
Tak rovnou k věci. Jak a proč padlo 
rozhodnutí kandidovat?
Mnohokrát jsem si zejména v předcho-
zím volebním období říkal, že už fakt ne. 
To když se ti někdo opírá do tvých dětí 
a rodiny. Na druhou stranu jsem si 
uvědomil, že jsem dal obci více než 
čtvrt století svého života, a myslím si, že 
funkci starosty jsem rozhodně neflákal. 
Navíc by se měly dokončit  i rozdělané 
věci. Takže vize, jak dál, existuje, a rád 
bych se na ni také ještě podílel. Samo-
zřejmě suverénem zůstane volič, který 
má rozhodnutí ve svých rukou.

Před čtyřmi lety jste ale říkal, že to bu-
de vaše poslední volební období. Co vás 
přesvědčilo?
Nerad bych, aby to vyznělo hloupě, ale 
nakonec jsem přijal argumenty svých 
nejbližších spolupracovníků v radě, že 
je toho ještě dost rozděláno, a tak by 
bylo dobré to dokončit.  Shodli jsme se, 
že to náměstí mi již nikdo nikdy neodpá-
ře, a že stejně už vlastně nic jiného než 
starostování neumím, tak do toho 
ještě půjdu (smích).  Můžu si myslet, 
kasat se, či přát cokoliv, ale to rozhodnutí 
je v rukou občanů, kteří mi nakonec můj 
účet určitě vystaví.  

Předpokládejme, že bude kladné. 
Jaké by byly vaše priority?
Chtěl bych se tentokrát zaměřit hlavně 
na Horní Čeladnou, odtud jsem vlastně 
přišel. A je pravda, že to území bylo 
v minulosti tak trochu upozaďováno, 
investovalo se hlavně v centru. Ale 
souvisí to s celou obcí, vždyť tam všich-
ni chodíme na výlety. Pokud bychom 
brali centrum jako srdce obce, Horní Čelad-
nou bychom mohli označit jako její plíce.

Jak by měla podle vás vypadat Horní 
Čeladná za čtyři roky?
Celé území má velké možnosti. Mělo by 
sloužit současným občanům pro dobrý 
život, zemědělcům k jejich obživě a lidem 
z centra obce pro rekreaci a odpočinek. 

A zároveň turistům jako nástupní mís-
to do krásných scenérií našich hor. 
Rád bych připravil pro tuto část projekt 
„Obnova strážního hrádku na Kozinci“, 
který nijak nenaruší život současných 
obyvatel, ale navíc nasvítíme historii ob-
ce, abychom na ni nezapomněli my ani 
generace, které přijdou po nás.

OD CHODNÍKU K BOBOVÉ DRÁZE
Můžete být konkrétní?
Obec i soukromí investoři mají nachysta-
né projekty, které mají budoucnost. Obec 
chce vybudovat chodník, který umožní li-
dem spojit horní a dolní konec obce, a ob-
nova strážního hrádku na Kozinci bude na 
konci tohoto propojení. Oblast by měla za-
traktivnit například i připravovaná bobo-
vá dráha. V souvislosti s kůrovcovou kala-
mitou se nepochybně v budoucnu rozho-
ří znovu i diskuse o vybudování sjezdovky.  

Já jsem se snažil vždycky za Čeladnou 
kopat a doslova urvat pro ni co nejvíce. 
Naučil jsem se, jak dělat projekty a sa-
mozřejmě kontakty, které jsem získal 

i ve sněmovně a na ministerstvech, jsem 
vždycky využíval ve prospěch obce. Ně-
kterým lidem se to nelíbí dodnes, mají 
pocit, že by z těch dotací snad měli ně-
co mít, ale to jsou jen prázdné pivní řeči.  

Sucho a václavka nakonec s kůrovcem 
dokonaly dílo zkázy posledních sedmi let, 
a dá se očekávat, že stát na to bude mu-
set reagovat daleko pružněji, než tomu 
bylo doposud. A také soukromí vlastníci 
lesů, Biskupské nevyjímaje, se tím bu-
dou řídit. Jehličnaté monokultury budou 
minulostí. Všechny ostatní dřeviny přeci 
jen rostou daleko pomaleji a při rozsáh-
lých holinách související s kůrovcem bu-
dou náklady na výchovu nových druhově 
rozmanitějších porostů daleko vyšší, než 
tomu bylo u smrku, kde je získávání dře-
va rychlejší a hlavně je po něm trvalá po-
ptávka. S tím půjde ruku v ruce i snaha 
tyto náklady snižovat. A tady se otvírá ob-
rovský prostor k jednáním, jak s tak vel-
kým územím, jako je to na katastru naší 
obce, naložit, tedy kde se část území za-
chová výhradně  jako klidová zóna, napří-

klad i se zákazem vstupu, a další lokali-
ta bude za určitých předem vyjednaných 
podmínek zpřístupněna pro sportovní 
aktivity, například právě pro tu sjezdovku 
či strážní hrádek. 
Nikdo nevyvrátí, že turistika a cestovní 
ruch přináší i některé negativní věci. Vez-
měme si dnešní masový rozvoj elektrokol, 
který přivádí do beskydských lesů spous-
tu nových cyklistů. Normálně by do našich 
kopců nevyšlapali, ale teď chtějí na les-
ních cestách mnohdy závodit s nákladní-
mi auty. Což aktuálně, v době kůrovcové 
kalamity, kdy z lesů jezdí auta naložená tu-
nami dřeva, není zrovna bezpečné. Žijeme 
v době protkané novými výzvami, a čím 
dříve společně vytvoříme pravidla, aby 
vedle sebe mohl fungovat lesní průmy-
sl i cestovní ruch, tím méně se v budouc-
nu budeme dočkávat překvapení. Kdyby 
z toho všeho nakonec nebylo nic a jedinou 
snahou by zůstalo, že Horní Čeladná zů-
stane jen oázou klidu, které hory dodáva-
jí specifickou atmosféru, ale neudělají z ní 
turistický Václavák, jako jsme dnes svědky 
na Lysé hoře, tak jsme určitě udělali dost. 

