušovský Štefan hovorí ,,Ja som sa ako strelec na spoločnej poľovačke v tomto revíri 
zúčastnil po prvý krát v roku 1980, v tomto roku sme zorganizovali 8 spoločných poľovačiek a diviaka sme ani 
nevideli. Podobne aj u jelenej zveri, pred 30. rokmi sme jeleniu zver v revíri evidovali iba ojedinele. Dnes 
v našom revíri prebieha už niekoľko rokov po sebe jelenia ruja aj v kukurici,,. Priemerný ročný odlov najmä 
diviačej zveri je v poslednej dobe nad požadovanou úrovňou. Dôvodom sú veľmi vhodné podmienky pre túto 
zver, ktoré tvoria nielen intenzívne pestovaná kukurica, obilniny a zemiaky ale aj podmienky pre úkryt v lese 
a prirodzená potrava vo forme žaluďa a bukvy a samozrejme v neposlednom rade slabé zimy posledných 
rokov. Jelenia zver je už v našom PR po rebonitácii zastúpená v NKS a jej stavy sú tiež na vyššej úrovni o čom 
svedčí aj celkový úbytok za minulú sezónu 6ks. Srnčej zveri sa u nás loví v priemere 20 kusov za rok. 
Premnoženie diviačej zveri nám spôsobuje nemalé problémy, napr. len poľnohospodári vyčíslili za uplynulú 
sezónu škody vo výške 50 000€, preto aj vďaka tomu odstrel diviačej zveri v tom období stúpol na 64ks.    
 
 

Štefan  Klobušovský  
 
ZDRUŽENÁ KNIŽNICA PRAMEŇ 
 
Pod týmto názvom ju poznáme od roku 2006. Vznikla spojením obecnej a školskej knižnice, hlavne 
z ekonomických a praktických dôvodov. Čas ukázal, že toto rozhodnutie obecného zastupiteľstva a vedenia 
školy, bolo správne. V súčasnosti sa nachádza v priestoroch telocvične priamo v škole, čo je  veľkým prínosom 
pre žiakov aj učiteľov. Poskytuje možnosť využitia nielen v čase mimo vyučovania, ale priamo vo vyučovacom 
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procese. V roku 2011 sme v knižnici zaevidovali 137 čitateľov, z toho 92 detí do 15 rokov. Mohli si vybrať zo 
4995 titulov, ktorými knižnica disponuje. Okrem výpožičného programu je cieľom knižnice rozvíjať 
a podporovať aktivity súvisiace s knihou a čítaním. V lete tohto roku sa naša knižnica zapojila do grantového 
programu Otvorená knižnica, ktorého vyhlasovateľom bola Karpatská nadácia a VSE. Náš projekt dostal 
konkrétnu podobu aj názov Keď boli starí rodičia deťmi. Ponúkal množstvo aktivít počnúc septembrom 
a končiac novembrom 2011. Pani Helena Hudačková, ktorá má v rodnom liste uvedený rok narodenia 1920, 
nám porozprávala o jej detstve, o pomeroch v škole na konci dvadsiatych rokov minulého storočia. Bývalé 
knihovníčky, pani Helena Čikošová a pani Mgr. Mária Kenderová, načrtli obraz knižnice v minulosti. 
Sedemdesiatnička pani Júlia Mackaničová priblížila deťom školské roky v povojnových časoch. Griflík prababky 
Hudáčkovej nahradil kalamár, pierko a neskôr už aj drevený peračník pani Emílie Kmecovej.  Tá, ako bývalá 
pedagogička priblížila deťom školu aj z pohľadu človeka spoza katedry. Nezabudlo sa ani na čítanie  so 
spisovateľkou Alžbetou Verešpejovou, ktorá k nám v polovici novembra zavítala na besedu. Na záver sa 
všetkým podpísala do čitateľského denníka, knižky alebo zápisníčka. Medzitým sa ešte aj hľadalo. Veď bola 
vyhlásená súťaž Hľadáme najstaršiu knihu v obci Tulčík. Prekutrali sa povaly, oprášili spomienky a do školy  
začali žiaci znášať knihy. S prosbou, aby sa nestratili alebo nepoškodili. Vyvrcholením tejto akcie bola 
výstavka asi stovky kníh, ktorá sa tešila veľkej pozornosti a záujmu žiakov. Titulom „Najstaršia kniha Tulčíka“ 
sa pýši kniha Veľký život Ježiša Krista  z roku 1857 a jej majiteľka pani Anna Pastirčíková.  
                                                                                                                                   
