„Byť každodenne naplnený pokorou a oddanosťou na úžitok obce
a jej obyvateľom“
TIBOR THEIS
nezávislý kandidát na starostu obce Helcmanovce
s podporou strany SIEŤ

Aj keď ma mnohí z Vás určite poznajú, dovoľte mi, aby som sa
tým ktorí nie, takouto formou v krátkosti predstavil:
Od svojho narodenia žijem v Helcmanovciach. Už moji rodičia
sa aktívne podieľali na kultúrno-spoločenskom dianí v obci.
Otec ako dlhoročný člen DH Seľanka Helcmanovce, v ktorej pôsobil vyše päťdesiat rokov .
Mama pôsobila v obci ako predsedníčka Zväzu žien, zakladajúca členka a vedúca Folklórneho
súboru Seľanka a aj ako členka rady pri bývalom MNV. Už ako 8 ročný som hral v Dychovej
hudbe Seľanka Helcmanovce a ako žiak som začínal s futbalom v FK Slovan Helcmanovce.
Počas stredoškolského štúdia na SPŠ stavebnej v Košiciach som sa naďalej venoval futbalu
v Lokomotíve Košice ako aj dychovej hudbe v Dychovom orchestri mladých Košice. Základnú
vojenskú službu som absolvoval v posádkovej hudbe Topoľčany.
Po ukončení štúdia som nastúpil do ŽB Smolník, kde som pracoval ako vedúci referátu
meračstva a ako vedúci banský merač. V roku 1992 som nastúpil na Krajskú správu geodézie
a kartografie, správa katastra Spišská Nová Ves ako odborný referent. Od roku 1994 až doteraz
pracujem ako starosta obce. Dcéra Daniela študuje na Vysokej škole medzinárodných vzťahov
v Prahe, syn Matej je študentom SPŠ drevárska v Spišskej Novej Vsi so zameraním na futbal, je
hráčom FK Slovan Helcmanovce.
Ako väčšina občanov obce aj ja som sa aktívne podieľal na rôznych prácach v obci, v akcii „Z“,
napr. výstavba DSaK a iné. Od 6.decembra 1986 som dirigentom DH Seľanka s ktorou sa
aktívne zapájame do kultúrneho diania v obci i na organizovaní kultúrno-spoločenských
podujatí v obci. Reprezentujeme obec na rôznych festivaloch a súťažiach. Najväčší úspech bolo
7. miesto a cena za najlepšiu dramaturgiu programu na celoslovenskej súťaži v Lednických
Rovniach v roku 2010.
V súčasnosti som podpredsedom Združenia dychových hudieb košického kraja. V FK Slovan
Helcmanovce pôsobím ako tajomník a tréner dorastu. Som držiteľom trénerskej licencie Euro
„C“. Som členom výkonného výboru SOFZ Spišská Nová Ves. Ďalej v obci pôsobím ako člen
sánkarského oddielu a ako člen DHZ Helcmanovce. Ako starosta obce zastávam v Združení
miest a obcí Hnileckého regiónu funkciu podpredsedu, som členom správnej rady SEZO Spiš
a člen Výboru pre otázky zamestnanosti pri ÚPSVaR v Spišskej Novej Vsi.

Vážení spoluobčania,
opätovne sa uchádzam o funkciu starostu obce. Aj v nasledujúcom volebnom období by som
chcel pokračovať vo svojej práci, chcem zúročiť získané skúsenosti, ktoré som nadobudol ako
starosta obce pretože pri plnení úloh volebného programu sú najviac potrebné skúsenosti,
manažérske schopnosti, odborné znalosti a dostupnosť informácií spojené so zanietenou prácou
pre všetkých občanov obce. Programom chcem osloviť všetky kategórie, od mládeže cez
strednú generáciu až po vekovo najstarších občanov Helcmanoviec, pretože sa cítim byť úzko
spätý s touto obcou jej životom a problémami. Záleží mi na výzore a vytváraní čo najlepších
podmienok pre život nás všetkých a našich detí.
Môj volebný program vychádza z Plánu sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce, podnetov
občanov i z vlastných skúseností získaných vo funkcii starostu obce.
I. ROZVOJ OBCE - výstavba, rekonštrukcie a opravy
 pokračovať v rekonštrukcii miestnych komunikácii, rigolov
 rekonštrukcia chodníka okolo štátnej cesty
 rekonštrukcia strechy na dome smútku
 rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
 dokončenie výmeny okien na DSaK, rekonštrukcia fasády a strechy, zriadenie
kamerového systému
 získať územné rozhodnutie, stavebné povolenie pre výstavbu vodovodu, kanalizácie
a ČOV. Po schválení žiadosti o dotácie začať s výstavbou
 cintorín – pokračovať vo výstavbe chodníkov, rekonštrukcia oplotenia, zriadiť urnový
háj, zaviesť novú evidenciu a pasportizáciu hrobových miest
 naďalej pokračovať v získavaní finančných prostriedkov z fondov EU i ŠR
 pre záujmové združenia, politické strany a krúžky poskytovať priestory v DSaK zdarma
II. ZLEPŠENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
 vybudovanie zberného dvora (odsúhlasená dotácia 996 tis. €)
 riešenie odpadového hospodárstva v obci – stavebný odpad, BRO, plasty,
železo, textil
 rozmiestnenie ďalších kontajnerov v obci
 vybudovanie kompostoviska pre BRO (biologicky rozložiteľný odpad)
 zakúpenie traktora s príslušenstvom (radlica pre zimnú údržbu miestnych
komunikácii, nakladač, drvička na konáre valec a pod.
 zabrániť vytváraniu čiernych skládok a vypúšťaniu fekálií do potokov
 rekonštrukcia verejných studní a ich pravidelné čistenie DHZ
 dbať o pravidelnú údržbu a čistotu verejných priestranstiev, potokov a rigolov
III. ZDRAVOTNÍCTVO, SOCIÁLNA OBLASŤ
 udržať ambulanciu pre dospelých v obci
 naďalej poskytovať podávanie a roznášanie obedov pre dôchodcov za zľavnené ceny
 naďalej poskytovať opatrovateľskú službu pre bezvládnych občanov
 aj naďalej pre rodiny, ktoré nehospodárne nakladajú so sociálnymi dávkami, tieto
vyplácať prostredníctvom OcÚ