Překotné změny se netýkají jen chování 
turistů, ale i klimatických podmínek. Bu-
de na ně obec nějak reagovat?
V příštích čtyřech letech bude třeba pa-
matovat hlavně na to, že se výrazně změ-
nily vodní poměry v krajině. Už teď má-
me v Čeladné místa, která trpí suchem, 
a prognóza do budoucna není nijak opti-
mistická. Proto chceme podle plánu roz-
voje vodovodů a kanalizací připravovat 
projekty, abychom přitáhli vodu tam, kde 
se jí dnes nedostává, protože vlivem su-
cha se zde snížila hladina spodních vod.

A co slíbíte občanům Dolní Čeladné?
Já moc na sliby nejsem... Pokud dosta-
neme důvěru, budeme se snažit hlavně 
udržet a vylepšovat služby, které slouží 
všem, a zároveň se zaměříme na ty, kteří 
naši pomoc opravdu potřebují, hlavně na 
staré lidi a děti. Všechno je to popsáno 
v našem volebním programu.     (viz str. 4)

Proč jsem se rozhodl kandidovat 
Rozhovor s Pavlem Lukšou, lídrem kandidátky Dobrá volba 2016 do čeladenského zastupitelstva

Ladná Čeladná
Pro nás je nejkrásnějím místem 
na světě. Chceme o ni pečovat.

Vzdělávání
Naší prioritou je rozvoj 
a modernizace školy i obou školek

Senioři
Rozšíříme provoz Senior taxi 
po kraji i možnost bydlení 
s pečovatelskou službou

Mládež
Nabídneme mladým lidem 
aktivní zapojení do života obce

Bezpečnost
Vybudujeme třetí etapu chodníku 
(na Horní Čeladnou) i kruhový 
objezd u památníku Partyzán

Podnikání
Zachováme podporu místním fir-
mám a založíme společnost, která 
bude spravovat obecní majetek

Kultura a cestovní ruch
Dokončíme rekonstrukci 
památníku Kaluse a dáme 
zelenou akcím kulturní komise

Hasiči
Dostavíme hasičárnu 
a zmodernizujeme techniku

Sport a volný čas
Podpoříme trenéry 
dětí i kvalitní akce v obci

Zdravotnictví
Udržíme v obci všechny 
zdravotnické služby

Infrastruktura
Vytvoříme Vodovodní fond a rozšíří-
me kanalizaci do ohrožených míst 

Podrobnosti uvnitř novin

Volební program

Pavel Mikeska:
Za dva roky obec uhradí 
poslední splátku úvěru
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i pro Čeladnou

Martina O´Reilly:
Vztahy mezi lidmi se poslední 

dobou zlepšují
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Ředitel Beskydského rehabilitačního centra a „dvojka“ kandidátky 
Dobré volby 2016 v Čeladné MUDr. Milan Bajgar:

Neznám lepší vedení obce 
„Čeladná kvete. Tomu se těžko odporuje. A pro mě osobně je 
zárukou úspěchu do budoucna dvojice Lukša – Golová. Oni dva 
se výborně doplňují. Mají obrovskou míru znalostí 
o obecních záležitostech, znají zákony, vyhlášky a nařízení, mají 
velké množství kontaktů. A jsou poctiví. Neznám lepší obecní 
vedení. Byl jsem panem Lukšou požádán, abych s ním šel 
na kandidátku. Řekl jsem ano, ale naposled.“

Kandidáti Dobré volby 
2016 v Čeladné

1. Pavol Lukša
2. MUDr. Milan Bajgar
3. Ing. Pavel Mikeska
4. Mgr. Martina O´Reilly
5. Kamil Otava
6. Ing. Lukáš Bražina 
7. Barbora Pustelníková
8. Renata Kopecká
9. Ing. Lukáš Vrubel
10. MUDr. Petr Pachman
11. Mgr. Radka Blažková 
12. Eduard Čajánek
13. Stanislav Tofel
14. Sylva Uhlířová
15. Ing. Horymír Marek

Má raději velká vejce i velké projekty. Pavol Lukša nabízí občanům Čeladné mimo jiné chodník 
na Horní Čeladnou, technicky i finančně nesrovnatelně náročnější než dvě již realizované etapy
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Za poslední čtyři roky jsem toho za-
žila opravdu hodně. Neuvěřitelně krás-
né chvíle s rodinou, úžasné autobusové 
zájezdy pro obyvatele Čeladné do mno-
ha koutů republiky i za hranice, a pře-
devším náhlé úmrtí mého milovaného 
manžela.

Po Danově smrti jsem si připadala 
jako v černé díře, odkud není úniku. Díky 
přátelům a mnoha dalším lidem z Če-
ladné jsem si ale uvědomila, že je třeba 
žít dál. Prostě lidi mě z toho dostali a za 
to jim a vám všem chci moc poděkovat. 
Zase jsem začala chystat autobusové zá-
jezdy (ač bez Dana si jich nemůžeme do-
volit tolik, byl to skvělý organizátor), díky 
kulturní komisi jsem se zapojila do pří-
pravy akcí pořádaných obcí. Teď už se 
zase směji a vím, že i Dan by to tak chtěl. 
Opravdová lidská solidarita mě vrátila 
do života a já bych to lidem chtěla svou 
aktivitou oplatit.

Pokračuji i v provozování našeho ob-
chůdku s papírnictvím a hračkami na rohu 
náměstí. Není to jednoduché, lidé jsou 
dnes zvyklí nakupovat ve velkých hyper-
marketech a k nám si často přijdou jen pro 

chybějící školní sešit. Ale na druhou stranu 
je mnoho těch, kteří k nám přijdou udělat 
i velký nákup. 

Jako zastupitelka bych se ráda podí-
lela na zlepšení prostředí pro podnika-
tele v centru. Zásadní jsou podle mého 
názoru dvě věci. Důležité je parkování 
- když člověk nemůže v centru zaparko-
vat, tak naše obchůdky mine a zastaví 
v nejbližším nákupním centru ve větším 
městě. 

