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Milí spoluobčania, 

 

          už je tu zas ten krásny vianočný čas. Čas sviatočný, výnimočný, čas priam zázračný. 

Vchádza do našich príbytkov so všetkým, s čím si spájame najkrajšie sviatky roka.  

Cítime vzájomnú spolupatričnosť, náklonnosť svojich najbližších, no hlavne cítime 

vôňu domova. To nás v duchu tradícií zvoláva k mamám a otcom, jednoducho tam, kde sme 

doma.  Pri štedrovečernom stole si spomenieme na najbližších, ktorí už nie sú medzi nami, 

ale navždy zostali  v našich srdciach a spomienkach. 

K našim Vianociam patrí aj dodržiavanie zvykov našich predkov a všetci vieme, že bez 

tradícií nie sú Vianoce tými pravými. Preto v príjemnom teple domova znejú modlitby          

a vianočné koledy ako poďakovanie za míňajúci sa rok i ako prosba za zdravie 

a spokojnosť do budúcnosti.  

Na Betlehem, jagajúci sa stromček, štedrú večeru a okamihy čarovných pocitov, ktoré 

sa nedajú ničím nahradiť, sa tešíme všetci. V domovoch rozvoniava vianočné pečivo, ihličie 

a v týchto chvíľach máme jedinečnú príležitosť všetko to krásne, čo sprevádza Vianoce, 

odovzdať svojim blízkym. Máme príležitosť zamyslieť sa, bilancovať končiaci sa rok, 

prehodnotiť skutky vykonané a nesplnené sľuby. Otvorme svoje srdcia dokorán, nech 

atmosféra Vianoc môže prísť aj k nám. 

Želám Vám požehnané a príjemné vianočné sviatky, plné porozumenia, spokojnosti                 

a  lásky od novonarodeného Ježiška. Prežite ich v zdraví a šťastí.  

 

Janka Šoltésová – starostka obce 

 

Kultúrne a športové podujatia v obci v roku 2017 

 

Kultúra je viac rozmerový fenomén a tak sa aj prejavuje. Má v sebe náboj tvorivosti, 

schopnosti zhromažďovania aj uvoľňovania energie pre aktivitu človeka. Patrí do sféry 

duchovnej a týka sa vnútorného obohacovania  človeka. Tvorí  jeho 

individualitu, zušľachťuje ho a obohacuje jeho  hodnoty. 

Ani naša obec v tomto duchu  nezaostáva  a organizuje počas celého roka                         

pre  občanov  rôzne športové a kultúrne podujatia. Niektoré z nich sa stali už tradičnými, 

pribúdajú však  nové, ktoré majú  charakter a vôľu ešte viac stmeľovať ľudí. Spoločne si ich 

pripomeňme. 

Po predchádzajúcom rušnom  roku nastala  určitá pauza ničnerobenia a oddychu. 

Z tejto príjemnej letargie dospelých  koncom januára prebudila intenzívna príprava                      
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na  plesy, mladšia generácia a školáci sa tešili  na karnevaly. Treba ich stihnúť,                           

kým sú fašiangy. 

V januári, v deň, keď sa odovzdávalo žiakom polročné  vysvedčenie, sa tešili  tulčícki 

školáci dvojnásobne.  Ráno prevzali  výborné vysvedčenia a okamžite si obliekali  

karnevalovú masku, ktorú dômyselne pripravili v spolupráci so svojimi rodičmi, spolužiakmi 

či priateľmi. Známe tváre našich žiakov sa zrazu premenili na vysnívanú rozprávkovú, 

seriálovú  či vlastnou tvorivosťou  vymyslenú postavu. 

Apríl patril našim divadelným ochotníkom. 90. výročie založenia ochotníckeho  

divadla v Tulčíku prinieslo so sebou počas roka celý rad podujatí. Vstupnou bránou bola 

premiéra divadelnej hry Mozoľovci vo Veľkonočnú nedeľu . Oslava výročia TOD mala 

pokračovanie v ďalších mesiacoch. 

Máj- mesiac lásky, ako ho zvyčajne nazývame, priniesol okrem krásneho počasia                

aj priblíženie tradície stavania májov. V minulosti ich mládenci stavali pre vyvolené dievky. 

V Tulčíku máj pre občanov zabezpečili a postavili členovia dobrovoľného hasičského zboru. 

Samotná slávnosť bola spojená so spevom v doprovode folklórneho súboru Kaplička,                    

s  chutnými kysnutými koláčmi a dobrou náladou prítomných. 

