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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení občané, chataři a milí
návštěvníci Moldavy, právě vychází
speciální číslo Moldavského zpravodaje
věnované komunálním volbám. Hlavní
prostor v něm mají prezentace volebních
stran na Moldavě.
Nedalo nám to a zveřejnili jsme zde také
fakta o Sport centru Bouřňák, protože
jsme přesvědčeni, že ten kopec stojí za
to, aby se o dění kolem něj konečně lidé
dozvěděli pravdu.
A taky jsme byli už docela otrávení z té
mediální šikany, která tuto kauzu od
začátku provází. Koneckonců celá kauza
je také o volbách, ale o těch teplických.
Tak hezké počtení.
Za vydavatele
Jaroslav Pok
starosta obce
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Příběh o tom, jak tepličtí
sportovci o kopec přišli a nejen
oni.
Rozhodnutím valné hromady TJ Lokomotivy
Teplice vystřídají bratři Bendové posledního ze
zakládajících členů obecně prospěšné společnosti
Sport Centrum Bouřňák - samotné teplické
sportovce. Z předložených nabídek nakonec
vybrali pro ně zajímavější variantu. Sportovci
ale paradoxně vyřadili z rozhodování o
lyžařském středisku na Bouřňáku sami sebe. BB,
jak byli oba bratři Bendové na jednání
prezentování, se stali novými a zároveň jedinými
členy Sport centra Bouřňák.
„
Naše
vyvážená
nabídka
nemohla
v netransparentně vedeném výběru v souboji
s darovacími smlouvami pana Bendy uspět.
Sportovci se stali pouhými diváky, dokonce nemají
ani náznak naděje, že se bude lyžovat na
nezkrácených svazích,“ říká předsedkyně Spolu
přátel Krušných hor Iveta Boudišová. „Lži o
dohodách s majiteli kopce a plané sliby, které
zazněly na valné hromadě provoz střediska
nezaručují. Jejich tvrzení nemají reálný základ a
jsou jen součástí boje o hlasy v komunálních
volbách pro Bendovu Stranu pro sport a zdraví –
Teplice. Provoz na Bouřňáku bude zmrzačený nebo
žádný“, dodává Boudišová. Spolek nabízel možnost
sdružit všechny zainteresované včetně obcí,
tělovýchovné jednoty, společnosti Skimmer a další
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subjekty, které by uměly přinést do projektu peníze
a zároveň transparentně rozhodovat o jejich využití.
Osud lyžařského střediska na Bouřňáku ještě loni
v létě ležel teplické tělovýchovné jednotě natolik na
srdci, že požádala obě zakládající obce, aby ze
společnosti vystoupily. Tepličtí lyžaři svůj návrh
zdůvodnili tím, že domluvili účast silného partnera,
který si přeje vyjednávat právě jen se sportovci.
Oba zakladatelé, Moldava i Mikulov, vytvořily
svým odchodem prostor pro Snowhill, který údajně
projevil o upadající středisko zájem.
Předchozí návrhy obce Moldavy na sanaci
společnosti formou dorovnání dluhu nebo převzetí
některých leasingových smluv či na transformaci
společnosti podle návrhu Mikulova nebyly správní
radou SC Bouřňák přijaty. I přesto, že řada závazků
zůstávala daleko po splatnosti a společnosti hrozila
insolvence.
Po „vynuceném“ odchodu obou zakladatelských
obcí Moldavy a Mikulova se očekávaná jednání se
Snowhillem nerozběhla. Naopak s blížící se zimní
sezonou byla novým ředitele společnosti Pavlem
Tetřevem rozehrána jiná hra. Mediální kampaň
zpochybňující platné nájemní smlouvy a
zveřejňování zkreslených informací o nájmech
pozemků na vrcholu kopce. Viník, společnost
Skimmer, byl označen, dluhy rostly, jednání žádná.
O silném partnerovi, který měl zachránit lyžování
na Bouřňáku, se záhy přestalo mluvit. Pochopitelně,
vždyť tou dobou probíhala jednání zástupce
Snowhillu s Igorem Rattajem, akcionářem Tatry
Mountain Resorts, který ještě před začátkem sezony
potencionálního zachránce Sport centra koupil. Je
nasnadě, že v době, kdy Snowhill vzkazoval oběma
obcím ústy tehdejší předsedkyně správní rady SC
Bouřňák Věry Chvátalové, že s nimi jednat nechce,
měl jiné starosti. Zmíněná jednání probíhala téměř
rok a v létě 2013 koupě zadluženého areálu
Snowhillem už nepřicházela vůbec v úvahu.
Tělovýchova zaspala nebo to byl záměr, jak se
zbavit působení obcí ve správní radě? Pro koho
připravovali tepličtí sportovci terén?
Dnes už je to jasné. Ale není jasné, proč vedení SC
Bouřňák nechalo dluhy vystoupat z loňských tří
milionů na více než dvojnásobek. Vždyť měli
všechny páky na to, aby tento „výhodný“ obchod
uskutečnili ještě před začátkem sezony a investor
nemusel řešit stále stoupající zadluženost.
Společnost Skimmer nabízela nejen jednání, ale i
snížení nájmu. Bezvýsledně, pan Tetřev hrál svou
další roli, mrtvého brouka. Dohody s věřiteli
nechával na později. Namísto toho i přes nepříznivé
počasí loňské zimy začal zasněžovat a nezapomínal
vést lživou kampaň o zlých Moldavácích,
traktorech a balících slámy.
Obce, bez nichž by Sport Centrum Bouřňák nikdy
nevzniklo, se přesto nevzdávají. Cítí se podvedeny
dosavadním jednáním zástupců tělovýchovy.
Nechtějí, aby lyžování na Bouřňáku a Novém
Městě, které má v tomto regionu dlouholetou
tradici, skončilo kvůli mocenským hrám politika,
který při prezentaci své nabídky prohlásil, že
středisko chce a získá ho za každou cenu. „Máme
se snad začít bát?“ zaznělo tehdy z řad přítomných
na valné hromadě. A konečně, výsledek už známe.
Ač se to možná někomu zdá jako žabomyší válka
nebo spíš boj s větrnými mlýny, zainteresovaní
v této kauze se nevzdají. Předsedkyně Spolku přátel
Krušných hor ani obec Moldava nehodlá připustit,
že lyžování na Bouřňáku bude mrzačeno zásahy