Rok 2011 bol naozaj plodný na podujatia spojené s knihou a čítaním. Vďaka projektu pribudlo na regály 
knižnice 176 titulov v celkovej hodnote 1475 €. Už spomenuté aktivity pomohli zblížiť najmladších 
s najstaršími, dnešok s minulosťou, spomienky s prítomnosťou, priniesli radosť, obohatili poznanie. Veríme, 
že oslovili aj tých, ktorí ešte  našu knižnicu nenavštívili a podnietia ich k tomu v utorok  v čase od 12.05 hod. 
do 14.00 hod. alebo vo štvrtok od 16.00 hod. do 18.00 hod.         
 
 

 Anna Lipková 
 

TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA DRUŽSTEVNÍK TULČÍK  
 
Športovo - technická činnosť. 
TJ Družstevník Tulčík vznikol v roku 1933 a má za sebou ďalší súťažný ročník 2010-2011.V tomto súťažnom 
ročníku sme mali prihlásené  tri družstvá a to starší žiaci, dorast a dospelí. Družstvo žiakov štartovalo v II.D 
triede ObFZ  a umiestnilo sa na poslednom mieste spomedzi 10 účastníkov  súťaže. Družstvo dorastu 
štartovalo v II.  C  triede  (ObFZ ) a umiestnilo sa taktiež na  poslednom mieste  spomedzi 8 účastníkov 
súťaže. Družstvo  dospelých štartovalo v III. A triede a umiestnilo sa na peknom 5  mieste spomedzi 13 
účastníkov súťaže. Výbor po skončení súťažného ročníka 2010-2011  prehodnotil činnosť jednotlivých 
družstiev a trénerov a prijal  opatrenia na zlepšenie  činnosti vo všetkých družstvách. Je  potrebné poďakovať 
všetkým čo sa pričinili o bezproblémový priebeh  stretnutí. Avšak nie na každé stretnutie sme cestovali 
s plným počtom hráčov. Z našej strany nebolo vynechané žiadne stretnutie.  Počas uplynulého ročníka sa 
neudiali žiadne nežiaduce udalosti v domácich  stretnutiach dospelých , dorastu a žiakov, čo je pozitívne 
oproti  predchádzajúcej sezóne. V tomto prípade je potrebné  poďakovať za  prácu   usporiadateľskej službe. 
Hlavného usporiadateľa v klube vykonáva  Anton Vavrek. Na poslednej schôdzi výboru TJ sa prejednávalo aj 
zaradenie jednotlivých družstiev do súťažného ročníka 2011 – 2012. V tomto ročníku nebudú zaradené do 
súťaže žiaci.  Rozhodnutie nebolo ľahké vzhľadom, k tomu, že v družstve žiakov nastala  veková kríza  dva 
ročníky dlhodobo chýbajú a bola iba otázka času kedy to príde. Taktiež bolo prerokované aj personálne 
obsadenie jednotlivých družstiev sa rozhodne na dnešnej  výročnej členskej schôdzi. Návrh je nasledovný: 
tréner dospelých Marek Kovaľ, ved. družstva Marek Kovaľ, tréner  dorastu  Jozef Ščecina,  ved. družstva  Jakub 
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Vojtek  (tréner žiakov Rastislav Kostelník).  Je potrebné pripomenúť, že  podmienky pre  činnosť jednotlivých 
družstiev sú vytvorené a je len na prístupe hráčov a trénerov ako to dokážu využiť pri skvalitnení nášho 
futbalu.  

Finančné  materiálne zabezpečenie. 
 

Najväčším  a jediným   finančným sponzorom našej TJ je Obecný úrad Tulčík. Tu sa žiada poďakovať hlavne 
obecnému zastupiteľstvu obce Tulčík,  starostke obce, ktorí si   osvojili činnosť TJ a schválením finančných 
prostriedkov pomáhali úspešne pokračovať v súťažiach jednotlivých družstiev. Pre pracie služby bola 
 zabezpečená automatická práčka. TJ Tulčík pre získanie finančných prostriedkov na činnosť TJ usporiadala   
športový deň  v mesiaci jún 2011 na futbalovom ihrisku, kde sa  o 17.00 hod uskutočnilo priateľské futbalové 
stretnutie dorastencov dospelých za účasti aj našich hráčov, ktorí hrajú za iné  futbalové kluby.  Podujatie sa 
veľmi vydarilo, ale účasť na tomto podujatí zo strany našich občanov  nebola dostatočná. To aj  prejavilo na  
zisku finančných príspevkov pre futbalový klub. Po skončení  tohto stretnutia bolo  pripravené malé posedenie  
pri guľáši, ktorý sám pripravil predseda TJ a súčasne  poďakoval za účasť  na jednotlivých stretnutiach 
a dosiahnuté výsledky.  