Druhá májová nedeľa patrila tradične našim mamám a starým mamám. Lásku a úctu 

im vyznali deti Základnej školy s materskou školou v Tulčíku. Hodnotný program                        

im  venovaný potešil  ich srdcia a spríjemnil spoločnú chvíľu v kruhu priateľov a známych. 

Už XIII. ročník Behu májovým Tulčíkom priniesol radosť a športové vyžitie všetkým 

športovcom, aj vyznávačom zdravého životného štýlu. Svoje bežecké výkony si mohli 

zmerať v niekoľkých kategóriách. Počnúc behom s dieťaťom v kočiari a končiac kategóriou  

vytrvalcov. Práve horná hranica veku zúčastnených vytrvalcov, ktorá presahuje 

sedemdesiatku, potvrdzuje, že v zdravom tele sídli aj zdravý duch a to by sa  malo stať 

krédom pre mladú „počítačovú generáciu“. 

Jún  bol pre kultúrny život v obci niekoľkokrát významným mesiacom. Úspešnému 

ukončeniu školského roka predchádzalo spomínanie na významné osobnosti z radov 

občanov Tulčíka. 70.výročie smrti  Andreja Slivku, občana Tulčíka, ktorý padol v boji 

s banderovcami, bolo príležitosťou, aby sme sa zamysleli  nad dobou, v ktorej žil, jeho 

životom a smrťou.  Pietna spomienka  sa uskutočnila na miestnom cintoríne 29.6.2017                 

za účasti žiakov a pedagógov  základnej školy, ako aj ostatných občanov obce Tulčík. 

Organizátorom pietnej spomienky bola obec Tulčík a Oblastný výbor Slovenského zväzu 

protifašistických bojovníkov v Prešove.  Pietnej spomienky sa zúčastnili aj príbuzní Andreja 

Slivku, netere Mária Garcarčíková z Vranova nad Topľou a Zuzana Proková z Košíc ako                 

aj synovec  Anton Slivka z Raslavíc. Účastníkom spomienky bol aj 94 ročný Ján Frimer, 

posledný žijúci účastník protifašistického boja z našej obce, ktorý prítomným podal 

svedectvo o živote Andreja Slivku. 

Júl -  v tomto mesiaci pokračovala oslava 90. výročia TOD reprízou divadelnej hry 

Mozoľovci.  Hra v sebe niesla bohaté mravné a morálne posolstvo. Pranierovala lakomstvo, 
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neústupčivosť, nadradenosť,  necitlivé vzťahy a krízu medzi generáciami i susedmi. 

Vrcholila urovnaním sporov, vzájomným odpustením a objavením hodnôt života. Donútila 

nás aspoň na chvíľu zamyslieť sa aj nad naším konaním. 

V mesiaci júl sme si jubilejnou svätou omšou v rímskokatolíckom farskom Kostole             

sv. Šimona a Júdu  pripomenuli  výročia kňazskej vysviacky našich drahých  duchovných 

otcov: Eugena Fejcza - 30.  výročie, Petra Dzijaka a Milana Tomka – 15. výročie, Petra 

Fogaša -10. výročie. 

Október – Mesiac úcty k starším – úctu  staršej generácii by sme mali prejavovať 

počas celého roka, no v tomto mesiaci ju  chceme prejaviť  ešte intenzívnejšie.    Jedno 

nedeľné októbrové  popoludnie sme preto  našim dôchodcom  osladili chutným koláčikom, 

obľúbeným obedovým menu a  vytvorením  dobrej nálady. O túto príjemnú  atmosféru                  

sa pričinili  aj žiaci ZŠ s MŠ v Tulčíku krátkym kultúrnym programom.  Folklórny súbor 

Kendičan svojimi piesňami rozospieval nejedného dôchodcu a aspoň na chvíľu pomohol 

zabudnúť  na mnohé boľačky.  

V dňoch 21. – 22. októbra vyvrcholili oslavy 90-tého výročia TOD. Pri tejto príležitosti 

naši herci  dňa 21. 10. 2017 pripravili program pre pozvaných bývalých ochotníkov, 

v ktorom vystúpili s ukážkami z  divadelných hier: 

- Štefan Králik „Mozoľovci“ 

- Božena Slančíková Timrava „Páva“ 

- Ferko Urbánek  „Richárka“. 

