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Zápis z Valné hromady (zasedání) Svazku obcí Tolštejn, konané dne 12. 5. 2022 

od 8:30 hodin v Obecním domě v Jiřetíně pod Jedlovou 

 
 
Přítomni:  Ing. Roman Forfera, Bohuslav Kaprálik, Petr Hoření, Jiří Sucharda, Ing. Adéla 

Macháčková, Jaromír Nepovím  
 

Omluveni:  Doubice  
 
Hosté:   Josef Zoser 
 
 
Program: 

1) Zahájení 
2) Schválení programu 
3) Kontrola zápisu, plnění usnesení a úkolů z minulého zasedání DSOT 
4) Finance  -    čerpání rozpočtu za 1-3/2022 

Folklorní festival v Krásné Lípě – žádost o příspěvek 
5) Tolštejnské slavnosti – 13.8.2022 - informace 
6) Sportovní hry škol – 25.5.2022 - informace 
7) Lávka Šébr – údržba 
8) Odpady  -    zkušenosti s novým systémem 

- společná firma 
9) Různé  -    Ukrajina  
10) Diskuse a závěr 

 
Bod 1) Zahájení 
 

Předseda DSOT Ing. Roman Forfera přivítal přítomné a vyzval starostu Jiřetína pod Jedlovou 
k podání informací z dění v obci a na radnici. Starosta Bohuslav Kaprálik informoval, že 
v současné době má obec cca 660 trvale žijících obyvatel. Starosta informoval, že jsme nechali 
v obci udělat dva vrty na posílení zásobování obce pitnou vodou, jeden po hřištěm a druhý v osadě 
Rozhled. Ten pod hřištěm použijeme jako přivaděč pitné vody k vodojemu na Křížové hoře. 
Oslovili jsme firmu Provod k zajištěním veškerých náležitostí, na projektovou dokumentaci jsme 
čerpali dotaci cca 178.000,-- Kč od MŽP. Firma Provod však nestíhá vyřídit stavební povolení, to 
je problém a je možné, že nedodržíme podmínky dotace a budeme muset buď část nebo celou 
dotaci vrátit ministerstvu a to i když byla lhůta  o 5 měsíců prodloužena. Dále pracujeme na 
chodníku Mýto, již máme připraveny smlouvy na výkup pozemků, které potřebujeme ke stavbě. 
Jelikož budeme žádat o dotaci, musí být všechny pozemky v našem vlastnictví. Také pokračujeme 
v opravách na Křížové hoře panna Marie a oplechování kapliček. To je asi tak to nejdůležitější co 
se u nás nyní připravuje. Máme v obci cca 80 uprchlíků z Ukrajiny, v soukromém sektoru, 
většinou ženy a děti. 
 
Bod 2) Schválení programu 
Předseda DSOT Ing. Roman Forfera seznámil přítomné s navrženým programem. Z řad zástupců 
DSOT nebyl podán žádný návrh na rozšíření programu, jednání tedy bude probíhat podle předem 
zaslaného programu.  
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Usnesení č. 6/2022 
DSOT schvaluje program zasedání.  
 

Výsledek hlasování:  pro: 6   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
Bod 3) Kontrola zápisu, plnění usnesení a úkolů z minulého zasedání DSOT 
 

Předseda DSOT Ing. Roman Forfera informoval přítomné o stavu plnění usnesení a úkolů 
z minulého jednání DSOT. Aktualizace cenové mapy nájmů bytů a pozemků zatím nebyl splněn, 
úkol trvá.   
 
Úkol : Trvají úkoly z minula, tj. aktualizace cenové mapy pozemků a nájmů, dále zhotovení 
historických talárů na Tolštejnské slavnosti.  
 
Usnesení č. 7/2022 
DSOT schvaluje kontrolu zápisu a plnění usnesení včetně úkolů z minulého zasedání svazku.  
 

Výsledek hlasování:  pro: 6   proti: 0   zdrželi se: 0  
  
Bod 4) Finance – čerpání rozpočtu za 1-3/2022 
 
Předseda DSOT Ing. Roman Forfera předložil čerpání rozpočtu za období 1-3/2022. Podrobněji 
okomentoval některé položky.  
 