Prostredníctvom obce bol zabezpečený záhradný malotraktor pre kosenie obecných cintorínov, parkov ako aj 
kosenia nášho ihriska. A je to rozdiel ako to vyzeralo v minulosti. Je potrebné o zverený majetok sa starať, 
aby to vydržalo čo najdlhšie.  Súčasne sa doriešilo   financovanie  dopravy hráčov a práce spojené s kosením 
ihriska. V priebehu tejto sezóny bolo pre TJ zakúpených   6 ks futbalových lôpt a 3 kompletné sady dresov ( 
dospelí, dorast a žiaci). 

 
Na poslednom výbore TJ Družstevník Tulčík som informoval, že som  požiadal  starostku obce a obecné 
zastupiteľstvo o zabezpečenie  prác  pri údržbe a oprave futbalového areálu  z dôvodu  významného výročia 
založenia  organizovaného futbalu v našej obci. V roku 2013 si pripomenieme 80.  výročie. Preto s odstupom 
času som  predložil  postup prác pri oprave a údržbe futbalového areálu v Tulčíku. Aj vzhľadom k tomu, že 
dodnes nie je pozemok ani  budova  vo vlastníctve TJ Tulčík ani obce Tulčík  navrhujem  postupne zaradiť do 
rozpočtu obce pre roky 2011, 2012 finančné prostriedky pre tento účel.  
 
Rozsah požadovaných prác: 
 
- zabezpečiť úpravu hracej plochy spočíva v zarovnaní plochy, prevzdušnenie trávnika  
- zabezpečiť zábrany za oboma bránkami z dôvodu, že futbalové lopty dopadajú na súkromné  pozemky 
- zabezpečiť rekonštrukciu elektrických rozvodov v hospodárskej budove a vykonať revíziu elektrického 
zariadenia 
- zabezpečiť oplotenie  futbalového areálu  
- zabezpečiť opravu budovy -  fasáda budovy a sociálneho zariadenia. 
 
Vzhľadom k tomu, že sa pripravuje aj realizácia nového športového areálu netreba zabúdať na organizovanú 
činnosť v obci Tulčík, ktorá má  už 78 rokov. Ani jedna spoločenská organizácia v obci  takú históriu nemá 
a z toho dôvodu som požiadal Obecné zastupiteľstvo v Tulčíku, aby si osvojilo aj  tieto skutočnosti a zaradilo 
do rozpočtu na roky 2011 a 2012 finančné prostriedky na uvedené práce. 

 
Záverom chcem poďakovať našim stabilným priaznivcom futbalu, aj tým, čo si v poslednom období taktiež 
našli cestu na ihrisko. Verím, že sa Vám odvďačíme v nasledujúcej sezóne kvalitnou hrou našich družstiev. 
 

František Vrábeľ 
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ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA SLOVENSKÉHO ZVÄZU ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH  
 
Slovenský zväz zdravotne postihnutých vznikol 5. mája 1990. Od svojho vzniku pripravuje  svoje vlastné 
aktivity a ponúka služby pre zdravotne postihnutých občanov. Je dobrovoľným združením ľudí so zdravotným 
postihnutím, ale aj ich rodinných príslušníkov, priateľov a sympatizantov.  Základná organizácia SZZP 
v Tulčíku vznikla v roku 1999, ktorej prvou predsedkyňou  bola p. Helena Husovská. V roku 2001 po nej 
štafetu prebrala p. Mária Lipková, ktorá bola predsedkyňou do roku 2010. Toho času je predsedom Tomáš 
Maťaš. Naša základná organizácia má 42 členov a je metodicky riadená OR SZZP v Prešove. 
 
