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SPOMÍNAJME S HRDOSŤOU A ÚCTOU
Vážení spoluobčania, zaiste mi väčšina z Vás dá za pravdu, keď poviem, že žijeme v akomsi
uponáh ľanom svete. Príčinu tohto štýlu života môžeme h ľadať v spôsobe života spoločnosti, v ňou
vytvorenom spoločenskom poriadku a čiastočne aj v snahe väčšiny z nás využívať a užívať si možnosti často
krát aj spochybnite ľných hodnôt, ktoré sú nám núkané, resp. vnucované.
Stáva sa samozrejmosťou, že pri takom štýle života nám akosi nie vždy zostáva čas na pozastavenie
sa, zamyslenie sa nad svojou činnosťou, ale aj spoločenskými udalosťami, ktoré plynú, dejú sa nezávisle od
nás, ale sú súčasťou doby, v ktorej my žijeme. Do tejto kategórie je možné zaradiť aj pripomínanie si
historických udalostí, ktoré, či chceme alebo nechceme uznať, mali významný dejinný vplyv na ďalšie
smerovanie štátu a spoločnosti, v ktorej žili a pôsobili naši predkovia a následne žijeme aj my dnes.
Počas druhej svetovej vojny (1939 – 1945) rozpútanej nacistickým Nemeckom, v ktorej zahynulo 20
miliónov ľudí, sa mimo iného rozhodovalo o bytí a nebytí celých národov, o ďalšom smerovaní ľudskej
civilizácie a v jej záverečnej fáze aj o novom povojnovom usporiadaní Európy a sveta. Nacizmus a fašizmus bol
v rokoch 1933 – 1945 najväčším nebezpečenstvom pre celé ľudstvo. S cie ľom jeho porážky sa v priebehu 2.
svetovej vojny vytvorila koalícia štátov a národov. Slováci zorganizovaním Slovenského národného povstania,
ktoré vypuklo 29. 8. 1944, sa postavili na stranu štátov a národov bojujúcich proti najväčšiemu zlu tejto doby.
To, akou významnou udalosťou bolo Slovenské národné povstanie, sme si mohli vypočuť na oslavách
jeho 70. výročia v Bratislave a v Banskej Bystrici. Taktiež 6. októbra sme si pripomenuli 70. výročie Karpatskoduklianskej operácie, ktorou sa začalo priame oslobodzovanie Československa vtedajšou Červenou armádou,
po boku ktorej bojovali aj Slováci v 1. Československom armádnom zbore nasadenom do bojov v Dukelskom
priesmyku. Na začiatku nového roka 2015 si 19. januára budeme pripomínať aj 70. výročie oslobodenia našej
obce a 8. mája 70. výročie ukončenia 2. svetovej vojny v Európe.
70 rokov je doba predstavujúca priemernú dĺžku ľudského života. Je prirodzené, že pamätníci vojnových
rokov 1939 – 1945 postupne vymierajú a mladší o týchto významných udalostiach slovenských dejín sú
z rôznych dôvodov málo informovaní. Vo svetle uvedených dejinných udalostí, ktorých okrúhle výročia si
pripomíname, resp. si budeme pripomínať, pokladám za žiaduce starším spoluobčanom našej obce
pripomenúť a mladším dať na vedomie, že aj občania Tulčíka počas 2. svetovej vojny sa aktívne so zbraňou
v ruke zapojili do boja proti fašizmu a nacizmu.
Zo zachovaných dokumentov vyplýva, že 20-ti občania Tulčíka boli priamymi účastníkmi bojov 2.
svetovej vojny ako príslušníci 1. Československého armádneho zboru alebo partizánskych skupín. Z nich dvaja
boli v bojoch ťažko ranení (Andrej Jusko, Štefan Šoltys) a traja (Juraj Kováč, Andrej Šoltés, Štefan Poník) boli po
zajatí odvlečení do koncentračných táborov v Nemecku, v ktorých prežili všetky útrapy a s podlomeným
zdravím sa vrátili domov.
Príslušníci protifašistického odboja v našej obci s odstupom času vytvorili základnú organizáciu
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, ktorej prvým predsedom bol Viktor Kopčák. Členmi tejto
organizácie sa postupne stali aj účastníci 2. svetovej vojny z okolitých dedín (Podhorany, Fulianka, Záhradné).
Základná organizácia najmä v 70-tych a 80-tych rokoch minulého storočia patrila medzi najaktívnejšie
spoločenské organizácie v obci. Jej členovia, aj napriek svojmu pokročilému veku, sa pričinili okrem iného aj
o to, že v obci máme:
- postavený pamätník pri železničnej stanici, pripomínajúci oslobodenie našej obce a víťazstvo nad
nacistickým Nemeckom,

;
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-

pomník postavený na mieste, kde padol červenoarmejec – oslobodite ľ Eduard Opo ľskij, ako aj

-

opravený jeho hrob na starom cintoríne,
symbolický pomníček v parčíku na Halavani, ktorý je v súčasnosti poškodený.

