
Dobrovolný svazek obcí Tolštejn 
 

Zápis z valné hromady (zasedání) Svazku obcí Tolštejn, konané dne 25. 09. 2018 
od 8:30 hodin v Spolkovém domě v Jiřetíně pod Jedlovou 

 
Přítomni: Ing. Roman Forfera, Bohuslav Kaprálik, Karel Kopecký, Iva Minárová, Jan Machač 
 
Hosté:  Jindra Koldová, Martin Louka, Josef Zoser 
 

Program:   

1) Zahájení 
2) Schválení programu 
3) Kontrola zápisu, plnění usnesení a úkolů z minulého zasedání DSOT 
4) Finance  -    čerpání rozpočtu 1-8/2018 

- rozpočtová změna č.1/2018 
5) Tolštejnské slavnosti 2018 – informace + vyúčtování dotace 
6) Různé (lávka na Šébru, destinace Lužické hory, …)  
7) Diskuse a závěr 

 
Bod 1) Zahájení 
Úvodem zasedání přivítal předseda DSOT Ing. R. Forfera všechny přítomné a požádal pana                
B. Kaprálika (starosta obce Jiřetín pod Jedlovou), aby informoval o dění v obci Jiřetín pod 
Jedlovou.  
Pan Kaprálik informoval o nedostatku pitné vody v Jiřetíně a hlavně v osadě Rozhled, kde 
máme prázdný vodojem a dovážíme vodu v cisternách, která po zavežení zase rychle zmizí. 
Rekonstruujeme Husovu ulici – dlažební kostky místo asfaltu a opravují se místní 
komunikace (asfaltování děr a překopů) firmou TS Varnsdorf.  
 
Bod 2) Schválení programu 
Ing. Forfera seznámil přítomné s navrženým programem. Z řad zástupců DSOT nebyl podán 
žádný návrh na rozšíření programu.  
 
Usnesení č. 20/2018 
Přítomní členové DSOT schválili předložený program bez připomínek.  
 
Výsledek hlasování:  pro: 5   proti: 0   zdrželi se: 0 
  
Bod 3) Kontrola zápisu, plnění usnesení a úkolů z minulého zasedání DSOT 

Ing. Forfera informoval přítomné o stavu plnění usnesení a úkolů z minulého jednání DSOT.  
 
Usnesení č. 21/2018 
DSOT schvaluje kontrolu zápisu a plnění usnesení včetně úkolů z minulého zasedání svazku.  
 
Výsledek hlasování:  pro: 5   proti: 0   zdrželi se: 0  
  
Bod 4) Finance - čerpání rozpočtu 1- 8/2018 

-  rozpočtová změna č. 1/2018 
 



Předseda DSOT předložil k nahlédnutí čerpání rozpočtu 1-8/2018, přítomní měli toto čerpání 
k nahlédnutí před jednáním. Dále představil rozpočtovou změnu, jejímiž hlavními body jsou 
zakomponování dotace na Tolštejnské slavnosti a vyčlenění financí na akci Zayferus – dravci.  
 
Usnesení č. 22/2018 
DSOT schvaluje čerpání rozpočtu 1-8/2018 (viz. příloha zápisu) 
 
Výsledek hlasování:  pro: 5   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
Usnesení č. 23/2018 
DSOT schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2018 (viz. příloha zápisu) 
 
Výsledek hlasování:  pro: 5   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
 
Bod 5) Tolštejnské slavnosti 2018 – informace + vyúčtování dotace 

Ing. Forfera informoval členy DSOT s konáním Tolštejnských slavností, trošku zapršelo, ale 
jinak se slavnosti vydařily. Světluškový pochod a zakončení na Tolštejně, křtiny dráčka 
Růženky – velká účast. Zásluhou krajského zastupitele a zástupce hejtmana Petra Šmída 
získal svazek 50.000,-- Kč dotaci na konání slavností, z rozpočtu svazku byly proplaceny 
faktury za zajištění programu Divadlu V Pytli, kapela Wokena, mobilní toalety a stánek 
s cukrovou vatou v celkové výši 97.900,- Kč. 
Starosta obce Jiřetín informoval o jednání s Římskokatolickou farností ohledně pronájmu 
fary, v pondělí nám přišel návrh nájemní smlouvy, kde po nás farnost požaduje 15.000,-- Kč 
měsíční nájem, což obec nemůže akceptovat. Budou probíhat další jednání. Fara je pro obec 
strategická jak z důvodu konání slavností (elektrický proud) a v neposlední řadě při konání 
svatojiřetínského adventu. 
 
