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JANA HAVELKOVÁ

Projektová manažerka, od roku 2010 mís-
tostarostka města Kostelec nad Černý-
mi lesy, je vdaná a má 3 děti. Kandidát-
ka na starostku města. Členka TOP 09.
„Chci prosazovat rozumné investice
i místní akce, kde se můžeme setkávat,
sdílet radosti i strasti. Chci pravdivě po-
jmenovávat místní problémy a společně
hledat řešení s tím, že vždy nemusíme se
vším souhlasit, ale musíme se chtít do-
mluvit a chovat se slušně.“

VÁCLAV KUBA

Redaktor a nadšenec do nových médií.
Ve volném čase radní města, oddávající
a příležitostný moderátor. Štastně žena-
tý. Člen TOP 09. 
„Peníze jsou důležité, ale to nejzásad-
nější – vstřícnost, otevřenost a racio-
nální přístup – nestojí městskou po-
kladnu ani korunu. Chci, aby město
bylo občanům partnerem, kterému se
dá věřit.“

FRANTIŠEK KNOP

Projektový manažer, majitel e-shopu,
zastupitel, člen redakční rady Černo-
kosteleckého zpravodaje, ženatý a hrdý
otec dvou dětí. Člen TOP 09.
„Mojí snahou je, aby město bylo pro
jeho obyvatele příjemné pro život, na-
bízelo mnoho míst k setkávání, volno-
časovému vyžití a dostatek služeb pro
všechny. “

ONDŘEJ HLAVÁČEK

Je řídícím partnerem pobočky meziná-
rodní poradenské skupiny Neumann
Partners, hledač talentů, konzervativec
a zastánce tradičních hodnot. Vychová-
vá 3 děti. 
„Vláda selského rozumu a přirozenosti
s lidmi, co se nebojí. Šeď a průměr ni-
kam nevedou. Věřím v sílu individuality
jako část celku. Cíl: město jako nevyh-
nutelná zastávka na trase Praha - Kut-
ná Hora.“

EVA HAVLOVÁ

Členka rady Občanského sdružení pro
Svatbín, které od roku 2007 pořádá kul-
turní, sportovní a vzdělávací akce ve
Svatbíně a ve spolupráci s dalšími spol-
ky podporuje volnočasové aktivity
v našem městě.
„Chceme dále vytvářet a zlepšovat
podmínky pro volnočasové aktivity pro
všechny věkové kategorie.“

MARTIN SANDHOLC

Projektový manažer v oblasti výstavby
základnových stanic pro mobilní operá-
tory. Je ženatý, má 16měsíční dítě.
„Chtěl bych pomoci vytvořit dostatek
parkovacích míst v Sanatorce. Zasadím
se o zlepšení celkového rázu Sanatorky
– aby si zde děti mohly hrát a nemuseli
jsme se bát, že se jim něco stane.“

JIŘÍ ŠMEJKAL

Svatbíňák, živnostník se zkušenostmi
z investičních akcí. Organizuje a pod-
poruje sportovní aktivity v našem měs-
tě (hokej, nohejbal, motocross).
„Vytvořme podmínky a prostředí pro
odpočinek a volný čas.“

HELENA BEDNÁŘOVÁ

Ředitelka společnosti Centrin CZ s.r.o.,
poskytovatele pobytových sociálních
služeb. Vdaná, má dceru. Členka 
TOP 09.
„Stupeň úcty ke stáří udává stupeň
ušlechtilosti a pravé ceny u všech náro-
dů a kultur.“

RICHARD JOZÍF

Prozatím svobodný absolvent České ze-
mědělské univerzity pracující na rodin-
né farmě v Olešce.
„Chci vědět, co se kolem mě děje a komu
mohu být ve svém okolí nápomocen. Rád
bych přispěl k obnově přátelské občanské
společnosti v našem městě a aktivně se po-
dílel na veřejném životě – vycházejme čas-
těji do kosteleckých ulic, potkávejme se!“

JIŘÍ ANDRLE

Ženatý, 3 dospělé děti, pracovně aktiv-
ní důchodce, silný nekuřák se zálibou
v cyklistice. 
„Jako architekta mě zajímá veřejný
prostor a jeho zkvalitňování.“

MARTA KNOPOVÁ

Učitelka na rodičovské dovolené, vda-
ná. Má 2 děti.
„Chci, aby se nám i našim dětem v Kos-
telci hezky žilo. Bezpečí, volnočasové
vyžití a kvalitní školy jsou mojí priori-
tou.“

JAN NOVÁK

Svobodný a bezdětný podnikající v oboru
strojírenství - výroba spojovacích mate-
riálů. Ve firmě WTE PowerBolt zaměst-
nává 30 lidí z Kostelce a blízkého okolí.
„V Kostelci žiji od svého dětství a byl
bych rád, aby to bylo město, na které
můžeme být pyšní. Město, kde budeme
všichni rádi trávit svůj volný čas, a ve
kterém se nám bude dobře žít.“