Dnes v našej obci žije už iba jeden priamy účastník protifašistického odboja. Je ním 91-ročný Ján Frimer, ktorý
pri príležitosti 70. výročia Slovenského národného povstania bol vyznamenaný ako jeho priamy účastník.
Vážení spoluobčania, pri príležitosti pripomínania si 70. výročia viacerých udalostí, ktoré boli zápasom
za

existenciu

slovenského

národa

–

Slovenským

národným

povstaním

začínajúc

a oslobodením

Československa v máji 1945 končiac – spomínajme si ako občania Tulčíka aj na našich rodákov, ktorí
s vedomím ohrozenia svojho života bojovali za nás všetkých, teda aj tých neskôr narodených a počas svojho
života sa vždy hrdo hlásili k Tulčíku. Oni svojimi činmi preukázali statočnosť a odvahu v ťažkej dobe, akou 2.
svetová vojna nepochybne bola. My, dnes žijúci Tulčíčania, buďme na nich hrdí, vzdávajme im úctu a spoločne
uvažujme a premýš ľajme o tom, ako v budúcnosti chceme na nich naďalej spomínať a nikdy nezabúdať.
Myslím si, že už 19. január 2015 bude na to vhodnou príležitosťou.
Jozef Frimer

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA ŠAFRÁN
Miestna akčná skupina (ďalej MAS) Šafrán, ako občianske združenie, združuje predstavite ľov verejného
sektora, súkromných podnikate ľov, predstaviteľov tretieho sektora a občanov s cie ľom spoločne riešiť
problémy. Za základnú metódu svojej činnosti si vybrala prístup LEADER. V rámci vidieckej politiky Európskej
únie je program Leader jediným nástrojom integrovaného rozvoja vidieka. Integrujúci prvok spočíva v tom, že
finančne podporuje verejno-súkromné partnerstvá v definovanom vidieckom priestore a ich rozvojové
programy. Leader je samostatný program, ktorý sa svojimi pravidlami vymyká z rámca štruktirálnej politiky
ako aj politiky rozvoja vidieka patrónovanej Európskym po ľnohospodárskym fondom. Na Slovensku je
stratégia pre Leader implementovaná ako os 4 Leader programu rozvoja vidieka SR 2007-2013. Tento
operačný program má podporovať vzdelávanie a informovanie hospodárskych subjektov, realizáciu stratégie
miestneho rozvoja, renováciu obcí, vidiecky cestovný ruch a diverzifikáciu nepo ľnohospodárskej činnosti na
vidieku.

Základné informácie o MAS:
Právna forma:

občianske združenie

Dátum vzniku:

13.08.2009

Dátum získania štatútu MAS:

26.05.2010

Počet členov k 09.04.2014:

50

Počet obcí, ktorých kataster tvorí územie MAS:

21

Rozloha k 31.12.2013:

168,21 km²

Počet obyvate ľov k 31.12.2013:

17 249

Hustota obyvate ľstva:

102,5 obyvate ľa na km²

Administratívne zaradenie – okres:

Prešov

Administratívne zaradenie – kraj:

Prešovský

Členom občianskeho združenia MAS Šafrán sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov,
alebo právnická osoba, ktorá pôsobí ( t.j. má trvalé bydlisko, prípadne prechodný pobyt, sídlo alebo
prevádzku ) v území MAS. Do aktivít MAS sa môžu zapájať členovia ako aj nečlenovia MAS.
V súčasnosti má MAS Šafrán 49 členov, z toho 21 členov z verejného sektora – obce: Čelovce,
Chme ľovec, Demjata, Fulianka, Kapušany, Lada, Lipníky, Ľubotice, Nemcovce, Okružná, Podhorany, Proč,
Pušovce, Ruská Nová Ves, Šarišská Poruba, Šarišská Trstená, Teriakovce, Trnkov, Tulčík, Vyšná Šebastová
;
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a Zlatá Baňa. 4 členovia zo súkromného sektora, 8 členov neziskového sektora