Činnosť ZO SZZP v Tulčíku bola zameraná na spoločné stretnutia členov organizácie pri rôznych 
príležitostiach ako Deň matiek, Deň otcov,  Mesiac  úcty k starším. Tieto stretnutia sa konajú v rámci  členskej 
schôdze. Počas roka navštevujeme chorých členov organizácie. Naši členovia, ktorým to zdravotný stav 
dovoľoval, sa zúčastnili púte na Kikapu a pri príležitosti  sviatku Povýšenia  Kríža sa zúčastnili poklony pri 
krížoch  na cintoríne a pod Vyšným lesom. Potom mali spoločné posedenie pri ohni spojené s opekaním.  
 
Z akcií organizovaných OR SZZP v Prešove sa členovia našej organizácie zúčastnili rekreačno-integračného  
pobytu vo Vyšných  Ružbachoch a v Podhájskej.  V mesiacoch júl – august  zavítali   na termálne kúpaliská 
v Maďarsku . V dňoch 11. - 15. 10. 2010 sa uskutočnil XIV. ročník akcie „Krása života“. Pri tejto príležitosti sa 
konala výstava ručných prác,  na ktorej sa zúčastnila aj naša organizácia. Zároveň boli ocenené babky 
a dedkovia roka . 

Tomáš Maťaš  
 
KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV - ČAKAŇ TULČÍK 
 
Rozvoj informačných technológií a nezáujem o pohybovú aktivitu v prírode v posledných rokoch vedie ku 
výraznému úbytku aktivít vo všetkých formách turistickej činnosti. Je pomerne vzácnosťou  stretnúť dnes 
turistov na potulkách po Čergove, Slánskych vrchoch či na Branisku. Aj tento fakt bol jedným z rozhodujúcich 
popudov založiť organizáciu združujúcu záujemcov o letnú a zimnú turistiku v Tulčíku.  
 
Klub Slovenských turistov Čakaň Tulčík vznikol 4.7.2010 a podľa zákona č. 83/1990 o združovaní občanov je 
zaregistrovaný na odbore všeobecnej vnútornej správy MV SR. Je to dobrovoľná záujmová organizácia, v ktorej 
sa snažíme vytvárať podmienky pre poznávanie zaujímavostí blízkeho okolia, pre relax, ktorý je v dnešnej 
uponáhľanej a stresujúcej dobe veľmi dôležitý,  pre zlepšenie fyzickej i psychickej kondície každého 
jednotlivca. 
 
Od svojho založenia sme uskutočnili množstvo zaujímavých turistických a spoločenských akcií: v  blízkom 
okolí – Lysá Stráž, Kapušiansky hrad, Haľagoš, Raslavické verchy, Demjatské vápenné kopce. V Čergovskom 
pohorí – Minčol, Lysá, Oltár kameň, chata Čergov (Svätojánske ohne, slávnosť sv. Floriána). V Slánskych 
vrchoch – chata Fricka, Javornícka Poľana, Ščavica, Bodoň so zameraním na bežecké lyžovanie. Vo Vysokých 
Tatrách sme si poriadne preverili kondíciu výstupom na Rysy, Kriváň, Lomnický Štít a v novembri minulého 
roku sme si uctili pamiatku obetí veľhôr návštevou symbolického cintorína pri Popradskom Plese. Skupinka 
zdatnejších turistov už tradične absolvuje púť do Gaboltova na odpust Škapuliarskej Panny Márie. Niektoré 
akcie organizujeme spoločne aj s KST Lokomotíva v Prešove. 
 
Veľmi dobrú spoluprácu nadviazal náš klub s turistickým krúžkom pri Základnej škole s Materskou  školou  
v Tulčíku. Absolvovali sme spoločne výstup na Kapušiansky hrad a výlet na Demjatské vápenné kopce, ktorý 
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sme „okorenili“ návštevou  farmy pre chov ušľachtilých koní. Teší nás, že do našich akcií sa zapájajú aj turisti 
zo susednej obce Demjata. 
 
KST Čakaň Tulčík je dobrovoľnou organizáciou. Medzi nás môže prísť bez akýchkoľvek záväzkov každý, kto 
chce spoznať krásy Slovenska, udržiavať sa v lepšej kondícii a telesne aj duševne relaxovať v  Božej prírode. 
Prezentujeme sa organizovaním Country bálu a vydávame turistický kalendár s fotografiami z uskutočnených 
akcií. O zaujímavostiach z nášho putovania, ktoré sú obohatené o fotodokumentáciu sa môžete  dočítať z 
blogov aj na internetovej stránke www.cakantulcik.szm.com.  