Ale zcela zásadní je zlepšení úrov-
ně prodejny potravin Coop na náměs-
tí. Zákazníci mi každodenně říkají, jak 
je tam špatný sortiment a malý výběr, 
o přístupu některých prodavaček nemlu-
vě. Všem nám to ubírá zákazníky: kdy-
by byl Coop mezi zákazníky populárněj-
ší, nakupovalo by tam mnohem více lidí, 
a ti by se zastavili i v knihkupectví, kvě-
tinářství a dalších obchůdcích, a třeba i 
u mě v papírnictví... Chápu, že když fir-
ma vzorně platí nájem, tak do toho za-
stupitelé moc nemohou zasahovat, ale 
já bych se přesto pokusila. Prospělo by 
to nejen nám podnikatelům, ale hlavně 
zákazníkům.

Renata Kopecká: Čeladná mě znovu postavila na nohy

Magický rok 2020
S obecním „ministrem financí“ Pavlem Mikeskou nejen o poslední splátce úvěru

Pavel Mikeska působil v končícím voleb-
ním období jako zastupitel a zároveň před-
seda finančního výboru, takže má o obec-
ních financích dokonalý přehled.

My běžní smrtelníci si vůbec neumíme 
představit, co finanční výbor dělá. Můžete 
to trochu přiblížit?   

Práce ve finančním výboru je pro všechny 
členy časově náročná a dá se dobře zvládat 
jen díky tomu, že pracujeme jako tým. Mezi 
naše hlavní úkoly každoročně patří inven-
tarizace obecního majetku, veřejnospráv-
ní kontroly včetně pokladních hotovostí 
v organizacích zřízených obcí, připomínko-
vání navrhovaného rozpočtu obce, kontrola 
dokladů nebo vydávání stanovisek k vyúč-
tování poskytnutých dotací organizacím.

Jak si na tom obec aktuálně stojí?
Místo dlouhých řečí uvedu pár jasných čí-

sel: Rozpočet obce byl v posledních čtyřech 
letech vždy sestavován – na rozdíl například 
od státního rozpočtu – vždy jako vyrovnaný. 
Příjmy se pohybovaly v rozmezí 60–77 mil. 
Kč, výdaje 45–73 mil. Kč, k tomu ještě splát-
ky dlouhodobých bankovních úvěrů, které se 
pohybovaly od 9 do 12 milionů, podle splát-
kového kalendáře pro daný rok.

Právě ten dlouhodobý úvěr asi občany 
hodně zajímá.

Jedná se o dlouhodobý úvěr související 
s výstavbou radnice a bytů na náměstí. Rád 
bych vyzdvihl, že obec má a vždy měla do-
statek hotovosti, takže každá splátka byla 
uhrazena včas. A dobrá zpráva je, že po-
slední splátka nás čeká v roce 2020.

Zůstalo při takovém úvěrovém zatížení 
něco i na provoz obce?

Veřejné služby fungují na jedničku a navíc 
se stále investuje, to asi registruje každý, kdo 
se v Čeladné pohybuje. Navíc jsou každoroč-
ně v rozpočtu peníze i na kulturu nebo volný 
čas pro děti. Jen letos poskytla obec na čin-
nost neziskových organizací přibližně 1,7 mi-
lionu korun. Za takovou částku by byly vděč-
né i neziskovky v nejednom menším městě…

Kandidujete i letos. Na co se v případě 
zvolení – tedy kromě financí – zaměříte?

Lidé – a teď mám na mysli nejen turisty, ale 
hlavně občany – předpokládají, že v Čeladné 
je a bude hezká příroda, čisté životní prostředí. 
Proto bych se chtěl věnovat hlavně projektům, 
které se týkají ekologie a rozvoje infrastruktury.

Máte nějaké signály, že se životní pro-
středí zhoršuje?

To souvisí s přístupem každého z nás, 
který začíná u zdánlivých malicherností. 
Nedávno jsem procházel kousek od svého 
domu kolem kontejnerů na tříděný odpad 
zrovna ve chvíli, když vedle nich někdo uklá-
dal nadrozměrný odpad, který tam zcela jis-
tě nepatřil. Snažil jsem se mu vysvětlit, že 
tady tvoří smetiště, a že jako zastupitel i ob-
čan s tím mám problém.

Jak to dopadlo?
Odpad si odvezl. Ale zároveň mi řekl, že 

mě už volit nebude… Což mě vlastně potě-
šilo, já hledám hlavně voliče, kteří mají naši 
obec rádi.

Vybrané investice
za posledních 12 let

2006

ZŠ – rekonstrukce a modernizace
   16.452.711 Kč
Sportovní areál SK Beskyd
 13.249.183 Kč
Opravy místních komunikací

4.341.196 Kč
Koupě RD
 2.000.000 Kč
Cisterna SDH 

5.736.157 Kč

2007

Rekonstrukce požární zbrojnice  
 2.395.133 Kč
Průmy. zóna – voda, kanalizace
  7.097.918 Kč
Veřejné osvětlení  
  364.968 Kč
Přechod pro chodce 
  757.748 Kč

2008

ZŠ III. etapa – venkovní sportoviště
 13.582.241 Kč
Inženýrské sítě   
 7.792.748 Kč
Fotbalové hřiště  
 4.934.345Kč
Rekonstrukce ČOV  
 14.949.972 Kč
Hřbitov   
 6.848.033Kč 
Autobusové zastávky  
 128.298 Kč
Veřejné osvětlení

292.779 Kč
Budova radnice  
 44.754.342 Kč

2009

Inženýrské sítě  
 1.565.828 Kč
Most „U Nebroje“ 
 4.867.585 Kč
Sportovní a rekreační areál  