12 členov z občianskeho

sektora.
Najvyšším orgánom združenia je zhromaždenie členov združenia, ktoré tvoria všetci členovia
združenia. Výkonný výbor združenia je výkonným orgánom a má 7 členov. Predseda a podpredseda sú
štatutárnymi zástupcami združenia. Zastupujú združenie navonok a podpisujú samostatne príslušné
dokumenty v súlade s rozhodnutím výboru. Dozorná rada je kontrolným orgánom združenia a má 3 členov.
Obec Tulčík sa spolu s obcami Demjata, Fulianka, Ľubotice a Zlatá Baňa stala členom MAS Šafrán dňa
17.10.2013, kedy najvyšší orgán MAS – zhromaždenie členov, schválilo prijatie týchto obcí do MAS. Tešíme sa
na spoluprácu so všetkými členmi MAS.
Janka Šoltésová – starostka obce

RETROJURMAK V ŠAFRÁNE 2014
V sobotu dňa 16. augusta 2014 sa uskutočnil 4. ročník podujatia Retrojurmak v Šafráne 2014, ktorý sa
konal v priestoroch futbalového ihriska vo Vyšnej Šebastovej so slávnostným otvorením o

10:00 hod.

Návštevníci si mohli pozrieť prehliadku ľudových remesiel s výstavou miestnych produktov. Lokálni
remeselníci a výrobcovia z územia MAS Šafrán vystavovali svoje výrobky. Obec Tulčík sa na retrojurmaku
zúčastnila ako nováčik.
V tvorivých dielňach obec reprezentovala Mgr. Mária Kenderová -

výrobou živicovej bižutérie

a pečením syrových oblátok, Mgr. Amália Drabiščáková - výrobkami spojenými s tkaním kobercov a Mgr. Jozef
Babinčák -

drevorezbou.

Drobnochovatelia prezentovali najkrajšie králiky. Všetkým patrí srdečné

poďakovanie.
V rámci prezentácie územia MAS Šafrán

v kultúrnom programe vystúpili : spevácke skupiny:

Kapušanske richtaroše, Nemcovianka, Šofránkovci, Ke ľemešske furmani, OZ Šebeš, Ľešnikovo dzivečky,
folklórne súbory: Kap ľička a Karpaťanin Junior. Zaujímavým doplnkom podujatia pre najmenších bolo divadlo
na kolesách: predstavenie – Fíha Tralala, a pre dospelých futbalový zápas: starostovia MAS Šafrán a Old boys
Šebeš. Všetci vytvorili skvelú atmosféru podujatia.
Tešíme sa o rok na retrojurmaku a očakávame nových vystavovate ľov a remeselníkov z tvorivých dielní
z našej obce.
Janka Šoltésová – starostka obce

25. VÝROČIE ZALOŽENIA ĽADOVÉHO HOKEJA V TULČÍKU
Pri príležitosti 25. výročia založenia ľadového hokeja v Tulčíku sa dňa 6. septembra 2014 v Kultúrnom
dome v Tulčíku uskutočnilo športovo-spoločenské posedenie za účasti milovníkov a fanúšikov ľadového
hokeja nielen z Tulčíka ale aj z Demjaty, Záhradného, Terne, Raslavíc, Mošurova, Malého Slivníka a Bardejova.
Po privítaní všetkých prítomných, vedúci tulčíckych hokejistov p. Ľubomír Tomaščík, oboznámil s históriou
a terajším pôsobením hokejového klubu v Tulčíku. Myšlienka zahrať si hokej v Bardejove vznikla u bratov
Mihokových z Tulčíka v roku 1989. Dopredu však štadión v Bardejove rezervovali prostredníctvom Tulčíčana –
ľadara – Milana Švídu, kedy bol dohodnutý sobotňajší termín a čas. Vo vtedajšej dobe sa hralo pod holým
nebom, v čase aj nečase. A tak sa týždeň čo týždeň, od novembra do polovice marca, partia hokejových
nadšencov stretávala pri krčme, odkia ľ sa spoločne presúvali do Bardejova. V roku 2005 začínali hokejisti
sezónu na novom novučičkom štadióne. Nové šatne, sprchy, žiadne vonkajšie vplyvy a výkyvy počasia. Bola to
odmena skalným hokejistom za trpezlivosť, vytrvalosť, elán a ochotu. Ako ligoví hráči sezónu začínali a
začínajú v septembri a končia v polovici apríla. Počas tejto doby sa v hokejovom klube vystriedalo mnoho
hráčov, ktorí mali a majú pochopenie pre tento šport. Spája ich vzájomná spolupráca, pomoc, pochopenie
;
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a povzbudenie. Pri spomienke na všetkých tých ľudí, ktorí boli a sú súčasťou hokejového diania, domácich, či
zo širokého okolia, treba vysloviť ve ľké ĎAKUJEME. Niektoré mená sú zafixované, mnohé tváre ostávajú
v pamäti. Nedá sa zabudnúť, lebo boli a sú našou súčasťou. Zvlášť poďakovanie patrí zakladajúcim členom,
Markovi a Františkovi Mihokovým, Petrovi Lipkovi, Slavomírovi Miklošovi a Ľubomírovi Tomaščíkovi. A na
záver...Dodnes nám ostávajú v pamäti slová Milana Švídu: „ Ta uš sce priš ľi, uš sce tu?“ a približne
o štvrťstoročie zase jeho slová: „ Neveril som temu, že vas to tak lapi a že vas to budze tak trimac!“ A tak vám
odkazujeme: „Sme tu a trime nás to da ľej.“
Hokejisti Tulčíka