                                                                                                          Vincent Klobušovský 
 
 

MIESTNY ODBOR MATICE SLOVENSKEJ TULČÍK 
 
Matica slovenská je historicky osvedčená významná ustanovizeň slovenského národa v oblasti kultúrnej 
a spoločenskej činnosti. Jej cieľom je v našich občanoch budiť vzdelanosť, rozširovať slovenskú kultúru, 
literatúru, umenie. Matica slovenská je verejnoprávna  ustanovizeň, pôsobí nezávisle, nadstranícky ako 
ustanovizeň všetkých občanov. Aj náš Miestny odbor MS sa k tomu hlási a prispieva svojou činnosťou aj 
v našej obci. MO MS v Tulčíku vznikol v roku 2000. V roku 2011 sme podali dva projekty, ktoré nám boli 
schválené. V rámci prvého projektu nám bolo poukázaných 120 €, ktoré boli použité na zhotovenie a osadenie 
pamätnej tabule na priečelí kostola. Tým sme pozdvihli na piedestál nášho rodáka in memoriam vdp. Andreja 
Lipku. Kňaz, literát,  prekladateľ a národovec si to zaslúži. Slávnosť, za prítomnosti arcibiskupa a metropolitu 
Mons. Bernarda Bobera a vedeckého tajomníka  MS prof. Sedláka, sa vydarila. Slávnosť sa uskutočnila za 
spolupráce Obecného  úradu a Farského úradu v Tulčíku. Druhý projekt bol  schválený a podporený sumou 
100 €, ktoré boli použité počas Tulčíckeho korza. Za pekného počasia sme uskutočnili 2. ročník „Výstup ku 
krížu“ v lokalite Lešky, ktorý  sme na záver v príjemnej atmosfére ukončili opekačkou.  V roku 2012 sa chceme 
zamerať na mládež a žiakov ZŠ.            

Andrej Marcin  
POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO KIKAPA  
 
Pozemkové spoločenstvo KIKAPA má historické korene v 30-tych rokoch minulého storočia. Na základe 
kúpno-predajnej zmluvy zo dňa 29. 10. 1930 resp. 3. 12. 1930 schválenej štátnym Pozemkovým úradom 
v Prahe  Okresný súd v Prešove nariadil dňa 25. 3. 1932, aby v pozemno-knižnej zápisnici obce Tulčík boli 
v novovzniknutých parcelách č. 359/3 (výmera 246 kat. jutár a 1421 siah), a č. 360/1 (výmera 11 kat. jutár 
a 179 siah) ako vlastníci zapísaní 102 občania obce Tulčík, ktorí vytvorili – založili v Nižnom lese Lesné 
spoločenstvo v Tulčíku o celkovej výmere 258 kat. jutár za kúpnu cenu 355 400 Kč. Najnižší podiel vlastníka 
bola 1/258 z celku. Vytvorenie tohto spoločenstva bolo výsledkom štátom uskutočnenej lesnej reformy 
ghillányiovského veľkostatku. Vzniknuté spoločenstvo hospodárilo na uvedených parcelách až do roku 1957, 
kedy lesnú pôdu začal spravovať štát. Po roku 1989 sa vlastníci a domnelí vlastníci  bývalého lesného 
spoločenstva  svojou aktivitou zaslúžili o to, že na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 26. 11. 1993  vzniklo 
Pozemkové spoločenstvo Kikapa Tulčík. Do evidencie pozemkových spoločenstiev bolo zapísané 10. 11. 1994. 
V súčasnosti uvedené spoločenstvo hospodári na pôvodných parcelách o výmere 148 ha a 668 m2. Toto 
hospodárenie v poslednom období sťažila veterná smršť spojená s krupobitím, ktorá sa prehnala cez porasty 
spoločenstva 26. 6. 2009. Po nej zostalo na ploche takmer  8 ha ležať viac ako 4 000 m3 drevnej hmoty. 
Spoločenstvo má v súčasnosti 238 členov a podiely neznámych vlastníkov spravuje Slovenský pozemkový 
fond. Predsedom spoločenstva je Jozef Frimer a predsedom dozornej rady je Ing. Ľubomír Maník. 