amatérů. A už vůbec aby bylo zneužíváno
k politickým kejklům. Odpovědní připravují
variantu ještě lepšího využití Bouřňáku jako
regionální dominanty a jsou přesvědčeni, že se to
podaří ke spokojenosti všech.
Eva Kardová
místostarostka

FAKTA O SPORT CENTRU
BOUŘŇÁK ANEB JAK ŠEL ČAS
Leden 2010 – koupě hotelu na Bouřňáku včetně
pozemků bez věcného břemene společností
Skimmer. a.s.
Sezona 2010/2011 provoz bez potíží
Sezona 2011/2012 provoz bez potíží poskytnuta
firmou Skimmer a.s. sleva na nájmu
Jaro 2012 – výměna ředitele - zpochybnění žádosti
o dotaci z ROPS ve výši cca 20 milionů ze strany
obce Moldavy, jejíž zástupci ve správní radě SC
Bouřňák iniciovali stažení žádosti z dotačního
programu! Důvod - projekt Revitalizace běžeckého
areálu Nové Město obsahoval řadu závažných
nejasností, které tehdejší předseda Gruncl neuměl
správní a dozorčí radě vysvětlit. Nejzásadnější
nedostatek bylo samotné financování projektu, kdy
zadlužené Sport Centrum Bouřňák nemělo
v rozpočtu částku určenou na vlastní spoluúčast,
která je podmínkou k získání dotace. Na dotaz, jak
zadlužená společnost peníze získá, odpovídá
předseda Gruncl, že peníze má přislíbeny, ale
nechce říci odkud. Vzhledem k úzké spolupráci
Gruncla s Bendou, byl pádný důvod se domnívat,
že peníze přijdou od Bendy.
Toto jednání bylo pro správní radu SC Bouřňák
naprosto nepřípustné a rozhodla o stažení žádosti.
Poté Gruncl okamžitě rezignoval na funkci
předsedy správní rady SC Bouřňák.
Domněnka o Bendově aktivitě byla potvrzena i na
osobní schůzce Jaroslava Poka (tehdejší člen
správní rady SC Bouřňák), Tomáše Tvrdíka
(ředitele SC Bouřňák) na ROPS v Ústí nad Labem,
kde jim bylo sděleno, že tento projekt má vysokou
politickou podporu Petra Bendy.
Posléze se zjistilo, že projekt Revitalizace
běžeckého areálu byl a je mezi projekty
vyšetřovanými Policí ČR pro podvody s dotacemi
z Evropské unie.
Sezona 2012/2013 pod vedením ředitele Tvrdíka
bez potíží, další sleva od společnosti Skimmer a.s.
na nájmu pozemků. Soustavně zadluženému
středisku v této sezoně se dluh nezvýšil.
Jaro 2013 – do hry vstupuje „Snowhill a.s.“, se
kterým jedná pouze předsedkyně SC Bouřňák Věra
Chvátalová a Pavel Tetřev, tehdy člen dozorčí rady
DC Bouřňák.
18. 4. 2013 – Chvátalová sjednává schůzku správní
rady SC Bouřňák se zástupci Snowhill a.s.
Správní rada s ředitelem Tvrdíkem čekají cca
hodinu od začátku schůze na Chvátalovou a
Tetřeva. Ti s hodinovým zpožděním přicházejí
s tím, že ukázali zástupcům Snowhillu svah a
zázemí areálu. Zástupci Snowhillu vzkázali po
Chvátalové, že již nemají čas se správní radou sejít
a že základním požadavkem další spolupráce, je
vystoupení obcí ze společnosti SC Bouřňák.
Chvátalová s Tetřevem požadují co nejrychlejší
vystoupení obcí ze společnosti, aby se areál pod
vedením Snowhilul zachránil a v průběhu příštích
let modernizoval a ozdravil. Pokračování na str.4…