2.351.440 Kč
Chodník   
 223.130 Kč
Veřejné osvětlení  
 88.578 Kč
Radary  
 169.829 Kč

2010

Přístavba tělocvičny 
 71.273.384 Kč
Vznik MŠ Čeladenská beruška
 7.133.070 Kč
Dětský koutek 
 1.052.845 Kč
Regenerace zeleně (býv. koupaliště)

20.357.331 Kč
Chodníky   
 979.676 Kč
Hřbitov   
 192.728 Kč
Sportovní hala (vybavení) 
  741 116 Kč
ZŠ (zateplení severní strany)
 431.294 Kč
Parkoviště

605.000 Kč

2011

Místní komunikace
3.518.957 Kč

Inženýrské sítě  
 163.980 Kč
Auto Crafter    924.030 Kč

2012

Rekonstrukce mostu (u nádraží)
 8.083.234 Kč
Místní komunikace 
 5.107.157 Kč
Hřbitov a smuteční obřadní síň
 926.371 Kč
Kanalizace a vodovod 
 833.128 Kč
pokračování na str. 3

Od svého narození má 
obec dávno zmapovanou: 
„Přiměřeně se buduje, 
opravuje, je klid, relativně 
bezpečno, služby fungují, 
popelnice vyvezené, ces-
ty v zimě upravené, konají 
se společenské a sportov-
ní akce. Na pár případech 
mám i vlastní podíl.“

Co by tedy chtěl změ-
nit či zlepšit? „Bezpeč-
nost. Hlavně ve dnech vol-
na provoz v obci opravdu 
„houstne“, jezdí se rychle 
a neukázněně. V některých 
místech silnice připomíná 
skoro závodní okruh, mnoh-
dy vznikají velmi nebezpeč-
né situace např. s cyklisty 
a chodci. Chtělo by to více 
vídat PČR z Frýdlantu, in-
stalovat více kamer a  sta-
cionárních automatických 

radarů na měření rychlosti 
na příjezdových komunika-
cích do obce.“

Zároveň nezapře své 
technické vzdělání a povo-
lání: „Líbí se mi iniciativy tý-
kající se budovaní vlastních 
obecních vodních zdrojů 
a podzemních kontejnerů na 
tříděný odpad. Myslím si, že 
takovéhle projekty by neměl 
nikdo zatracovat, protože 
budou v důsledku prospěš-
né po každého z nás.“

Lukáš Bražina:
Bydlení pro seniory 
i obnova vegetace

Vnímáte jako členka kulturní 
komise život v obci jinak?

Na Čeladné jsem se narodila a cí-
tila k tomuto místu vždy silné pouto, 
ale za poslední čtyři roky tento pocit 
ještě více zesílil. Díky tomu, že jsem 
dostala důvěru rady obce, je mé pro-
pojení s životem na Čeladné a pocit 
spoluodpovědnosti ještě větší než 
kdykoliv předtím.

Jak kulturní komise fungovala?
Snažili jsme se, abychom splni-

li záměr, kvůli kterému komise vznik-
la: Podporovat kulturní a společenský 
život v obci, propojovat místní umělce 
a podnikatele a rozšířit nabídku akcí 
pro občany. Aby lidé měli příležitost 
se potkávat, zpříjemnili si život na Če-
ladné, a aby k sobě byli zase o kousek 
blíže. S velkým elánem jsme vymýšle-
li akce, které by lidi zaujaly, spojovaly, 
přinášely radost – jednoduše řečeno, 
aby nám bylo společně hezky.

Jak už to bývá, něco se zdařilo 
více, něco bylo méně úspěšné. Ale 
myslím, že kulturní život v obci nabral 
pozitivní trend, a těším se, že to tak 
bude pokračovat. 

Co plánujete do budoucna?
Začala jsem se angažovat v dět-

ském domově, nadšeně sleduji Se-
nior club. Takže bych se i jako zastu-
pitelka ráda věnovala právě sociální 
oblasti, tedy právě seniorům nebo dě-
tem v dětském domově. A také rozvo-
ji turistické infrastruktury, která by při-
nesla nová pracovní místa.

Radka Blažková:
Více radosti pro seniory i opuštěné děti

Lukáš Vrubel:
Geodet už si Čeladnou zaměřil

Jako zdejší rodák mám k naší krásné obci 
velmi silné pouto. Je zde mnoho krásných 
míst a zákoutí, kde rád chodívám na pro-
cházky se svou přítelkyní, abych si po práci 
„vyčistil hlavu“. Všímám si, jak se obec po-
stupně rozvíjí a mění.  

Sám jsem se v posledních letech sna-
žil pozitivní změny podpořit, například 
vytvořením několika projekčních studií 
a dokumentací v oblasti školství, bydlení, 
rekreačních, sportovních a pohostinských 
zařízení, ale i v zemědělské výstavbě 
a odpadovém hospodářství. Spolupodí-
lel jsem se i na několika realizacích – pří-
kladem může být např. zmodernizovaná 
knihovna na náměstí rozšířená o dětský 
koutek. Snažím se také přispět ke zvýšení 
požární bezpečnosti staveb v obci a sníže-
ní jejich energetické náročnosti. 

Obec se rozvíjí velmi rychle, což při-
náší pozitiva i negativa. Pozitivní pro 
obec je, že se demograficky rozrůstá, 
roste poptávka po bydlení, zvyšuje se 
turistický ruch, a tím se celkově zlepšu-
je ekonomická situace obce. S tím však 
souvisí zvýšení dopravy, hluku a praš-
nosti, ale i vyšší množství produkované-
ho odpadu a zvýšené nároky na údržbu 
obce. Je třeba se nad těmito okolnostmi 
zamyslet a hledat optimální řešení. 

Jsem inženýr se zaměřením na měst-
skou výstavbu. V případě zvolení do za-
stupitelsva bych se určitě zajímal ze-
jména o seniory a lidi s nízkými příjmy, 
a pokusil se pro ně zajistit finančně do-
stupné a důstojné bydlení. Každý se 
může dostat do situace, kdy z nejrůzněj-
ších důvodů nemá dostatek financí na 
bydlení, a mnohdy je tento stav pouze 
dočasný. Rozhodně není „fér“, pokud se 
společnost k těmto lidem postaví zády. 
Vždyť i naši senioři svým dílem přispěli 
k rozkvětu Čeladné, a proto by se obec 
o ně měla postarat v době, kdy už toho 
nejsou sami úplně schopni. 