Jozef Frimer 
 



 - 7 -

ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA SLOVENSKÉHO ZVÄZU CHOVATEĽOV   
 
Predsedom ZO SZCH je František Onderišin, ktorý bol zvolený na výročnej schôdzi v roku 2009 a zotrváva 
dodnes. Počet členov je 10.  
Členovia sa v roku 2011 zúčastnili na výstavách v obci Stuľany, Brezovica a Demjata. Čestné ceny získali 
chovatelia Ján Žipaj z Brezovice a Miroslav Staško zo Stuľan.  Členovia organizácie vyrobili 36 výstavných 
klietok a 10 stolov, ktoré použili na obecnej akcii Tulčícke korzo. Prezentovaných bolo 36 ks králikov členmi 
základných organizácií Tulčík, Demjata a Podhorany. Niektorí členovia sa zúčastnili výstavy mláďat v Lysej nad 
Labem a celoštátnej výstavy  v Nitre. Na týchto výstavách bol zakúpený chovný materiál pre obnovu chovu.  

 
František Onderišin  

KLUB DÔCHODCOV STRIEBRO 
 
Predsedom KD Striebro  je p. Štefan Kopčák. Počet členov v klube je 41, z toho žien je 32 a mužov je 9. Klub 
dôchodcov je každý rok finančne podporovaný aj Obecným úradom v Tulčíku. Na svoju činnosť  členovia 
prispievajú aj vlastnými členskými príspevkami vo výške 3.- € na rok. Tento príspevok  bol schválený na 
výročnej členskej schôdzi. V roku 2011 sa členovia zúčastnili niekoľkých brigád v rámci upratovania obce,  
farského dvora a priestorov okolo kultúrneho domu. V októbri pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“ sa 
členovia KD zúčastnili na slávnostnej členskej schôdzi, kde slávnostný príhovor mala p. Oravcová, za čo jej 
patrí poďakovanie.            

Štefan  Kopčák    
 
PREHĽAD PODUJATÍ V NAŠEJ OBCI NA NAJBLIŽŠIE OBDOBIE 
 
19. máj 2012 – Beh májovým Tulčíkom   
20. máj 2012 – Obecná slávnosť – Deň matiek – 14.30 hod. – Kultúrny dom 
26. máj 2012 – Majáles TOD – 19.00 hod. - Kultúrny dom 
2. jún 2012 - Kikapa 
10. jún 2012 – Jubilanti roka 2012 – 14.30 hod. – Kultúrny dom  
16. jún 2012 – Juniáles pre deti – 14.00 hod. – Kultúrny dom  
11. august 2012 – Tulčícke korzo  
6.- 7. október  2012 – 85 rokov TOD v Tulčíku  
Všetci ste srdečne pozvaní a vítaní 

 
OZNAM 
 
Naša obec je členom Združenia obcí Ekotorysa, ktoré získalo nenávratný finančný príspevok na projekt „ 
Zvýšenie intenzity separovaného zberu komunálneho odpadu v obciach združenia Ekotorysa“. Tento projekt je 
spolufinancovaný z Kohézneho fondu, Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a obce v rámci operačného 
programu Životné prostredie. Z tohto projektu obec získala zberné nádoby do domácnosti na separáciu 
odpadu, za ktoré občania neplatia. V minulých dňoch boli do domácnosti roznášané žlté nádoby na zber 
plastov a zelené nádoby na zber skla. V najbližších dňoch budú ešte ďalej roznášané modré nádoby na papier 
a kompostéry na biologicky rozložiteľný odpad. 
Tieto nádoby sa zatiaľ nepoužívajú. Termín používania týchto nádob bude oznámený v čase, kedy bude 
známy nový vývozca odpadu. 
Zatiaľ platí harmonogram vývozu na rok 2012, ktorý občania obdŕžali začiatkom roka. 
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ŠTATISTIKA OBCE TULČÍK ZA ROK 2011 
 
Počet obyvateľov k 1.1.2011:    1 301 
Narodení v roku 2011:       15     / 8 chlapcov, 7 dievčat/ 
Prihlásení na trvalý pobyt v roku 2011 :        19 
Odhlásení z trvalého pobytu v roku 2011:  10 
Zomrelí v roku 2011 :                         13      / 8 mužov,  5 žien/ 
Počet obyvateľov k 31.12.2011 :   1 312  
 
TULČÍCKI OCHOTNÍCI 
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