PAVEL ČIHÁK

Začínající živnostník, který se aktivně
podílí na sportovních a kulturních ak-
cích v Kostelci.
„Chci bezpečnější město.“

KAREL MICHALIK

Podnikatel a vedoucí skautského stře-
diska, bez politické příslušnosti.
„Zanechme naše město naším dětem
v lepším stavu, než v jakém jsme je pře-
vzali …“

PAVEL ČVANČARA

Učitel ve výslužbě. I v důchodu pilně
zaměstnáván svými dětmi a vnoučaty.
„Trpělivost a tolerance občanů - je to
na každém z nás."
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NÁMĚSTÍ JE SRDCEM 
MĚSTA

Nastal ten pravý čas začít se věnovat
oživení středu města. Kompletní re-
konstrukce náměstí je naší hlavní pri-
oritou pro následující 4 roky. Návrhy
máme, je nad čím diskutovat. V uply-
nulém období jsme si vyzkoušeli, že
dotace sehnat umíme. Kostelec si nové
náměstí zaslouží.

O MÍSTA VE ŠKOLE NOUZE
NEBUDE

Plán, jak zvládnout obrovský nárůst
žáků naší školy, jsme začali realizovat
již v létě. Počítáme se zakoupením po-
zemku, na kterém stojí bývalý mlýn,
a výstavbou nového pavilonu. Nebude
to levné, ale pomoc přislíbili starostové
okolních obcí, protože je to i v jejich
zájmu. Společně to zvládneme.

OPUŠTĚNÉ BUDOVY OŽÍVAJÍ
Zdá se, že spíše než jako celek se Sa-

natorku podaří vyřešit po částech. Ne-
dostavěný panelák je připraven
k výstavbě nových městských
bytů, vrátnice se začne ještě le-
tos rekonstruovat na novou
policejní služebnu pro Poli-
cii ČR, skauti mají novou
klubovnu,ze sběrných suro-
vin bude nové parkoviště
a v jednání je i možnost zís-
kat tzv. "Háčko" - a využít jej
jako domov pro seniory. Tyto
projekty chceme dokončit. Po-
kračovat budeme i v hledání in-
vestora pro hlavní budovu. 

OBCHVAT KOSTELCE 
JE STÁLE REÁLNÝ

Vzbudil mnoho emocí, ale stále
je v územním plánu a pořád je mož-
né jej postavit. Nebudeme však vy-

vlastňovat, i když by to byla jednoduš-
ší cesta. Bude to chtít hodně diploma-
cie a taktu, ale třeba se s občany nako-
nec domluvíme a pozemky získáme.
Pak by se podařilo kamiony z centra
města dostat. Budeme však hledat
i další cesty zklidnění dopravy ve měs-
tě.

BIOPLYNKU? JENOM TAM,
KDE MÁ SMYSL

Soukromým projektům nebráníme do
té doby, dokud nezačnou obtěžovat
druhé. Traktory s kejdou, kukuřičná
pole široko daleko a zápach v okolí, to
jsou reálné dopady na Kostelec. Zatím
se podařilo bioplynku zablokovat hlav-
ně díky společnému odporu občanů
a vedení města. Zda by odpor úřadu
byl stejný, kdyby se zástupce skupiny
investorů bioplynky zároveň dostal do
vedení města, lze jen hádat. 

Jana Havelková
kandidátka na starostku

Víme, co chceme

JANA HAVELKOVÁ
Po ukončení vysoké školy jsem na-

stoupila do svého prvního zaměstnání
v nemocnici v Ústí nad Labem, kde
jsem technicky zajišťovala provoz jed-
noho z prvních počítačových tomogra-
fů v republice. Postupně jsem se dosta-
la do Prahy do Státního zdravotního
ústavu. V roce 1990 jsem se vdala
a přestěhovala do Kostelce nad Černý-
mi lesy, kde se nám během jedné „del-
ší“ mateřské dovolené narodily tři děti.
Poté jsem nastoupila do výzkumného
ústavu, který sídlil v Sanatorce, a jehož
zřizovatelem bylo Ministerstvo zdra-
votnictví. Doba bádání v Kostelci nad
Černými lesy trvala 6 let, poté byl vý-
zkumný ústav přestěhován do Prahy.
V této době jsem byla jednou ze zaklá-
dajících členek neziskové organizace
MAS Podlipansko, kde jsem později
pracovala v pozici projektové manažer-
ky. Nyní jsem zaměstnána ve Svazu

měst a obcí ČR v pozici regionální ko-
ordinátorky pro Středočeský kraj
v rámci projektu meziobecní spoluprá-
ce a zároveň jsem neuvolněná (tzn. při
zaměstnání) místostarostka města Kos-
telec nad Černými lesy. Za veškeré
zkušenosti z předchozích i stávajících
pozic jsem vděčná a jsem připravena je
využívat ve vedení města. 