S tým istým programom ochotníci vystúpili aj pre verejnosť dňa 22. októbra 2017. 

November - sychravé počasie vonku, no teplučko a príjemná atmosféra vládla 

v priestoroch Kultúrneho domu v obci. Občanov prilákala vôňa zabíjačkových špecialít, 

ktoré pripravili dvaja šikovní odborníci, pán Tomaščík a pán Pankuch, za asistencie 

zamestnancov obecného úradu, poslancov obecného zastupiteľstva a dobrovoľníkov  

s chuťou pomôcť. Dvojdňová príprava pochúťok stala zato. Jaternice, klobásky, ovarová 

polievka či kyslá kapustička chutili nielen dospelým, ale aj deťom, ktoré menované jedlá                      

už poznajú iba ako občasné delikatesy. Ochutnávka  špecialít bola spojená aj so zábavou, 

tancom, rozhovormi a priateľským posedením s blízkymi a známymi. 

December – posledný mesiac v roku. Okrem toho, že bilancujeme, čo prospešné                    

či neblahé sa nám počas roka podarilo, pre deti a pravdupovediac aj pre dospelých,                   

je to zároveň aj najkrajší mesiac v roku. Na adventnom kalendári zapálime prvú sviečku 

a nedočkavo čakáme na Mikuláša. A veru prišiel. K maličkým škôlkarom aj k žiakom prvého 

stupňa základnej školy a doniesol sladké balíčky. Mikulášku, dobrý strýčku, modlím                    

sa ti modlitbičku, tieto slová zaznievali z detských  úst  naozaj úprimne. A tieto detské ústa 

sa už zas  nevedia dočkať, kedy budú zo srdca  spievať koledy a odriekať vianočné vinše 

pre všetkých ľudí dobrej vôle, pretože tieto krásne vianočné tradície nám vštepujú do sŕdc 

lásku, pokoj a porozumenie.                                                                             Anna Lipková 
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V roku 2017 sa vykonali a následne prebiehajú tieto investičné akcie: 

 

- v tomto roku obec za vlastné finančné zdroje  ukončila zateplenie fasády telocvične, 

- asfaltovanie ciest a výtlkov prebiehalo priebežne počas roka, 

- výstavba vodovodu v Tulčíku - obec v spolupráci s Východoslovenskou vodárenskou 

spoločnosťou, a. s. Košice pokračovala vo výstavbe vodovodu v obci aj v tomto roku, 

a to po trase od rodinného domu p. Marty Oravcovej pri cintoríne po materskú školu. 

V najbližšom období čakáme na kolaudáciu. Ku dnešnému dňu je  na vodovod 

pripojených 29 domácností, 

- Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP“) predstavuje programový 

dokument SR pre programové obdobie 2014 – 2020, ktorý bol schválený Európskou 

komisiou dňa 18. decembra 2014. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 

Košice podala cez IROP v novembri 2017 žiadosť o nenávratný finančný príspevok               

na projekt zlepšenia zásobovania pitnou vodou, prostredníctvom Združenia tulčícko - 

ternianskeho skupinového vodovodu, pre obce Veľký Slivník, Záhradné, Podhorany 

a Tulčík, ktoré sú členmi združenia, 

- MAS Šafrán - v novembri 2017 bol na webovej stránke Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejnený zoznam Miestnych akčných skupín 

so schváleným štatútom, na ktorom sa nachádza aj naša Miestna akčná skupina 

Šafrán (MAS Šafrán). Následne na to bola vypracovaná a podaná žiadosť o nenávratný 

finančný príspevok na chod MAS Šafránu. Zdrojom dotácií pre rozvoj obce bude 

v najbližšom období taktiež MAS Šafrán,  

- výstavba trafostanice - Východoslovenská distribučná spoločnosť, a. s. Košice začala 

s výstavbou trafostanice v časti obce Deriky. Práce by mali byť ukončené a stavba 

skolaudovaná do 31.12.2017. Výstavba začala z dôvodu nedostatku elektrickej 

energie pre túto lokalitu obce,  

- výstavba kanalizácie -  v tomto čase prebiehajú so ŽSR rokovania ku stavebnému 

povoleniu, ktoré je potrebné  na stavbu „Tulčík – kanalizácia a ČOV“.  

- materská škola - v tomto období prebieha príprava na realizáciu verejného 

obstarávania na výstavbu novej Materskej školy v Tulčíku. 