Moje pozornost by se taky upnu-
la na zvýšení kvality životního prostředí 
v obci a v rámci zachování charakte-
ru Čeladné, podhorské vesnice s ma-
lebnou okolní krajinou, bych se zasadil 
o obnovu původních dřevin a vegetace 
a znovuvytvoření remízků.

vize kandidátů / investice www.dobravolba2016.cz
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Barbora Pustelníková:

Z měšťáka
„horňákem“

Mé rodiště mi sice udává nálepku měšťá-
ka, ale vždy jsem byla duší venkovan a „dě-
dinoř“, jak s oblibou říká moje sestra.  Celý 
život jsem jezdila k babičce na Horní Čelad-
nou, a v 18 letech jsem se pevně rozhodla, že 
Čeladná je místo, kde chci žít, bydlet a užívat 
si všeho, co mi toto prostředí nabízí. 

Od doby, co jsem jedla šťovík na louce, uply-
nula hezká řádka let. Šťovík zmizel a objevilo se 
třeba golfové hřiště, a proto s odstupem času 
hodnotím, jak se obec rozvíjí. V době, kdy dnes 
koupený mobil je zítra starý, je modernizace 
a rozvoj nedílnou součástí života každého z nás.  

Před pár lety jsem začala žít svůj sen: za-
čali jsme vdechovat nový život do rekreačního 
střediska. Vím, kolik práce a úsilí stojí to, aby-
chom uspokojili potřeby hostů, a proto si také 
dobře uvědomuji, že není jednoduché čelit 
zásadním otázkám při rozvoji obce. Důležité 
je rozvíjet se a modernizovat v rozumné míře. 

Obec vzkvétá a stále se rozrůstá. Díky růz-
norodosti obyvatel je potřeba přihlížet na 
uspokojování jejich potřeb. V posledních le-
tech se zde vytváří ideální prostředí pro rozvoj 
cestovního ruchu. Naskýtá se mnoho mož-
ností, jak mohou jednotlivci či rodiny s dětmi 
trávit svůj volný čas. Což však neznamená, že 
na každém rohu by měl být skákací hrad, ale 
mělo by se také dbát na ochranu okolní kraji-
ny, která představuje jednu z dominant obce. 

Politický marketing mi nikdy moc neří-
kal, ale být na kandidátní listině mi přišlo 
jako dobrý nápad. Člověk je lepším člově-
kem dle toho, kolik vykonává činností. 

Je to v podstatě jako první rande. Máte 
o tom mnoho zjištěno, načteno, jste plni 
očekávání, ale netušíte, jak to dopadne...

Vybrané investice
za posledních 12 let

Eduard Čajánek
Důchodce, stále hasič a skvělý řidič

Málokdo mu řekne jinak než „Eda“, mnohým už za léta služby pomo-
hl jako hasič, a všichni, hlavně děti, miluji „jeho“ autobus, který se na 
českých (ale v poslední době i slovenských) silnicích krásně vyjímá. 

Z 12. místa na kandidátce neočekává zvolení, přesto současné 
vedení obce podporuje, kudy kráčí a jezdí. Nepotřebuje být zastupite-
lem, i bez této „funkce“ pomáhá celý život.

Horymír Marek
Čeladňan, který drží basu

Poslední místo na kandidát-
ce Pavla Lukši „hlídá“ stej-
ně jako při posledních ko-
munálních volbách Horymír 
Marek, který má jasno:

„Jsem přesvědčen, že 
současný starosta je člo-
věkem na správném místě,
a proto jsem se rozhodl ho 
svou kandidaturou opět 
v letošních komunálních 
volbách podpořit. Pavol 
Lukša těží ze svých zkuše-
ností nabytých v komunál-
ní politice a za dobu své-
ho působení v roli starosty 
už mnohokrát dokázal, že 
tomu opravdu rozumí a do-
káže prosadit důležité věci.“

Já a Čeladná? S troškou nadsázky lze 
říci, že se za poslední čtyři roky náš vztah 
prohloubil.

Když před čtyřmi lety přišel návrh, abych 
se ujala funkce předsedkyně a nějak ucho-
pila kulturní komisi v obci, zaplesalo mi srd-
ce, a to doslova. Vždy jsem si přála se nějak 
zapojit, ale neměla jsem žádnou konkrétní 
představu. Syn oslavil sotva rok a já pláno-
vala, že se budu věnovat jen rodině. Pak to 
všechno přišlo úplně samovolně a já jsem 
dodnes velmi vděčná za tuto příležitost. 
Mám ráda výzvy a kulturní komise takovou 
výzvou byla. Chvíli jsem musela přemýšlet, 
pár večerů jsem strávila jen nad proškrta-
nými poznámkami. Mezi kojením syna jsem 
se snažila zapojit i ty mozkové buňky, které 
v období laktace trošku chybí… Měla jsem 
veliké štěstí, že všichni členové komise jsou 
strašně fajn lidi, práci pro obec dělají srd-
cem, a já jim všem upřímně děkuji, že do 
toho se mnou šli. 

Díky činnosti v kulturní komisi jsem se více 
přiblížila lidem. Baví mě procházet se naším 
krásným náměstím, pozdravit se navzájem 

a říci si pár slov. Čeladnou miluji a cítím s ní 
velikou sounáležitost. Je to možná i proto, že 
naše rodina má v obci hluboké kořeny a nej-
sem první, kdo se nějakým způsobem 
v obecním dění angažuje. Můj děda byl kdy-
si také v komunální politice aktivní, což asi 
dokresluje celkový obraz, v jakém prostředí 
jsem vyrůstala a k čemu nás doma vedli.