Stránka |4
Pokračování ze str. 1:
Poměrně zásadní požadavek, který rozpoutá
diskuze v zastupitelstvech obou zakladatelů.
Obce nechtěly stát v cestě k záchraně a rozvoji
střediska a nakonec svým vystoupením umožnily
vstup Snowhillu do SC Bouřňák (viz článek v min.
čísle MZ). Vstup Snowhillu do SC Bouřňák se však
nikdy neuskutečnil. TJ Lokomotiva tak zůstala
jediným členem SC Bouřňák a sama si do funkce
ředitele SC Bouřňák dosazuje Tetřeva.
Sezona 2013/2014 – Tetřev úmyslně zadlužuje.
Nejprve uznává závazky, posléze je zpochybňuje a
odmítá zaplatit. Proběhlo několik schůzek Tetřeva
s Boudišovou a Krajhanzlem ze společnosti
Skimmer a. s., na kterých Tetřev zjevně odmítá
vzájemnou dohodu. Poté píše sms a emaily
Boudišové, že je připraven sezonu nespustit.
Zároveň ale prodává permanentky na nadcházející
sezonu, aniž by měl uzavřeny nájemní smlouvy na
pozemky, které jsou k provozu střediska nezbytné.
Duben 2014 – do hry vstupuje PH Real (Petr a
Honza Bendovi), která dala SC Bouřňák nabídku na
vyřešení situace. Z neznámého důvodu dostali od
Tetřeva exkluzivitu až do 31. 7. 2014.
Z důvodu „exkluzivity“ měli jako jediní možnost
nahlížet do účetních a jiných materiálů SC
Bouřňák.
Proto nebylo vyhlášeno výběrové řízení a nebyli ani
poptáni možní další zájemci.
25. 8. 2014 – Valná hromada TJ Lokomotiva
Teplice – na ní měla být projednána pouze jediná
žádost o vstup do SC Bouřňák, a to bratří Bendů.
Na valnou hromadu byli pozváni pouze někteří
vytipovaní členové TJ, tak aby schvalování vstupu
bratří Bendů do SC Bouřňák proběhlo hladce.
Záměr však nevyšel, o účast na valné hromadě
projevili zájem samozřejmě i další členové TJ
Lokomotivy, kteří nesouhlasili s takto jednostranně
a protizákonně vedeným vstupem a ovládnutím
obecně prospěšné společnosti SC Bouřňák bratry
Bendovými. Tito nezmanipulovaní členové oslovili
Ivetu Boudišovou, která připravila nabídku pro SC
Bouřňák, jež nabízela spolupráci Skimmeru a.s. a
znovu vstoupení obcí do nové společnosti tak, aby
spolupráce byla co nejprůhlednější. Zároveň
nabídla i peníze na rozjezd blížící se sezony
2014/15.
Přesto prokazatelně nevýhodná nabídka bratří
Bendů byla vybrána valnou hromadou TJ
Lokomotivy jako vítězná, i když nijak konkrétně
nezaručovala řešení provozuschopnosti areálu.
TJ Lokomotiva tak definitivně potvrdila své
vystoupení z SC Bouřňák a přenechala společnost
Bendům, kterým tak majetek v řádech milionů
spadl do klína. Bratři Bendové tak vystřídali i
poslední sportovce ve vedení společnosti a získali
kontrolu nad veřejným majetkem, ale i majetek
samotný.
Mediálně však dostávají prostor jako jediní
zachránci lyžování v regionu a v předvolební
kampani sbírají hlasy do komunálních voleb 2014.
Co dál? Momentálně to záleží především na
voličích.
Obec Moldava má jasno. Bez právního rozboru se,
jak vidět, kauza nerozplete a už teď je jedna věc
jistá. Do svých věcí si mluvit nedáme.
Eva Kardová
MOLDAVSKÝ ZPRAVODAJ vydává Obec Moldava,
Moldava 113, 417 81 Moldava, IČ 00266507.
Evidenční číslo MK ČR E 19507.
Tisk: Infocentrum Moldava
Uzávěrka příštího čísla 31. 10. 2014 Materiály k otištění
posílejte na zpravodaj@moldava.cz nebo odevzdejte
osobně v infocentru denně od 09:00 do 17.00 hodin
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Pozvánky na akce:

KRUHOVÁ
RESTAURACE „U
HANKY“ VÁS ZVE NA
SVATOMARTINSKOU
HUSU
Dne 8. – 9. 11. 2014
Připravujeme:
KŘEST MOLDAVSKÉHO
UŠÁKA
Nefiltrovaného třináctistupňového
MOLDAVSKÉHO PIVA
Z DOMÁCÍHO PIVOVARU

Představujeme:

LUMINE IMAGINIS | GALERIE
FOTOGRAFIÍ A FOTOGRAFŮ
KRUŠNÝCH HOR
CO PROJEKT PŘINÁŠÍ
Projekt LUMINE IMAGINIS (dále jen
Projekt) změní způsob využívání
objektu bývalé vietnamské tržnice v
obci Moldava nově pro účely Galerie
fotografií a fotografů Krušných hor
(dále jen Galerie)
ČASOVÝ RÁMEC PROJEKTU
Projekt bude realizován v období 1.
leden 2015 až 31. prosinec 2017, bude
trvat 3 roky.
PARTNEŘI PROJEKTU
ATIS-PRO s.r.o. – majitel objektu
Galerie
Obec Moldava v Krušných horách –
samostatná obec, orgán veřejné správy
Galerie představí různými výstavními
formami fotografie Krušných hor a díla
fotografů v Krušnohoří žijících či odtud
pocházejících a doplní je dalšími
vzdělávacími a odbornými aktivitami v
oboru fotografování
Projekt přinese na Moldavu nový typ
činností, novou odbornost, odlišné
návštěvníky a další zájemce
z řad jednotlivců i korporací, kteří
mohou představovat novou tvář této
pohraniční obce.

Důležité upozornění
Vladimír Jendys Janda z dolní
Moldavy
Termín: PONDĚLÍ 17. listopadu
2014, čas startu 12:00 hod.,
prezentace 10:30 hod. (běžci se psy
postupný pozdější start)
Místo startu a cíle pro všechny
závody: Nové Město, 200 metrů od
hlavní silnice - louka u chatové
osady, směr z Nového města na Vrch
Tří pánů - parkovat je možné za
benzinovou pumpou u hotelu Ján
Trať: hlavní závod 21,1 km,
doprovodný závod 12 km,
doprovodný závod 6 km
Občerstvení: 2x občerstvovací
stanice pro půlmaraton, 1x
občerstvovací stanice pro doprovodné
závody
http://www.moldavskypulmaraton.cz/

OD PÁTKU DO PONDĚLÍ 3. 10.
AŽ 6. 10. 2014 BUDOU OPĚT
PŘISTAVENY KONTEJNERY NA
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD NA
ZNÁMÝCH STANOVIŠTÍCH „U
STUDÁNKY“
NA
NOVÉM
MĚSTĚ, U OBECNÍHO DOMU Č.
P. 138 NA HORNÍ MOLDAVĚ A U
HASIČÁRNY
NA
DOLNÍ
MOLDAVĚ.
PŘIPOMÍNÁME,
ŽE OBJEMNÝ ODPAD NEJSOU
PRAČKY, LEDNICE, MRAZÁKY ANI
PNEUMATIKY!!! Toto je nebezpečný
odpad. Nebezpečný odpad odváží Marius
Pedersen samostatnými svozy a v jiných
termínech. Letos to bylo 20. 9. 2014
DO KONTEJNERU SI PŘIPRAVTE
MATRACE, SKŘÍNĚ, POHOVKY A
DALŠÍ NEPOTŘEBNÝ NÁBYTEK,
HRAČKY, ODĚVY, KOBERCE A
VŠECHNO, CO SE NEVEJDE DO
BĚŽNÉ ODPADOVÉ NÁDOBY.
ZAMEZTE POVALOVÁNÍ
OBJEMNÝCH ODPADŮ V OKOLÍ
ODPADOVÝCH NÁDOB.