 
Janka Šoltésová – starostka obce 
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Škola základ života 

 

Poznáte film z roku 1938 Škola základ života? Pod týmto názvom sa úsmevným 

spôsobom zobrazuje život študentov, učiteľov v medzivojnovom období, ich úspechy 

a strasti počas štúdií. Zažívame to aj my v dnešnej dobe. Diskusie na tému školstvo                     

sú časté. 

Škola je miestom vzdelávacím, kultúrnym, spoločenským i športovým. V škole 

získavame prvých kamarátov i prvé lásky. Po rokoch na školu spomíname ako na stánok  

vzdelanosti a slušnosti. Naši učitelia nám múdrosť a vedomosti s láskou odovzdávali 

a slušnosť a úctu vštepovali. Aj krédom Základnej školy s materskou školou v Tulčíku je: 

 

„Snívam o škole, ktorá je miestom, kde sa žije a učí, 

o škole, v ktorej má úcta k človeku prednosť pred jeho výkonom, 

v ktorej je možné človekom byť a človekom sa stávať.“ 

Martin Jäggle 

 

Výsledky sú to, čo chceme dosiahnuť, ale aj cesta je nesmierne dôležitá. Výchova 

úctivého, slušného a vzdelaného človeka je naším cieľom. Ďakujeme všetkým, ktorí nám 

v tomto dôležitom poslaní pomáhajú.  

Rodina je láska. Škola v Tulčíku je ako rodina. Starší pomáhajú mladším, mladší 

pozorujú starších a spoločne vytvárajú jednu veľkú rodinu. Nie nadarmo ZŠ s MŠ v Tulčíku 

získala v školskom roku 2016/2017 titul Škola priateľská deťom. Žiaci spolu s učiteľmi 

a rodičmi participovali na rôznych akciách školy a pomáhali aj iným deťom. Naši 

dobrovoľníci spolupracovali pri viacerých zbierkach – Modrý gombík, Biela pastelka, Hodina 

deťom, Vianočná zbierka. Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí prispeli a pomohli. 

Na konci roka zvykneme bilancovať. Naše úspechy a aktivity v roku 2017 boli naozaj 

bohaté. Popri výchove a vzdelávaní v škole aj mimo nej sme sa zapojili a úspešne 

reprezentovali školu v okresných, krajských i celoslovenských súťažiach. Uskutočnili sme 

súťaže a olympiády z viacerých predmetov. V januári 2017  v Okresnom kole Olympiády 

v anglickom jazyku získal Erik Macko z 9. ročníka pekné 11. miesto. V okresnom kole 

 Pytagoriády v marci nás reprezentovali žiaci 5. ročníka Barbora Mišenčíková, Nikolas Kraus 

a Zuzana Šoltysová, ktorí počtom bodov postúpili zo školského kola. Najúspešnejší riešiteľ 

bol Martin Rychvalský zo 4. ročníka, ktorý v konkurencii v jeho kategórii získal pekné 10. 

miesto. Žiačky 9. ročníka, Dorotka Mišenčíková, Soňa Miklošová a Ema Kakaščíková,                  
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nás reprezentovali na Okresnom kole Biblickej olympiády, kde obsadili 7. miesto. 

Okresného kola Biologickej olympiády sa zúčastnili v kategórii Botanika žiačky                            

5. ročníka, Daniela Rákošova - 8. miesto a Zuzana Šoltysová - 10. miesto. V kategórii 

zoológia nás reprezentovali: žiačka 6. ročníka Martina Klempayová - 10. miesto a žiačka                  

8. ročníka Andrea Očkovičová - 6. miesto. V novom školskom roku 2017/2018                         

sa v decembri konala aj Geografická olympiáda   a do okresného kola postúpili Peter Šoltys  

a Alex Kostelník z 5. ročníka, Zuzana Šoltysová a Oliver Kačmár zo 6. ročníka, Damián 

Olejár zo 7. ročníka a Andrea Očkovičová z 9. ročníka. 

Aj vo výtvarnej oblasti sa nám darilo. V januári vo výtvarnej súťaži “Toto fakt milujem”  

získala Andrea Očkovičová z 9. ročníka od poroty v Prešove Čestné uznanie. Pravidelne  

sme úspešní vo výtvarnej súťaži Folklór, Hovorme o jedle a Slovensko – krajina v srdci 

Európy. V predvianočnom období nás potešili Jakub Pankuch z 2. ročníka a Mária 

Onderišinová zo 7. ročníka, ktorí vo výtvarnej súťaži vo svojich kategóriach Anjel Vianoc 

získali Čestné uznania a ich výtvarné práce môžete vidieťaj v Tatranskej galérii do konca 

januára 2018. Cenu poroty získala aj Andrea Očkovičová vo výtvarnej súťaži “Krídla nad 

mestom” pod záštitou primátorky mesta Prešov. 