JUBILANTKA ŠKOLA
18. októbra 2013 sa v našej obci konala ve ľká slávnosť. Základná škola s materskou školou v Tulčíku
oslavovala 50 rokov výučby v budove ZŠ. Bola to vhodná príležitosť na pripomenutie si rokov minulých,
stretnutie bývalých aj terajších zamestnancov školy, všetkých, ktorí sa pričinili o to, že naša škola je
poskytovate ľom základného vzdelania na najvyššej úrovni.
Program sa začal už predpoludním. Do školy prichádzali bývalí učitelia a zamestnanci, ktorí si s ve ľkým
záujmom prezreli zrekonštruované a vynovené priestory školy, telocvične a jedálne. Nasledovalo položenie
kytice ku krížu na miestnom cintoríne ako spomienka na všetkých kolegov a žiakov školy, ktorí už nie sú
medzi nami. Slávnostnú sv. omšu v tulčíckom farskom kostole sv. Šimona a Júdu celebroval vdp. Ján Sedlák.
Hlavná časť programu sa odohrala v Kultúrnom dome v Tulčíku. Naše pozvanie okrem bývalých kolegov
a zamestnancov školy prijali aj starostovia okolitých obcí, riaditelia základných škôl, duchovní, ktorí pôsobili
v Tulčíku, hostia z Po ľska aj štátnych inštitúcií. V programe slávnostnej akadémie vystúpili naši terajší aj bývalí
žiaci. Zaznel zborový spev, hra na hudobných nástrojoch, scénky aj tanec. Zvlášť dojímavým bolo vystúpenie
bývalých riadite ľov Základnej školy Jána Klimenta, Juraja Gajdoša, Jána Chomu, Heleny Michnovej či Štefana
Cerulu.
Najúžasnejším momentom bolo stretnutie bývalých kolegov, priate ľov, spoločné spomienky na roky
strávené v našej škole. Z pamätí sa vynárali ľudia, príhody, zážitky, chvíle za katedrou, priate ľským objatiam
a stiskom

rúk

nebolo

konca,

ba

občas

vyšla

aj

slzička

radosti

a dojatia.

O vydarenom podujatí svedčí množstvo poďakovaní a pozitívnych ohlasov.
Ďakujem všetkým zúčastneným, všetkým sponzorom, obecnému úradu v Tulčíku, všetkým kolegyniam,
ktoré sa podie ľali na úspešnom priebehu tejto obrovskej akcie.
Na záver prajem všetkým kolegyniam ve ľa síl a pevné zdravie do ďalších rokov, žiakom radosť z učenia
a získavania nových vedomostí a rodičom ve ľa radosti z úspešných a šťastných detí!
Živio do ďalšej 50tky!
Stručne z histórie školy:
•

Škola existovala v Tulčíku od stredoveku, pôsobila pri farskom kostole, učili sa v nej len chlapci

•

Prvý zachovaný písomný záznam o tulčíckej škole je z roku 1651, učite ľom v Tulčíku bol vtedy Ján
Novák