Netajím se tím, že vývoj Čeladné hodnotím 
pozitivně, a to nejen za poslední čtyři roky, ale 
dlouhodobě. Tato skutečnost byla rozhodující, 
proč jsem se osobně zapojila a začala se na 
obecním dění podílet. Navíc si všímám, že se 
nálada mezi lidmi v Čeladné vyjasňuje. Už ne-
cítím takové napětí, jako bylo v obci před čtyř-
mi lety. Tak snad nejsem jediná...

Jako občan velmi kladně hodnotím zázemí 
a kvalitu služeb, o kterých si v některých ob-
cích mohou nechat jen zdát. Oceňuji lékaře, 
mateřské školky, základní školu, dům s pe-
čovatelskou službou, poštu, kavárny, obcho-
dy, wellness, dětské hřiště, sportovní halu… 
To opravdu není málo. K tomu můžeme zapo-
čítat podporu nejstarších občanů, které od-
veze obecní vůz k lékaři, nebo snahu o rozvoj 

kulturního dění... Snad jen ceny bydlení by 
mohly být přívětivější, ale to částečně souvi-
sí také s bytovou situací na trhu v celé repub-
lice. A k novým bytům? Myslím, že to, co teď 
roste a ještě vyrůst má, už naprosto stačí. 

Jako zastupitelka bych se snažila podpo-
řit vždy to, co bude nejvíce v souladu s obcí 
a ku prospěchu většiny občanů. Konkrét-
ně bych ráda podpořila rozvoj volnočasových 
a vzdělávacích aktivit pro děti. ale i pro dospělé, 
a další rozvoj kulturního dění v obci. 

Martina O´Reilly :
Nálada v obci se vyjasňuje. Už necítím takové napětí jako dřív

vize kandidátů / křížovkazáří 2018
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2013

Místní komunikace 
 399.028 Kč 
Kavárna č.p. 1 
  224.808 Kč
Regenerace zeleně  
 309.835 Kč
Příspěvek na nové zvony 
 980.000 Kč

2014

Místní komunikace 
 1.055.355 Kč
Pomníky – II. sv. válka
 153.442 Kč
ZŠ a školní družina  
 1.607.434 Kč
Nové autobusové zastávky (3x)
 182.103 Kč
Hřbitovní zeď 

1.320.615 Kč
Komunitní kompostárna 
 3.115.850 Kč
Dubová stolice pro zvony 
 281.628 Kč
Příspěvek na opravu věže kostela
 300.000 Kč

2015

Malované mapy obce (4x)  
  218.449 Kč
MŠ: zateplení, oprava střechy
  3.188.174 Kč
Senior taxi (nákup vozu)

580.532 Kč
Přístřešek na popelnice

36.190 Kč
Zahrada MŠ Čeladenská beruška

130.000 Kč

dokončení na str. 4
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2016
Místní komunikace 
 2.379.489 Kč
Chodníky   
 9.771.586 Kč
MŠ: modernizace soc. zázemí
  1.718.162 Kč
Pozemky                         3.971.562 Kč
Zateplení ZŠ - byty    601.377 Kč
Garáž elektroodpad        161.406 Kč
Rozhledna                     1.000.000 Kč
Cisterna  na vodu   593.600 Kč
Ozvučení tribuny SK 84.169 Kč
Obnova litinového kříže 
 265.602 Kč

2017
Chodníky  15.651.332 Kč
Místní komunikace          83.900 Kč
Školní jídelna - vybavení 

601.046 Kč
Pozemky                        4.526.460 Kč
Kamerový systém 196.468 Kč
Vodovody                           351.878 Kč
Infocentrum – stavební úpravy
 1.372.096 Kč

xxx
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Spoustu pracovního času trávím na ces-
tách, takže vnímám rostoucí hustotu do-
pravy, která se týká i Čeladné. 

V této oblasti máme na čem pracovat, 
obec by si zasloužila nový přechod pro 
chodce například u hasičárny. Velmi po-
může kruhový objezd u památníku Partyzán 
i chodník na Horní Čeladnou, což jsou stav-
by, které máme ve volebním programu.

Na druhou stranu je třeba vidět, že se 
v této oblasti v poslední době hodně věcí 
podařilo – od dvou etap chodníku přes 
rozsáhlé opravy místních komunikací. 
Padl na to kus obecního rozpočtu, ale ty 
peníze se projevily ve zlepšení dostupnosti 
odlehlých lokalit a ve zvýšení bezpečnos-
ti hlavně pro naše děti, které chodí pěšky 
nejčastěji.

Těší mě, jak obec podporuje cestovní 
ruch. Obyvatelé i podnikatelé tuto příleži-
tost využili, o čemž svědčí nové i znovuote-

vřené restaurace, kavárny… Dnes už si kaž-
dý vybere podle svých představ.

Jak už jsem zmínil, jsem často na ces-
tách. Teprve když člověk projede kus repub-
liky a pak se vrátí domů do Čeladné, je vidět 
ten obrovský kus práce, který se tady udě-
lal. Myslím, že můžeme být právem hrdí na 
to, kde žijeme.

A ještě jedno bych chtěl zmínit: Jsem ve-
lice rád, že se nezapomíná na minulost. 
A že se prozatím alespoň částečně podaři-
lo napravit křivdu z minulého období, tedy 
věci spojené  s poručíkem Janko Ušia-
kem. Jako žáci zdejší školy jsme se museli 
hodně zasloužit o to, aby škola mohla nést 
jeho jméno. O to víc jsem byl zklamán, 
když byl tento čestný název neuváženě zru-
šen. Proto bych se rád zasadil o to – ať už 
jako zastupitel nebo podporovatel Dob-
ré volby – aby se škola opět jmenovala po 
tomto hrdinovi.

