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Malá Skála 
Náš domov

Jsme sdružení nezávislých kandidátů.
V některých otázkách máme rozdílné

názory a priority. Dokážeme se ale
poslouchat a dohodnout.

Udržitelný rozvoj Malé Skály
je naší prioritou

Jiří
Hořák
1.   Vedení a hospodaření obce

-  v období propadu ekonomiky a všeobecného zdražování udržet 
vhodnou hospodářskou politikou vyrovnaný rozpočet obce.

-  zlepšit informovanost občanů obce o projektech, které obec 
připravuje nebo chce realizovat.

-  získání vodních zdrojů zpět do majetku obce, jejich ochrana popř. 
zajištění zdrojů nových - připojení dalších lokalit k vodovodnímu 
řadu.

2.  Život obyvatel obce - zajistit i do budoucna základní zdravotní péči 
pro občany v místě obce.

3.  Životní prostředí - zasadíme se o revitalizaci lipové aleje nad nádražím. 
Vzrostlé stromy mnohdy brání průjezdům vozidel. Prohnilé stromy 
při silném větru ohrožují životy občanů.

4.  Doprava - nutnost vybudování druhého záchytného parkoviště 
v lokalitě naproti mostu

1.  Otevřít přímý komunikační kanál mezi občany a zastupitelstvem. 
2.  Důstojná dostupnost pro všechny domy (Sněhov, Mukařov...).
3.  Získání vody zpět pod kontrolu obce. V případě pokračování jejího 

komerčního čerpání je nutné, aby � rma přepravu zajistila po železnici, 
která je v bezprostředním dosahu stáčírny. Nezničíme si přeci údolí 
mezi Křížky a Malou Skálou navždy, ale nemůžeme zároveň chtít po 
občanech, aby tolerovali kamiónovou dopravu uprostřed obce.  

4.  Kultivace koutů, které dělají v obci ostudu (prostory kolem Enapa, 
kontejnerů, pod mostem atp.)

Tomáš
Tichý
Uklidnění a usmerněni akci pořádaných na Malé Skále, včetně problému 
s parkovanim, psími exkrementy(nejsou nikde pytliky) atd. Samozřejmě 
bych se podílel na kulturnim dění v obci, což mě je asi nejblíže. Řidim se 
selskym rozumem, a jsem přesvědčený, že se dá vždy vše a s každým 
rozumně domluvit. 

Mikuláš
Vondra
podnikatel

Mgr. Magdalena
Hájková

1.  Zvýšení bezpečnosti se zaměřením na dopravní obsluhu a parkování 
v obci:
- Zřízení nového odstavného parkoviště
-  Realizace parkovacích automatů pro zpoplatnění parkování v obci 

na vyznačených parkovištích a omezení a postih za parkování mimo 
tyto plochy 

-  Podpora výstavby nového přemostění Jizery pro provoz stáčírny 
vody s cílem vymístění kamionové dopravy z obce

2.  Zřízení Stavební komise (+ životní prostředí):
-  Řešení stanovisek/vyjádření obce ke stavebním záměrů.
-  Řešení žádostí o změny Územního plánu.

Malá Skála 
Náš domov



Radoslav
Nejedlo
konstruktér elektroniky

Šárka
Bredlerová
podnikatelka
starostka TJ Sokol Malá Skála

Kandidáti
do zastupitelstva

Pavel
Drobník

Ing. Pavel
Šípoš

Domnívám se, že naše obec se nesmí uzavírat, či přešlapovat na místě. 
Je třeba rozvíjet Malou Skálu a v plánech a vizích směle postupovat 
kupředu. Musíme hledat trvale udržitelná řešení, která obyvatelům 
zlepší kvalitu života a návštěvníkům zpříjemní zážitky.

Mé hlavní priority jsou:
1.  Zlepšit základní servis občanům. Jedná se o služby, které denně 

využíváme (odvoz odpadů, úklid sněhu, veřejné osvětlení, úklid 
veřejného prostranství), přesto, ruku na srdce, prostor pro zlepšení 
tu je.

2.  Zaměřit se na údržbu komunikací a chodníků. Údržbě zpevněných 
i nezpevněných cest, ale i lesním cestám a pěšinám, je třeba věnovat 
větší pozornost.

3.  Zvýšit péči o veřejnou zeleň. Samospráva by měla zajistit nejen péči, 
ale také rozvoj zelených ploch a s tím související výsadbu a obnovu 
stromů, či alejí.

4.  Lépe spolupracovat s okolními částmi obce. Je nezbytné umožnit 
obyvatelům okolních částí podílet se na rozvoji svého okolí a být 
partnerem zastupitelům. Proto podporuji vznik osadních/místních 
výborů.

