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Krize se odrazí i na příjmu obce
Valy u Mariánských Lázní - Ve Valech na Mariánskolázeňsku lidé chodí s problémy přímo
na radnici za starostkou

Starostka Marie Zítková
Autor: DENÍK/ Nataša Šmatová

Tentokrát se Deník v seriálu U vás na návštěvě zastavil ve Valech. V malé obci s 384
obyvateli starostuje Marie Zítková, se kterou dnes přinášíme rozhovor.
Paní starostko, jak dlouho jste ve funkci? Žen v politice moc není...
Od listopadu 2002. Bývalý starosta už na další volební období nekandidoval a do
funkce starostky jsem byla novým zastupitelstvem zvolena já.
Je něco, čeho jste na postu starosty obce dosáhla a na co jste hrdá?V roce 2003 se
nám po velkém úsilí podařilo zkolaudovat kanalizaci, která se začala budovat již v
roce 1995. V průběhu stavby kanalizace docházelo ke změnám, které nebyly v
projektové dokumentaci podchyceny. Dále se nám podařilo vyřešit vlastnické vztahy
u vybudovaného chodníku. Tento stál částečně na pozemcích občanů obce, proto nám
finanční úřad předepsal vrácení poskytnuté dotace. Po úspěšném majetkovém
vypořádání nám dotaci vrátili. Vybudovali jsme a legalizovali sběrný dvůr na
separovaný odpad. Současně jsme rozšířili o tři sběrná místa na tříděný odpad. K
novým rodinným domkům jsme vybudovali místní komunikace za 2,4 miliony korun.
Po povodních v roce 2006 byla vodohospodářskou správou provedena úprava a

údržba koryt potoků a břehů. Obec zajistila povrchové úpravy a výměnu antuky na
splaveném hřišti. Na budově obecního úřadu jsme postupně vyměnili okna. V
letošním roce se nám za pomoci dotace z kraje podařilo vyměnit střechu a zbývající
okna. Od zimy 2002 zajišťujeme zimní údržbu místních komunikací a chodníku.
Projevují obyvatelé obce zájem o dění? Zúčastňují se zasedání zastupitelstva?
Zasedání se občané účastní někdy sporadicky, někdy vůbec, někdy jich přijde hodně.
Podle toho, co je na programu. Pokud se projednávají věci, které se jich týkají, tak se
lidé zúčastní.
Když něco lidé potřebují, chodí za vámi na radnici?
Naučili se, že pondělí a středa jsme tady od rána do pěti hodin odpoledne a chodí
sem. Vědí, že se v úřední den vyřídí vše, co potřebují. Potom asi občané necítí
nutnost se jednání zúčastňovat.
Je něco, na co lidé v obci už delší dobu poukazují?
Komunikace, ale to je problém všude. Zrovna na posledním zastupitelstvu se řešila
část navazující na tu, kterou jsme nechali udělat. Právě původní komunikace je pořád
v dezolátním stavu, ale to je otázka peněz. Požádali jsme o dotaci, a uvidíme, zda
nám bude náš požadavek ve výši 2,3 milionu korun přidělen. Pokud ano, silnici
dokončíme. Rádi vychom měli krásné místní komunikace, ale je to otázka peněz a
našeho malého rozpočtu.
Světem v této době hýbe ekonomická krize. Odrazila se nějak i na životě ve
Valech?
Jsou občané, kteří byli zaměstnaní a kvůli propouštění a krizi přicházejí o práci.
Nezaměstnaní jsou samozřejmě i v naší obciMyslím si, že se to projeví i na příjmu
obce. Nevybere se tolik daní, co dostáváme. Protože je nezaměstnanost, sníží se nám
příjmy. Ani rozpočet zatím nepřipravujeme, čekáme až do března a uvidíme, kolik
peněz nám přijde a s čím budeme hospodařit.