•

Ďalšie ucelenejšie zmienky o škole sú až z 19. storočia: Rímskokatolícka ľudová škola v Tulčíku

•

Učitelia v rokoch 1848 – 1918: Ján Debrecéni, Jozef Virag, Jozef Bašista, František Košč, Ján Bodnár, Ján
Vargovčík, Vojtech Harsághy, Mária Ghillányiová

•

Do roku 1907 jednotriedna škola (učite ľ + náboženská výchova - farár)

•

V roku 1907 – nová budova školy (dnešná Materská škola), dve triedy, byt učite ľa – správcu (riadite ľ) •
V roku 1910 – v Tulčíku 173 školopovinných detí

;
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•

1918 – 1938 (I. ČSR), Rímskokatolícka ľudová škola v Tulčíku

•

Dvojtriedny systém, od šk. roka 1922/23 tretia (opakovacia) trieda

•

V šk. roku 1929/30 – 133 žiakov

•

Učitelia: Vojtech Harsághy, Izabela Strasserová-Hrasághyová, Jozef Lipka, Helena Hanude ľová, Vojtech
Varga, Helena Slávkayová, Július Matúš

•

1939 – 1945 (Slovenská republika), Rímskokatolícka ľudová škola v Tulčíku

•

Učitelia: J.Lipka, H.Slávkayová, J.Matúš., J.Szilághy, A. Kopčák, A.Reichwaldová, J.Hambor, M.Wittnerová,
J. Štofko, A. Kopčáková

•

1945 – 1948 (povojnová ČSR), Štátna ľudová škola Tulčík •
Riadite ľ Ján Adam, učiteľ Jozef Štofko, NV A. Kopčák

•

1. novembra 1947 zriadená Detská opatrovňa (MŠ) – 42 detí, Učite ľky Marta Adamová, Margita
Rentková

•

1948 – 1960, Národná škola v Tulčíku 1948 – 1953 (1.-5. ročník) •
Riaditelia: Ján Adam, Michal Šaulič

•

Učitelia: A. Kopčáková, A. Turková, J. Štofko, G. Drabiščáková, Ž. Janciová

•

2-3 triedy, do 100 žiakov

•

1948 – 1953, Stredná škola v Tulčíku

•

Riaditelia: Jozef Štofko, Alžbeta Kopčáková, Ján Kliment

•

Učitelia: A. Kopčáková, M. Mihalovičová, Š. Paučo, Fr. Maňkošová, P. Banda, M. Ka ľavský, J. Hoger, Fr.
Galdun

•

2 – 4 triedy, od 88 do 144 žiakov, obvod aj pre Demjatu a Záhradné

•

1953 – 1960, Osemročná stredná škola v Tulčíku

•

Riadite ľ školy: Ján Kliment

•

Učitelia: M. Šaulič, G. Drabiščáková, J. Miškuf, M. Slivková, J. Hoger, Fr. Maňkošová, Fr. Galdun, A.
Moravčíková, K. Kazecká, Š. Bašista, Š. Rákoš, M. Krížová, A. Seman, E. Salayová, M. Pribulová

•

6 – 7 tried, od 216 do 225 žiakov

•

1960 – 1989, Základná deväťročná škola v Tulčíku

•

Riaditelia školy: Ján Kliment, Štefan Bašista, Fedor Derco, František Boršč, Juraj Gajdoš, Ján Choma

•

11. február 1963 - začiatok vyučovania v priestoroch novej školskej budovy

•

Materská škola v Tulčíku (1963 – 1990)

•

Od roku 1963 dodnes v budove bývalej ľudovej školy

•

Riadite ľka: Antónia Kostelníková, Lýdia Rákošová

•

Učite ľky: R. Vavrencová, B. Sasiková, A. Riňáková, A. Šoltésová, L. Virčíková, B. Mikušková, L. Rákošová,
B. Rákošová

•

1 – 2 triedy, 30 – 65 detí

•

1990 – 2010, Základná škola v Tulčíku

•

Riadite ľka : Helena Michnová, Śtefan Cerula

•

3 budovy v školskom areáli: škola, telocvičňa, jedáleň, športový areál, pozemky

•

Počet žiakov: do 231, počet učite ľov: 15 – 17

•

Od 1. 7. 2002 ZŠ v zriaďovacej pôsobnosti obce Tulčík

•

Od 1. 10. 2004 zriadený nový právny subjekt: Základná škola s materskou školou Tulčík
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•