Usnesení č. 8/2022 
DSOT schvaluje čerpání rozpočtu 1-3/2022.  
 

Výsledek hlasování:  pro: 6   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
Bod 4) Finance  - Folklorní festival v Krásné Lípě  
–  předseda informoval o žádosti Folklórního souboru Lužičan z Krásné Lípy o příspěvek na 
konání Folklorního festivalu. Vzhledem k dobré spolupráci se souborem Lužičan doporučil 
schválit příspěvek 5.000,-- Kč 

Usnesení č. 9/2022 
DSOT schvaluje finanční příspěvek Folklórnímu souboru LUŽIČAN z Krásné Lípy na konání 
Folklorního festivalu ve výši 5.000,-- Kč  
 

Výsledek hlasování:  pro: 6   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
Bod 5) Tolštejnské slavnosti – 13.8.2022 
 

Předseda informoval o konání Tolštejnských slavností v roce 2022, které je naplánováno na 13. 
srpna. V rozpočtu svazku je počítáno s 60.000,- Kč. Předal slovo starostovi Jiřetína pod Jedlovou, 
který podal další informace. TS organizačně a finanční zajišťuje Obec Jiřetín pod Jedlovou, 
slavnosti budou jednodenní v sobotu a budou se opět konat na náměstí Jiřího v Jiřetíně pod 
Jedlovou. Hlavní program bude opět zajištěn divadlem Petra Stolaře, k poslechu by měly hrát 
během dne dvě kapely. Začíná se zhruba kolem deváté hodiny, nakonec jsme TS prodloužili o dvě 
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hodiny, z důvodu, že lidem se ještě nechtělo domů a ani na pochod na Tolštejn, samozřejmě vše 
je odvislé od počasí. Průvod na hrad Tolštejn přes jiřetínskou křížovou cestu vychází tak jako 
vždy. Program se připravuje, všichni budou informováni včas. Celkový rozpočet cca 140.000,-- 
Kč 
 
K uvedeným tématům nebyla přijata žádná opatření, rozhodnutí ani usnesení, nebyly zadány žádné 
úkoly. 
 
Bod 6) Sportovní hry škol 
 
Jak už bylo předsedou na minulém zasedání avizováno, obnovili jsme konání (po dvou letech 
covidu) Sportovních her škol. Naposledy se konaly 22. května 2019. Hry se konají 22.5.2022 ve 
Sportcentru v Jiřetíně pod Jedlovou, jako již tradičně. Účastní se děti ze základních škol v Dolním 
Podluží (kde jsou děti z Jiřetína i Horního Podluží), Chřibské, Rybniště a Varnsdorfu (ZŠ 
Východní). Již byly rozposlány propozice zástupcům škol. Josef  Zoser informoval, že byly 
udělány malé změny jako např.  zákaz hliníkových špuntů na kopačkách.  Dále navrhl organizační 
věci: zhotovit nové výsledkové tabulky (Dolní Podluží) – na každou disciplínu dvě tabulky, 
zodpovědné osoby za první tři disciplíny – megafon. Tabulka s rozpisem zápasů, první kolo na 
třech hřištích, ostatní na dvou, 15 min zápas 5 min. pauza. Svačinky rozdat před zahájením her, 
v šatnách nenechávat cennosti, první tři disciplíny začínají zároveň, od 11,00 hod. začínají sprinty, 
posunuto cca o půl hodiny, ale předpokládaný konec her ve 14,00 hod. sedí. Ještě z důvodu 
odstranění spodní brány, musíme naplánovat jinou dráhu pro přespolní běh pro starší a mladší 
žáky, aby nedošlo ke zranění, zajistí se starostou Jiřetína. Ceny budou financovány z rozpočtu 
svazku. Jiřetín zařídí balíčky pro soutěžící a velký pohár, Rybniště medaile, Chřibská malý pohár, 
Horní Podluží defibrilátor s obsluhou a Dolní Podluží dozor zdravotníka. Z každé obce budou 
určeni rozhodčí : Rybniště 2, Dolní Podluží 3, Varnsdorf 3, Chřibská 1 a Horní Podluží 3. Vše 
samozřejmě platí při pěkném počasí, v případě špatné předpovědi se hry ruší. Starosta Jiřetína 
navrhl, zda bychom se do příštího roku neměli zamyslet nad obměnou disciplín. 
 