5.  Rozvoj infrastruktury pro lepší zvládnutí množství návštěvníků 
obce. Infrastruktura v obci by se měla rozvíjet tak, aby turisté mohli 
navštěvovat Malou Skálu a při tom co nejméně omezovali místní 
obyvatele. Mám na mysli budování košů na odpadky, parkovišť, 
toalet, parkovacích automatů a třeba i zřízení obecní policie.

6.  Zahájit diskusi o podobě centra obce. Jedná se o prostor okolo 
Boučkova statku, samoobsluhy, až po kapličku, který je plný aut, 
koloběžek, cyklistů a chodců. Jednoduché a rychlé řešení zde není. 
Jsou pouze řešení polovičatá nebo příliš odvážná. Myslím, že je 
správná doba otevřít diskusi a začít hledat řešení.

Mimo dnes běžné starosti o chod života v obci, sladění života obecního 
a turistického, péči o obecní zařízení jako je škola, školka, dům seniorů, 
obecní majetek, společná prostranství atd. se chci, z mé předchozí 
zkušenosti z funkce zastupitele obce, zaměřit:

1.  na informovanost občanů o dění v obci a na Obecním úřadě, nejen 
pomocí elektronických médii, ale i tištěnou formou, distribuovanou 
všem domácnostem v obci, protože ne každý si umí informace 
vyhledat a nám záleží na Vaší informovanosti

2.  na informovanost zastupitelů pomocí centrální, všem zastupitelům 
dostupné emailové adresy, pro podněty občanů, protože jen v případě, 
že o Vašich strastech víme, je můžeme řešit

3.  na spolupráci se Sněhovem, Bobovem, Mukařovem, Záborčím, 
Křížky a dalšími „okrajovými“ částmi obce, Vaše starosti mě opravdu 
zajímají a hodlám se jim věnovat, v těchto lokalitách jsme již oslovili 
Vaše zástupce, kteří nám budou pravidelně předávat zprávy

4.  na lepší přerozdělování úkolů v rámci zastupitelstva a výborů, protože 
je mi jasné, že parta lidí zvládne více než jeden, ač by se sebevíce snažil

5.  na spolupráci a komunikaci s místními podnikateli, protože jejich 
činnost velmi významně ovlivňuje životy nás všech

6.  na rozvoj spolkového a společenského života sousedů v rámci obce, 
spolupráci spolků a vzájemnou podporu, protože vzájemná setkávání 
obohacují nás všechny a společné sdílení a setkávání je pro obecní 
život zásadní

7.  na pohyb, pobyt venku a zdravé životní návyky dětí, kterým se 
v Sokole věnuji již víc jak 10 let a vím, že to je nikdy nekončící poslání, 
které má smysl, kdy pevná imunita a dobrá kondice chrání naše zdraví

1.  Zklidnění turisticky nejfrekventovanějších 
míst v obci organizací parkování a represí 
vůči neukázněným řidičům.

2.  Zpětzískání kontroly obce nad provozem Žluté 
plovárny, sportovního areálu na Labi, tábořiště - kempu na Ostrově.

3.  Dokončení dopravního značení v obci - zajištění dodržování zákazu 
vjezdu především do lesů a klidových zón.

4.  Zajištění minimálně administrativním tlakem na represívní orgány 
dodržování nočního klidu.

1.  Kultivace veřejných prostranství.
2.  Informovanost občanů o činnosti obecního úřadu a zastupitelstva.
3.  Participativní rozpočet obce (umožnit občanům obce se zapojit do 

projektů na oživení, rekonstrukci, vylepšení míst v naší obci, kde 
žijeme).

1. Ing. Radoslav Nejedlo, 37, konstruktér

2. Šárka Bredlerová, 46, podnikatelka

3. Pavel Drobník, 66, jednatel

4. Mgr. Magdalena Hájková, 49, ředitelka

5. Mikuláš Vondra, 45, podnikatel

6. Ing. Jitka Krejzová, 48, disponent

7. Jiří Hořák, 65, důchodce

8. Ing. Pavel Šípoš, 69, důchodce

9. Tomáš Tichý, 48, technik

10. Mgr. Markéta Syslová, 51, učitelka

11. Bohumil Hvozda, 63, mistr

Tomáš Tichý, 48, technik

10. Mgr. Markéta Syslová, 51, učitelka

11. Bohumil Hvozda, 63, mistr

Volby do zastupitelstva obce Malá Skála
konané ve dnech 23. 9. - 24. 9. 2022

1.  Podpora místních spolků a školy.
2.  Řešení dopravní situace a parkování ve středu obce.
3.  Podpora místních občanů. Aby podpora turismu a podnikatelské 

činnosti nebyla na úkor občanů.

Mgr. Markéta
Syslová

Jitka
Krejzová
1. Řešení dopravní situace, zejména parkování v centru obce. 
2. Propojení turismu, podnikatelských aktivit a života místních občanů. 
3. Podpora místních spolků.
4. Péče o životní prostředí v obci a v jejím okolí.