Bod 6) Různé (lávka na Šébru, destinace Lužické hory, …)  

a) Ing. Forfera informoval o jednání s krajským úřadem paní Píšovou, ohledně budoucí 
údržby lávky a dále není vyřešen problém s vynětím z lesního fondu – jednání s paní 
Michkovou z LESů ČR a z tohoto důvodu je zastaveno výběrové řízení na dodavatele 
stavby. Co se týká budoucí údržby, jelikož je to projekt Ústeckého kraje, měl by se 
postarat kraj. Mělo by se jednat s krajskými politiky, kteří jsou nejblíže, starosta obce 
Jiřetín a starostka obce Dolní Podluží osloví starostu Horáčka a místostarostu 
Hambálka nebo Šmída kteří jsou krajští zastupitelé, zda by mohli v této záležitosti a ku 
prospěchu věci zalobovat. 

b) Destinace Lužické hory – minulý týden proběhla, jednalo se o členských příspěvcích. 
Na obec velikosti do 1000 obyvatel by členský příspěvek činil cca 8.000,-- Kč, ale na 
města by příspěvek vycházel v desetitisících. Kvůli výši příspěvků ještě proběhne další 
jednání. 

c) Host Martin Louka se spolu s rádcovským sborem zabýval zjednodušením hry 
Vandrování po Tolštejnském panství (zjednodušení, vyloučení obchodní 
zainteresovanosti, omezení lidského faktoru, ozvláštnění, vymezení hranic TP             
a v neposlední řadě využití materiálů, které jsou k dispozici). Pan Louka předložil 
návrh, kde by obslužnost byla pouze v IC ve Chřibské a Jiřetíně, kde by lidé dostávali 
razítka a plnili by různé úkoly a zapisovali je do pasů. Za splnění by opět dostali 
razítko. Metodický list plnění úkolů – 4 úkoly a zpět do IC, zahájení turistické sezóny 
24.4.2018. Paní Koldová informovala, že zájem o koupi pasů je minimální.  



Ing. Forfera poděkoval panu Loukovi za snahu a čas věnovaný snaze jak hru nadále 
udržet, ale přesto navrhl hru nechat doběhnout za stávajících pravidel, bez fakturace 
poskytovatelům. Těm oznámit, že hra hončí a pokud chtějí, mohou razítka dále 
poskytovat.  
 

Usnesení č. 24/2018 
DSOT schvaluje hru Vandrování po Tolštejnském panství nechat doběhnout za stávajících 
pravidel, bez fakturace poskytovatelům. Těm oznámit dopisem, že hra hončí a pokud chtějí, 
mohou razítka dále poskytovat.  
 
Výsledek hlasování:  pro: 5   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
d) Josef Zoser se účastnil schůzky Destinačního fondu LH, volila se správní rada v níž 

jsou za Ústeckou stranu destinace obce Rybniště, Varnsdorf a Krásná Lípa. V 
kontrolním výboru je za Ústeckou stranu Jiřetín pod Jedlovou. 

e) Josef Zoser informoval o proběhlých Hrách legrace a smíchu, zúčastnily se družstva 
z Horního a Dolního Podluží a dvě z Jiřetína, příští hry se uskuteční v době kdy není 
mnoho akcí, asi v květnu 

f) starostka Dolního Podluží Iva Minárová informovala, že vyhořel rodinný dům, kde 
bydlely dvě rodiny, probíhá sbírka na obecních stránkách. Do jedné hodiny měly 
rodiny zajištěno ubytování se vším, co potřebují v Domově Maří Magdalény v Jiřetíně 
pod Jedlovou a ubytování také nabídl Domov Vincenta De Paul v Dolním Podluží. 
Jedna rodina odmítla z důvodu, že zde nemůže být ubytován přítel a druhá se 
ubytovala v Jiřetíně a strávila zde pouze jeden den a poté se již neukázala.  Obec Dolní 
Podluží je připravena vypomoci i finančně co se týká dojíždění dětí do školy, úhrada 
obědů, atd. 

g) starosta Horního Podluží se účastnil Konference pro venkov ve Strážnici, podrobnější 
informace budou zveřejněny v Permoníku 

h) poděkování starostce Dolního Podluží za zajištění zázemí při akci Zayferus – dravci 
pro školy, která se uskutečnila ve středu 19. 9. 2018 od 9:15 do 10:45 hod. na hřišti 
v Dolním Podluží, akce se vydařila, děti byly nadšené – zúčastnily se školy a školky ze 
Chřibské, Rybniště, Horního a Dolního Podluží a Jiřetína pod Jedlovou v celkovém 
počtu 404 dětí. Na vstupném se vybralo 20.200,- Kč (50 Kč/dítě), celkově akce stála 
50.000,- Kč a byla dofinancována z rozpočtu svazku. 

i) termín svatojiřetínského adventu je plánovaný na 8.12.2018 
  
Bod 7) Diskuse a závěr 

a) starosta Horního Podluží poděkoval přítomným za spolupráci, jelikož pan Kopecký již 
nekandiduje do zastupitelstva obce  

Ing. Forfera poděkoval přítomným za účast na zasedání a uvedl, že další konání svazku svolá 
po volbách do zastupitelstev obcí bez ohledu na jejich výsledek.  
 
 
Ing. Roman Forfera 
předseda DSOT 
 
 
V Jiřetíně pod Jedlovou dne 25. 09. 2018  
zapsala Jiřina Kapráliková 