Veľmi úspešné sú pre nás Preteky turistickej zdatnosti. Žiaci Mirka Mormáková          

zo 4. ročníka, Mária Onderišinová zo 7. ročníka, Tamara Vavreková, Miriam Mydlárová, 

Martin Kostelník, Andrea Očkovičová, Petra Kopčáková z 9. ročníka a už bývalý žiak Martin 

Mormák pravidelne získavajú popredné umiestnenia v okresnom, krajskom kole a získali    

aj postup  na Majstrovstvá Slovenska Pretekov turistickej zdatnosti. 

V športovej oblasti sú naše silné stránky, a to vybíjaná, bedminton, futbal, stolný 

tenis a florbal. Získanie 1. miesta žiačok v Okresnom kole stolného tenisu a postup                    

na krajské kolo nás veľmi potešilo. Najúspešnejší bol celoročný projekt nadácie JOJ Floorball 

challenge 2017, keď sme sa dostali do celoslovenského finále v Poprade a naším trénerom 

sa stal Ondrej Kandráč. Vecné ceny a finančná odmena bola bonusom pre všetkých                      

za celoročné snaženie. V novom školskom roku sme založili členský klubhráčov Kinbalu – 

nová moderná športová hra.  

A na záver, aby sme nezabudli aj na šikovných recitátorov súťaží Hviezdoslavov 

Kubín a Hronského Jasov. Cenu riaditeľky ZŠ Jasov získali Timotej Sabol z 3. ročníka                    

a Tereza Mišenčíková zo 4. ročníka. Cenu poroty obdržala Barbora Mišenčíková                         

zo 6. ročníka.  
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Všetkým žiakom a ich učiteľom ďakujeme za ich prácu a reprezentáciu školy.            

O ďalších našich úspechoch a akciách sa dozviete z webovej stránky školy a nášho 

facebookového profilu. 

Ďakujeme za Vašu podporu a priazeň.  

Jarmila Pališčáková 

 

Rozlúčili sme sa 

Dňa 13.10.2017 vo veku nedožitých 95-tich rokov nás navždy opustil posledný žijúci 

účastník protifašistického boja z našej obce Ján Frimer. Uvádzam základné udalosti z jeho 

života z obdobia protifašistického boja, aby sa  mladší oboznámili a starší občania obce 

Tulčík spomínali.  

Menovaný sa narodil 3. novembra 1922 v Tulčíku. Na základnú vojenskú službu 

narukoval 1. októbra 1942 do Hlohovca, kde absolvoval základný vojenský výcvik v dĺžke 

jedného mesiaca.  Špeciálny výcvik pre protilietadlové delostrelectvo v dĺžke šiestich 

mesiacov  absolvoval v LINZI, v dnešnom Rakúsku. Po jeho absolvovaní od mája 1943                  

bol zaradený k protivzdušnej obrane mesta Bratislava. Jeho oddiel mal palebné postavenie 

v blízkosti strategickej rafinérie Apolo, neďaleko zimného prístavu. Pri bombardovaní 

rafinérie dňa 16. júna 1944 americkým letectvom bol v palebnom postavení ľahko ranený - 

zasypaný sutinami z kráteru vybuchnutej bomby.  

Jednotka, v ktorej slúžil, bola po bombardovaní presunutá k obrane rafinérie 

v Dubovej, nachádzajúcej sa neďaleko Banskej Bystrice. Tu dňa 20. augusta 1944 prežil 

ďalšie bombardovanie tejto rafinérie americkým letectvom. Po vypuknutí Slovenského 

národného povstania dňa 29.8.1944 bol ako príslušník protilietadlového oddielu 

dostrojený, dozbrojený a presunutý ihneď v tento deň do Banskej Bystrice, kde vykonával 

poriadkovú hliadku v meste. Následne jednotka, v ktorej bol zaradený, budovala obranné 

postavenia v okolí Banskej Bystrice. Pri tejto činnosti bol opäť zranený a po krátkom liečení 

v nemocnici v Banskej Bystrici bol v polovici septembra premiestnený cez Donovaly 
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k jednotke do priestoru Liptovskej Osady. Tu po vyzbrojení a dostrojení  sa podieľal                    

na budovaní obranných pozícií proti nemeckým jednotkám postupujúcim od Ružomberka. 