Dobré zkušenosti se hodí vždy. Shá-
nění peněz z různých dotací patří už té-
měř k dobrému vychování v naší doto-
vané době. Důležité je, aby dotace byly
užitečné a sloužily městu, nikoli my do-
tacím a různým individuálním zájmům.
Stejně tak je pro mne nesmírně přínos-
ný téměř denní kontakt se zástupci dal-
ších obcí a měst a možnost sdílet rados-
ti i strasti obecních životů.

I ty horší zkušenosti jsou mnohdy
k nezaplacení – něco si člověk musí za-
žít, aby věděl, že toto není v žádném
případě jeho cesta. Český myslitel Jára
Cimrman to nazval poznáním „Tudy
cesta nevede.“ To se v mém životě týká
zejména lidského chování a jednání.
Jsem přesvědčena, že snadnější pro
všechny je nelhat, a to sobě, kamará-
dům, kolegům, partnerům – dodávám,
že partnerem je pro mne každý, kdo je
připraven jednat a řešit případný pro-
blém s tím, že i když bude myslet na své
zájmy, bude i poslouchat a zvažovat ar-
gumenty dalších zúčastněných.

Co dodat? Snad jen to, že pokud chce-
me něco změnit ve městě, ve společnos-
ti, je třeba začít u sebe a nečekat, že při-
jde někdo, kdo to udělá za nás. 

Vaše Jana Havelková 
jana.havelkova@kostelecncl.cz

telefon: 605 296 520

NABÍZÍME STAROSTKU, 
KTERÁ VÁM ZVEDNE TELEFON
Vážení spoluobčané, jsou tomu právě čtyři roky, kdy jsme díky
Vaší podpoře na kandidátce TOP 09 poprvé získali tři místa v za-
stupitelstvu města. Po komplikovaných vyjednáváních jsme ve
vedení města přijali roli o něco slabšího partnera, s pozicí mís-
tostarostky a jednoho radního. Uplynulé čtyři roky tak pro nás
byly neocenitelnou zkušeností, zažili jsme úspěchy i svízelné si-
tuace, ale vždy jsme velice usilovně hledali kompromis. Jedna
věc však byla nesmírně důležitá. Postupně jsme zjistili, že mezi
sebou máme usměvavou ženu oplývající selským rozumem,
která má schopnosti, zkušenosti a dostatečný nadhled k tomu,
aby naše město mohla vést. Jana Havelková se jako místosta-
rostka osvědčila a jsme rádi, že ji v těchto volbách můžeme
představit jako kandidátku na starostku.

Členové a podporovatelé TOP09

KANALIZACE JE NUTNÁ
Výstavba kanalizace je nepopulární -

provázena obtěžujícími výkopy, špínou
a výsledek je schován hluboko pod zemí,
takže není vidět. Ale je nutná, proto ne-
zbývá, než trpělivě pokračovat ve výstav-
bě dalších etap. Nesmíme však zapomí-
nat, že ve městě jsou i jiné priority.

MĚSTSKÁ POLICIE POSÍLÍ
Městskou policii považujeme za dů-

ležitý nástroj k zajištění bezpečnosti ve
městě, ale vždy je co zlepšovat. V plá-
nu je posílení o čtvrtého akceschopné-
ho strážníka, zároveň máme připrave-
ný projekt na městský kamerový sys-
tém. Nadstandardní spolupráce se
státní policií bude pokračovat i díky
nové služebně v Sanatorce.

ÚŘAD FUNGUJE, ALE 
PROSTOR PRO ZLEPŠENÍ JE

Chceme, aby vztah občana s úřední-
kem byl férový. Protože mezi sebou
máme profesionálního personalistu,
plánujeme mj. zavést nástroj, kterým

budou moci občané hodnotit slušnost,
fundovanost a ochotu úředníků. Ob-

čané tu nejsou pro radnici, radnice
je zde pro občany – to platí pro
úředníky i volené zastupitele. 

BUDEME ZLEPŠOVAT 
NEJEN VZHLED MĚSTA,
ALE I VZTAHY MEZI LIDMI
Nadále budeme podporovat akce,

kde se mohou lidé všech věkových
skupin navzájem potkávat i bavit – vol-
nočasové aktivity, kulturní a spole-
čenské akce (vítání občánků, spoluprá-
ce s mateřskou a základními školami,
setkávání se seniory, ples města…)

Těšíme se na Vás v komunálních vol-
bách 10. a 11. října 2014.
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