IV. ÚSEK PODNIKANIA, OBCHODU A SLUŽIEB
 vytvárať podmienky pre príliv a rast podnikateľských aktivít zameraných na
zveľaďovanie obce, rozvoj služieb a cestovného ruchu, čím sa vytvoria pracovné
príležitosti
 pri OcÚ vytvárať pracovné príležitosti pre nezamestnaných občanov obce
V. ÚSEK ŠKOLSTVA
 v spolupráci so ZŠ s MŠ
 zrekonštruovať sociálne zariadenie pre zamestnancov kuchyne
 dokončiť výstavbu viacúčelového ihriska
 zrekonštruovať chodníky okolo budovy školy
 naďalej vytvárať podmienky pre vzdelanie a mimoškolskú záujmovú činnosť
VI. OBLASŤ KULTÚRY
 naďalej podporovať záujmovo umeleckú činnosť v obci (DH, mažoretky, detský folklór,
spevokol, divadlo, estrády a pod.)
 aj naďalej zabezpečovať vyučovanie hry na hudobné nástroje, výtvarnú výchovu a iné
aktivity v spolupráci so ZUŠ
 naďalej zachovávať náboženskú tradíciu, povedomie veriacich, pomáhať pri údržbe
cirkevných objektov a úzko spolupracovať pri oslavách a kultúrno-spoločenských
podujatiach v obci s farským úradom
 v priestoroch ZŠ s MŠ prevádzkovať knižnicu pre žiakov i širokú verejnosť
VII. TELESNÁ KULTÚRA A ŠPORT
 naďalej podporovať tradičné druhy športu a činnosti pre vytváranie zdravých podmienok
a zdravého spôsobu života obyvateľov obce ( FK, sánkarský klub, turistika a pod.)
 naďalej vykonávať údržbu futbalového ihriska prostredníctvom AČ
 aj naďalej organizovať športovo-spoločenské podujatia pre širokú verejnosť a mládež
 spolupodieľať sa na usporiadaní Futbalového turnaja majstra športu Štefana Piska
Drahí Helcmanovčania,
chcem vám vysloviť najúprimnejšie ĎAKUJEM. Za doterajšiu pomoc, za podporu, ale aj
za kritiku, ktorá môže veci posunúť k lepšiemu. Starosta síce vedie obec, no je len jedným
medzi stovkami obyvateľov obce. A ak sme za uplynulé roky dosiahli nejaké úspechy, tak
vedzte, že sme ich dosiahli spoločne. Zároveň by som rád dodal, že sa opätovne uchádzam o
vašu dôveru v nastávajúcich voľbách a bol by som rád, keby sme obec spoločnými silami
rozvíjali aj ďalej. Mnoho práce na zlepšení života obyvateľov našej obce sa vykonalo,
ďalšie začaté sú, či však budú pokračovať, o tom rozhodnete 15. novembra 2014 práve vy,
drahí Helcmanovčania.
Aby sa nám v našej obci žilo lepšie... POĎME SPOLU ĎALEJ
S priateľským pozdravom
TIBOR THEIS
kandidát na starostu obce s VOLEBNÝM ČÍSLOM
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Kandidáti na poslancov do obecného zastupiteľstva
v Helcmanovciach za stranu SIEŤ
1.
3.
4.
5.
6.
10.
15.
20.
22.

Lukáš Bodnár, 26 r., rušňovodič
Soňa Čolláková, Ing., 37 r. projektant
Katarína Dorčáková, Mgr., 40 r., ekonómka
Tomáš Eližer, 33 r., podnikateľ
Alžbeta Ferencová, Mgr., 56 r., samostatný
radca
Ľuboslav Pavlík, Mgr., 43 r., učiteľ
Rastislav Špitz, 43 r., podnikateľ
Marek Vimpeľ, 30 r., obchodný zástupca
Vladimír Zmij, 42 r., zástupca vedúceho
prevádzky