1. Školství
Děti jsou naší budoucností, proto je bude-
me nadále podporovat s cílem vytvořit jim 
co nejlepší podmínky pro jejich vzdělávání. 
Navážeme na předcházející volební období, 
kdy byl rozvoj a modernizace školy a obou 
školek prioritou obce.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Podařilo se nám na dokončení nástav-
by základní školy získat dotaci ve výši 
15,7 miliónů korun. Zbylé zdroje do před-
pokládaných celkových nákladů na tento
 projekt (cca 18 miliónů korun) půjdou z roz-
počtu obce. Ve zbývajících půdních prosto-
rách díky tomu vzniknou odborné učebny 
pro přírodní vědy – učebna fyziky a chemie, 
cvičná kuchyně a učebna praktické výuky. 
Stavebními úpravami, prodloužením scho-
diště, ale zejména vybudováním výtahu, 
kterým se propojí 1. až 4. nadzemní podla-
ží, dojde k výraznému zlepšení v rámci bez-
bariérového využití školy. 

MATEŘSKÉ ŠKOLY
Nezapomeneme ani na naše mateřské 
školky. U MŠ u Krtečka se přestavuje ob-
jekt, kde sídlil Klub Beránci na pavilon, kte-
rý se stane plnohodnotnou součástí areálu 
školky a jejího zázemí.  V roce 2019 dojde 
i k úpravě zahrady, která bude vybavena no-
vými herními prvky pro rekreační aktivity dě-
tí obou mateřských školek a k venkovnímu 
vzdělávání.    

2.  Senioři 
Jedno z největších témat uplynulého voleb-
ního období byla myšlenka a slib na zave-
dení senior taxi. To se podařilo, Čeladenský 
dostavník neboli Senioráček prokázal své 
opodstatnění a těší se velké oblibě. (Přes 
ojedinělost hlasů, že některým stojí auta na 
dvoře, či mají děti a vnuky a ti by je moh-
li odvézt, nebo že je příliš levné, byl nápad 
zrealizován a těší se u těch, kteří jej potře-
bují, velké oblibě.)

ROZŠÍŘENÍ SENIOR TAXI
Rozšíření senior taxi od roku 2019 i na vy-
šetření do nemocničních zařízení v rámci 
kraje ve spolupráci s domovem důchodců 
ve Frýdlantě nad Ostravicí.

BYDLENÍ PRO SENIORY
Objekt, který daroval obci pan Srubek, pře-
stavět na bydlení, a zároveň připravit projek-
tovou dokumentaci na přestavbu obecního 
domu nad bývalou vinárnou U Medvěda na 
dům s pečovatelskou službou, a částečně 
tak do budoucna uspokojit nedostatečnou 
poptávku po tomto bydlení.

3. Mládež
Jednou z výzev dnešní doby je aktivně zapo-
jit mládež do života naší obce. (V minulosti 
jsme zapomínali a troufnu si říci i přehlíželi 
potřeby naší mládeže, a také já na tom ne-
su nemalou vinu.) Doba se posunula a je to, 
troufám si říci, zapotřebí. Teď bude záležet 
jen na mladých lidech, jestli nabízenou ru-
kavici zvednou ze země a daleko aktivněji se 
zapojí do života obce.

VYTVOŘENÍ OBECNÍ 
RADY MLÁDEŽE ČELADNÁ
Chceme sledovat společný cíl – mladí 
lidé by sami aktivně spolupracovali se 
samosprávou, zapojovali se svou aktivitou 
do vytváření a realizace vlastních projektů 
za podpory obce.    

4.  Bezpečnost, komunikace 
Podařilo se nám nainstalovat bezpečnostní 
kameru, která mapuje vjezd a výjezd z obce, 
a rádi bychom nainstalovali další v úseku 
památníku Partyzán, která bude mapovat 
i vjezd ze směru od Kunčic pod Ondřejní-
kem. Největší akci, která zvýšila bezpečnost 
chodců, se stala realizaci 2kilometrového 
chodníku přes Čeladnou až po katastr obce 
Kunčice pod Ondřejníkem, který společně 
s veřejným osvětlením a odpočívadly zvýšil 
i komfort pro chodce kolem frekventované 

silnice II/483. Priority pro nadcházející vo-
lební období 2018-2022 jsou následující:
•	 Dobudovat chodník s odpočívadly        

a veřejným osvětlením a spojit dolní 
konec obce od křižovatky u Partyzána 
s horním koncem Čeladné až k rekre-
ačnímu středisku U Holubů.

•	 Vybudovat kruhový objezd v lokalitě     
u památníku Partyzán.

•	 Pokračovat v opravách místních        
komunikací. 

5.  Podnikání
•	 Zachováme stávající  podporu míst-

ních firem, a to nejen při pořádání 
obecních akcí, ale i těch podnikatelů, 
hoteliérů a provozovatelů restaurací, 
kteří svými projekty přispívají k zlepšo-
vání kulturního a společenského živo-
ta v obci.

•	 Vytvoříme podmínky pro vznik spo-
lečnosti, jejíž stoprocentním vlastní-
kem bude obec, a která bude spravo-
vat a provozovat rozšiřující se obecní 
majetek.  

6. Historie, kultura a turistický 
ruch
Jedinou historickou památkou v naší obci je 
kostel sv. Jana Nepomuckého, na jehož ob-
nově se velmi výrazně podílel nejen obec-
ní rozpočet, ale i soukromé, krajské i státní 
prostředky. Výsledek se dostavil. Společ-
ně se hřbitovem a obřadní smuteční síni se 
v centru obce nachází sakrální místo, kte-
ré Čeladné určitě ostudu nedělá. Společně 
s farností budeme i nadále spolupracovat 
na obnově tradic. 
•	 Osvědčil se vznik kulturní komise. Její 

činnost budeme i nadále podporovat. 
•	 Dokončíme rekonstrukci památníku 

Josefa Kaluse, který by se do budouc-
na měl stát společensko-kulturním 
centrem naší obce. 

•	 Ve spolupráci s Biskupstvím ostrav-
sko-opavským položíme základní ká-

men pro obnovu strážního hrádku na 
Kozinci. 

•	 Nadále zůstává otevřena podpora vy-
budování sjezdovky na některém z na-
šich horských vrcholů, která by doplni-
la chybějící aktivity pro občany i turisty 
v zimní sezóně. 