Obranné postavenie po bojoch a značná  presila nemeckých jednotiek spôsobila, že jeho 

jednotka musela ustúpiť smerom na Korytnicu. Po potlačení povstania -  28. októbra 1944 

spolu s ďalšími príslušníkmi jednotky v skupine po 20-tich až 30-tich vojakov sa pohyboval 

-  presúval v Nízkych Tatrách v priestore od Korytnice po Kráľovu hoľu, kde pri Telgárte 

jeho skupina narazila na nemeckú obranu. V Telgárte ho Nemci už prezlečeného v civilnom 

odeve zajali.   V skupine asi 40-tich zajatých ich Nemci začiatkom decembra peším 

presunom cez Vernár odviedli do Popradu a následne železničným transportom  presunuli 

cez Prešov do Sabinova. Z nezistených dôvodov ďalej transport nepokračoval v ceste                     

do Poľska, ale začiatkom januára 1945 spolu s ostatnými zajatcami bol odtransportovaný 

do zbrojárskeho závodu v Považskej Bystrici, kde pracoval ako zajatec. Odtiaľ                          

sa mu aj s ďalšími zajatcami podarilo prejsť k partizánskemu oddielu M.R. Štefánika. Celý 

partizánsky oddiel začiatkom apríla prešiel cez líniu frontu k Červenej armáde. Odtiaľ                  

bol presunutý do Bratislavy, ktorá už bola oslobodená a tu vykonával strážnu službu                   

pri ochrane továrne v meste. Zúčastnil sa defilé v Bratislave pred prezidentom Eduardom 

Benešom a vládou Československej republiky. Po ukončení vojny bol premiestnený                      

do Ružomberka, kde sa vytvárala jednotka pre boj proti banderovcom. Bojovej akcii proti 

nim sa už ale nezúčastnil a 4. decembra 1945 bol prepustený do zálohy.  

Táto stručná chronológia bojovej činnosti nášho rodáka je len kvapkou v mori ďalších 

tisícov a miliónov ľudí, ktorí so zbraňou v ruke bojovali proti fašizmu a za slobodu ďalších 

generácií položili aj svoje životy. Vážme si preto ich činnosť a nezabúdajme na obety, ktoré 

pre nás priniesli.  Česť ich pamiatke! 

           Jozef Frimer 
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Milí Tulčíčania, 

 

aj my Vám vinšujeme, všetko zo srdca prajeme, 

aby ste v budúcom roku šťastní boli v každom kroku. 

Nech Vás Pán Boh posilňuje v zdraví, Vašej dobrote, 

by ste mali pokoj, radosť vo svojom živote. 

A tak nech Vás požehnáva svätá milosť božia, 

by ste mali komory vždycky plné zbožia. 

Taktiež zemiakov plné pivnice, 

v maštali tučné kravy a jalovice. 

Odvráť, Bože, odvráť biedu a nedostatky, 

by ste nezažili v dome žiadne zmätky, 

by ste vychovali zdatné deťúrence, 

v kurínoch husí, sliepky a kurence. 

I tučného bravka vo Vašom chlievku, 

by ste mali mäsko i chutnú polievku. 

Ešte máme dodať nejaké slovíčka? 

Nech nechýba v dome ani slivovička. 

A keď všetko toto riadne zachováte, 

iste si poviete, že biedy nemáte... 

 

Redakčná rada 
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Pozvánka 

 

Obec Tulčík Vás srdečne pozýva počas nasledujúcich sviatočných dní na tieto 

podujatia: 

 posvätenie sôch Troch kráľov v tulčíckom Betleheme dňa 24.12.2017              

po skončení slávnostnej polnočnej svätej omše, spojené so spevom vianočných kolied 

pri Betleheme a pohárom vianočného punču, 

 novoročný ohňostroj pri príležitosti otvorenia roku osláv 770. výročia 

prvej písomnej zmienky o obci Tulčík dňa 1.1.2018 o 17.00 hod.  v parku pri kostole, 

spojený s novoročným prípitkom starostky obce Tulčík. 

 

 

 

 
 
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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Za obsah jednotlivých príspevkov zodpovedajú ich autori. Neprešlo jazykovou úpravou. Náklad 350 ks. email: obec@tulcik.sk, 
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