Úkol : Uvedeny v textu výše. 
 
Bod 7) Lávka Šébr – plán údržby, kolaudace, označení 
 
Předseda informoval, že minulý týden Rybniště provedlo v okolí lávky čištění vpustí a potoku od 
spadaného listí a myslí si, že není nutností tam jezdit ob týden, že stačí jednou za měsíc.  Jednou 
ročně se má dělat „běžná prohlídka“, kterou může udělat technik s oprávněním od Min. dopravy 
(Pan Kocián ze Správy a údržby silnic tyto zkoušky pravděpodobně má). Hlavní mostní prohlídka 
je povinná 1 x za dva roky, tu musí udělat inženýr s oprávněním od Min. dopravy (např. Ing. 
Humpal, který udělal první mostní prohlídku po dokončení mostu. Měření deformací a sedání se 
provádí pouze v případě havárie nebo ve výjimečných situacích, nátěry se budou provádět na 
doporučení mostní prohlídky. Josef Zoser informoval, že se mu volal majitel projekční kanceláře 
VANER, co lávku projektoval. Přihlásili jí do soutěže Dřevěná stavba roku 2022 a vyhráli 
v kategorii „Velké dřevěné konstrukce“ ve veřejném hlasování. Získali dřevěný diplom + 10.000,-
- Kč odměnu.    
Další na řadě je Dolní Podluží ve 22. a 26. týdnu a Horní Podluží 30. a 34 týden. Pan Zoser 
informoval, že začali s likvidací zbytků padlého stromu, který firma neuklidila. 
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Úkol : Uvedeny v textu výše. 
 
Bod 8) Odpady 
Jiřetín a Horní Podluží nově platba za trvale bydlící osoba/nemovitost bez trvale bydlících osob, 
zatím začínáme, uvidíme. Poplatky jsou 500 Kčna osobu v Jiřetíně, 600 Kč v Horním Podluží a 
720 Kč ve Varnsdorfu. Rybniště a Chřibská mají poplatek za litr odpadu dle nádoby. Největší 
náklady bývají ve sběrovém dvoře a černé skládky. Ve většině obcí bývá nepořádek okolo třídících 
hnízd, zatím nikdo nepřišel na to, jak toto řešit. 
Společná firma na odpad – právní analýza je hotová, studie proveditelnosti je před dokončením, 
ale není koncovka. V pátek 13.5.2022 jede starosta Rybniště s panem Suchardou do Dubé na 
Českolipsku, kde ve Vědecko-technickém parku testují unikátní reaktor, který zplynuje i 
nebezpečný odpad. Pan Sucharda vysvětlil, jaký problém by byl se spalovnou ve Varnsdorfu, ten 
by potřeboval spalovnu 10 -12 kt, ale je problém kam s teplem v létě a v zimě zase nestačí. 
 
Bod 9) Různé  
 
 - předseda informoval, že Maškarní bál Tolštejnského panství se uskutečnil v Rybništi a povedl 
se   
–        informace o zrušení závodu žen Tour de Feminim - Jiří Sucharda (člen organizačního týmu) 
informoval, že letošní ročník byl zrušen z důvodu nemožnosti dát dohromady finance. Ústecký 
kraj, který tento závod zaštiťuje, letos neschválil finance a také někteří silní sponzoři nejsou 
schopni v této těžké době dát to, co v minulosti. Také se přemýšlí o konání závodů spíše v květnu 
než v červenci a to hlavně kvůli ubytovacím kapacitám a turistické sezóně. 
- uprchlíci z Ukrajiny – ve výběžku cca 400 osob  

 
Bod 8) Diskuse a závěr 
 

Žádné příspěvky do diskuse. 
 
Předseda poděkoval přítomným za účast na zasedání a informoval, že termín dalšího jednání bude 
24.6.2022 kvůli schválení závěrečného účtu DSOT. 
 
Jednání bylo ukončeno v 11:00 hod. 
 
Ing. Roman Forfera 
předseda DSOT 
 
Přílohy: 
1.  Čerpání rozpočtu č.1- 3/2022 
 
V Jiřetíně pod Jedlovou   12.5.2022   Zapsala: J. Kapráliková 