Presun kompetencií v oblasti školstva na samosprávy:

•

Originálne kompetencie – Materská škola, Školský klub detí (družina), Školská jedáleň - financuje obec
Tulčík

•

Prenesené kompetencie – Základná škola - financuje štát •
Základná škola (2010 – 2013)

•

Riadite ľ školy: Martin Klempay

•

Zástupkyňa riadite ľa pre ZŠ: Adriana Taišová, pre MŠ: Mária Luterančíková

•

Šk. rok 2013/2014 – 110 žiakov, 9 tried v ZŠ, 40 žiakov a 2 triedy v MŠ

•

Elokované pracovisko Základnej umeleckej školy v Raslaviciach - 4 odbory: hudobný (klavír, akordeón,
husle, gitara, keyboard), výtvarný, tanečný a literárno-dramatický
Martin Klempay – riaditeľ ZŠ s MŠ

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2014
Pod ľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 25 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o vo ľbách
do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlásil predseda Národnej rady SR rozhodnutím č.
191/2014 Z. z. vo ľby do obecných ( mestských) zastupite ľstiev a vo ľby starostov ( primátorov) obcí a určil
deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014.
V obci bude zriadená volebná miestnosť v kultúrnom dome. Oproti predchádzajúcim vo ľbách pri
týchto bude zmena. Volebná miestnosť bude otvorená kratšie, od 7:00 - 20:00 hod.
Pri príchode do volebnej miestnosti volič dostane dva hlasovacie lístky

a prázdnu obálku. Na

hlasovacom lístku pre vo ľbu starostu volič zakrúžkuje jedného kandidáta na starostu. Ak volič nezakrúžkuje
žiadneho kandidáta alebo zakrúžkuje viacerých kandidátov, je hlasovací lístok neplatný Na hlasovacom lístku
pre vo ľbu poslancov do obecného zastupite ľstva

môže volič zakrúžkovať najviac 9 kandidátov. Obidva

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
volebné právo, môžu to telefonicky nahlásiť na obecný úrad t. č. 7481 249. Členovia volebnej komisie ich
navštívia s prenosnou volebnou schránkou.
Mária Pa ľová
zapisovate ľka miestnej volebnej komisie

KULTÚRNO – ŠPORTOVÉ PODUJATIA

-

V roku 2014 sa v našej obci uskutočnili tieto kultúrno-športové podujatia:
vianočný koncert ZUŠ – Raslavice pobočka v Tulčíku

-

TOD – premiéra divadelnej hry „Páva“
X. ročník - „ Beh májovým Tulčíkom“
spoluúčasť pri príprave primičnej sv. omše Jaroslava Mikloša

-

Púť na Kikapu
II. ročník hasičskej súťaže „O pohár starostky obce „
spoločenské posedenie s 80- ročnými a staršími spoluobčanmi
„Tulčícke korzo“

-

spoluúčasť na „Retrojurmaku v Šafráne 2014“ vo Vyšnej Šebastovej
výstup ku krížom
Janka Šoltésová – starostka obce
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50 rokov
oslávenkyne školy

Naši vzácni hostia:
(sprava)
Vdp. P. Fogaš
Vdp. J. Kvartek
Vdp. J. Sedlák
J. Šoltésová
Vdp. M. Tomko
J. Hromjak
M. Klempay

Príhovor starostky
obce Tulčík
Janky Šoltésovej
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Prvý riaditeľ školy
Ján Kliment

Učiteľský zbor ZŠ
v školskom roku
2013/2014
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X. ročník
„Beh májovým Tulčíkom“
kategória žiačky a žiaci,
1. a 2. ročník

X. ročník
„Beh májovým Tulčíkom“
Kategória „vytrvalci“

Tulčícke ochotnícke
divadlo
premiéra divadelnej hry
„Páva“
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II. ročník hasičskej súťaže
„O pohár starostky obce“

Stretnutie jubilantov
– 80 roční a starší

Stretnutie jubilantov
– 80 roční a starší
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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

Redakčná rada: Mária Frimerová, Anna Lipková, Božena Horvátová, Martin Klempay, Jozef Frimer, Marek Kováč, Janka Šoltésová.
Za obsah jednotlivých príspevkov zodpovedajú ich autori. Neprešlo jazykovou úpravou. Náklad 350 ks. email: obec@tulcik.sk, , sipy@tulcik.sk