7. Hasiči
Sbor dobrovolných hasičů je dlouhodobě 
podporovanou složkou v naší obci. Za jejich 
práci, kterou odvádějí dobrovolně ve svém 
volném čase, si zaslouží naše poděkování 
hasiči, ale i jejich rodiny, které jim pro tuto 
službu vytvářejí spolehlivé zázemí. V dneš-
ní nelehké době není jejich činnost nikterak 
jednoduchá, a proto chceme: 
•	 Podporovat průběžnou obnovu tech-

nického vybavení hasičů.
•	 Dostavět stávající objekt hasičské 

zbrojnice, aby mohla být výjezdová 
technika garážována.

•	 Pomoci vytvořit podmínky pro znovu-
obnovení mladých hasičů.  

8.  Sport a volný čas
Podpora sportu a volnočasových aktivit bu-
de i nadále naší prioritou. Obec příkladně 
pečuje o stávající sportovní infrastrukturu – 
fotbalové hřiště, víceúčelové hřiště a spor-
tovní halu v areálu ZŠ, nově k tomu přibylo 
i workoutové hřiště. A bude tomu tak i nadá-
le. Je účelnější vynakládat peníze na spor-
tovní aktivity, při kterých by se děti vyřádily, 
než na opravu obecního majetku, který by 
ničily. Proto chceme: 
•	 Nadále podporovat trenéry našich  

dětských a dorosteneckých týmů.
•	 Podporovat sportovní akce                   

na katastru obce.
•	 Dle zájmu ze strany rodičů založit       

cyklistický oddíl pro děti a dorost.
•	 V areálu víceúčelového hřiště obnovit 

záměr z roku 2003 a připravit projekt 
na vybudování plavecké učebny nejen 
pro žáky, ale i pro veřejnost.

9.  Zdravotnictví 
Pro někoho možná samozřejmost, nicméně 
v dnešní době je důležité především udržet 
a zachovat služby praktického, zubního či 
dětského lékaře a lékárny v naší obci. Musí 
toho zvládat opravdu hodně, od elektronic-
kých receptů až po ochranu osobních úda-
jů známou pod zkratkou GDPR. Zdaleka ne 
v každé obci jsou tyto služby samozřejmos-
tí, v Čeladné však zůstanou jedním z důleži-
tých cílů všech zvolených zastupitelů. 

10. Infrastruktura
Zejména letošní léto nám ukázalo, jak moc-
ná je matka příroda, a nám to přidělává 
o to více vrásek na čele. Dlouhotrvající sucho, 
úbytek podzemních vod a slabší schopnost 
zadržet srážkovou vodu v krajině bude jedno-
ho každého z nás učit, jak s vodou hospodár-
ně nakládat. Pro obec to bude znamenat vyš-
ší nároky na rozšiřování vodovodů do oblastí, 
které se s nedostatkem vody potýkají. 

VODOVODNÍ FOND
Budeme iniciovat vytvoření Vodovodního 
fondu, který umožní do budoucna rozšíře-
ní vodovodů, případně kanalizačních sbě-
račů, do míst, která jsou nedostatkem vo-
dy ohrožena.
Navrhneme, aby příjem tohoto vodovodní-
ho fondu byl tvořen výnosem:
1) daně z nemovitostí 
(max. 15 % celoročního výběru)
2) z hospodářské činnosti obce 
(max. 15 % ze zisku po zdanění)
3) jinými zdroji 
(dotace, dary, příspěvky apod.)

Program Dobré volby 2016 Čeladná na období 2018-22

Vybrané investice

Od roku 2006 
obec investovala přes

334 000 000 Kč

s využitím dotací 
v celkové výši

169 099 299 Kč

MUDr. Petr Pachman:
Podporuji tým, který Čeladnou vede

Rozhovor s doktorem Pachmanem byl stručný: „Není co nového psát, ať si lidi vzpomenou nebo 
přečtou, co jsem říkal před čtyřmi lety. Stále podporuji směr, kterým se vydala naše obec pod ve-
dením Pavla Lukši a jeho týmu. A stále mám pana starostu ve své kartotéce pacientů, takže můžu 
potvrdit, že je zdráv a připraven sloužit obci další čtyři roky.“

Kamil Otava:
Selský rozum a kupecké počty platí i při řízení obce

Kamila Otavu zná v Čeladné snad každý, a mno-
ho lidí s ním dokonce slaví i své narozeniny. Tedy 
přesněji s jeho kytkami, na které má v Čeladné 
tak trochu monopol. S tím se ale nespokojil 
a kromě svého zahradnictví a obchůdku na če-
ladenském náměstí má obchod i ve Frýdlantě.

„Vůbec nejde o to, že bych toužil po vyšších
ziscích, ale když toho má člověk více, snižuje 
se riziko podnikání,“ říká zahradník, který chce 
v zastupupitelstvu stejně jako v posledních le-
tech pomoci selským rozumem a jednoduchými 
kupeckými počty, kterými se řídí i v podnikání.

„Obec má dobře našlápnuto, děláme pro lidi. 
I to je podobné jako v mé firmě, kde musím 
pracovat tak, aby se mé kytky lidem líbily a aby 
si je koupili.“

Sylva Uhlířová:
Dělám to, co mne baví

Stejně jako v minulém období byla i teď členkou zastupitelstva, ale mnohem více vrásek měla 
ze svého obchodu. „Kvůli všeobecnému nedostatku zaměstnanců jsem trávila v prodejně mno-
hem více času než obvykle. Na druhou stranu jsem s lidmi měla při jejich nákupu možnost pro-
brat i obecní věci a to, jak hlasovat. Z jejich návrhů si beru za svůj například vybudování přechodu 
u hasičárny, aby lidé mohli bezpečně přecházet, obzvláště děti, které tudy chodí pěšky do školy.

Stanislav Tofel:
Škola by opět měla nést jméno Janka Ušiaka
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