
Krátce
Děčín opakovaně vyhlásil
výběrko na osvětlení Maroldovky

Děčín – Již poněkolikáté vyhlásil děčínský magis-
trát výběrové řízení na nové osvětlení ve sportovní
hale v Maroldově ulici, kde hrají svá domácí utkání
basketbaloví Válečníci. Podle zadávací dokumenta-
ce by nové osvětlení mělo vyjít maximálně na 1,2
milionu bez daně. Součástí zakázky je návrh a rea-
lizace úsporného osvětlení. To dostal v minulých
měsících již děčínský zimní stadion. Tam se díky
moderním LED lampám podařilo výrazně snížit
náklady a zároveň zlepšit kvalitu osvětlení hrací
plochy. (sv)

Krásnolipskou čističku trápí
příliš velké množství dešťovky

Krásná Lípa – Nepříjemnosti dělá čistírně odpad-
ních vod v Krásné Lípě dešťová voda, která do ní
přitéká splaškovou kanalizací. Ta přitom k odvodu
dešťové vody není určena a nadměrně to zatěžuje
čističku, obzvláště při prudších deštích. Řada

zatěžuje
Řada
zatěžuje
lidí

totiž má napojené svody okapů přímo na tuto ka-
nalizaci. Severočeské vodovody a kanalizace své
zákazníky upozornily, že pokud se tato situace bu-
de opakovat, budou nucené kontrolovat u zákazní-
ků napojení na splaškovou kanalizaci. (sv)

Jak na kotlíkovou dotaci?
Zájemcům poradí na seminářích

Šluknovsko – Hned dva semináře týkající se další-
ho kola kotlíkové dotace se uskuteční na přelomu
září a října na Šluknovsku. První seminář se usku-
teční v úterý 26. září od 17 hodin v kinosále kul-
turního domu v Krásné Lípě, druhý seminář je pak
na programu 3. října také od 17 hodin v Dolní
Poustevně. Na seminář mohou zamířit nejen lidé ze
Šluknovska, ale z celého Ústeckého kraje, kde je
kotlíková dotace vyplácena. (sv)

Jak je na tom ferrata? To pro
Děčín zjistí odborníci

Děčín – Radnice v Děčíně zadala Ústavu struktury
a mechaniky hornin Akademie věd ČR geotechnic-
ké posouzení masivu pod oblíbenou via ferratou na
Pastýřské stěně. Zároveň mají odborníci z Akade-
mie věd navrhnout způsob zajištění narušených
oblastí. Již před zadáním tohoto posudku si nechala
radnice zpracovat posudek u České

posudku
České
posudku
geologické

služby, ze kterého má nově zadaný posudek vy-
cházet. Ten vyjde na 70 tisíc korun. (sv)
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Kam na víkend: Mariánská pouť i Račice
Ústecký kraj – Krupka zve
na Mariánské poutní
slavnosti 9. a 10. září.
V centru jsou pouťové
atrakce, stánky, pivní stany,
občerstvení a soutěže pro
děti. Kouzelníci, tanečníci
a další „šoumeni“ se před-
staví před městským úřa-
dem, na Mariánském ná-
městí budou muzikanti.
Hlavními hosty jsou Fešáci
a Jakub Smolík.
Druhý Teplický pivní

rynek hostí v sobotu 9. září
od 10 do 22 hodin za do-
mem kultury pořádající Pi-
vovar Monopol a město
Teplice. Nabídne pestrý vý-
běr českých piv z 20 mini-
pivovarů a rodinných pivo-
varů. Připraveny jsou sou-

těže pro návštěvníky, pro-
gram bude moderovat Míra
Kuželka.
Štětí má v sobotu 9. září

na Husově náměstí Tradič-
ní štětský jarmark. Zahájí
ho od 10 hodin koncert Se-
veročeské filharmonie. Do-
polední program zakončí
legendy Mefisto a Pavel
Sedláček. Od 15 hodin baví
František Nedvěd a Tie
Break, B. Šrůmová či Sahara
Hedl. Konec bude patřit
Lauře a jejím tygrům.
Terezín zpřístupní v so-

botu 9. září většinu obno-
vených historických objektů
za hudebního doprovodu.
Pořadatelé připomenou, že
součástí zdejší posádky byla
i kapela. V Kavalíru 2 v 11

hodin a ve Smetanových
sadech ve 14 hodin zahraje
pochody Plukovní hudba c.
k. pěšího pluku č. 36 hr. Ko-
lowrata při SVH Ústí.
Roudnice oslaví 850 let

od první zmínky o městě
v sobotu akcí v areálu bý-
valého augustiánského
kláštera. V 16 hodin ji zahájí
přednáška o církevní správě
a významu arcijáhenství ve
středověku.
Labe aréna v Račicích

zve od pátku 8. do neděle
10. září na Mistrovství ČR
dračích lodí. Na dráze a
tratích 500 až 2000 metrů
se bude pádlovat i o víken-
du.
Chomutov má v neděli

10. září na programu Hle-

dání pokladu na hradě
Hasištejn pro děti od 5
do 10 let. První děti vyrazí
v 10 hodin, registrace je
před hradem, akce končí
v 16 hodin. S dětmi mohou
jít rodiče, k pokladu povede
více cest.
Benešov nad Ploučnicí

čeká dnes 2. ročník Mari-
ánské pouti. Akce nabídne
derniéru Dvou pánů z Vero-
ny Činoherního

pánů
Činoherního

pánů
studia

z Ústí.
ny
Ústí.
ny

Před tím se od 17.30
hodin koná poutní mše.
V sobotu v 10 hodin pro-
běhne vystoupení hudební
školy z Heidenau v bene-
šovském chrámu. Kostel si
lze prohlédnout v komen-
tovaných prohlídkách
ve 13 a 15 hodin. (dts)

Kauza Berka: Rozsudek dorazil
Téměř dva roky čekali
odsouzení na písemné
vyhotovení rozsudku.

FRANTIŠEK ROČEK

Ústecký kraj – Kauza Berka
ani po 15 letech nekončí,
pokračovat bude i v roce
2018. Advokát odsouzeného
Jiřího Berky totiž téměř dva
roky od vynesení rozsudku
konečně obdržel jeho pí-
semné vyhotovení.
Kauza nese jméno soudce

ústeckého krajského soudu
Jiřího Berky. Spolu s řadou
dalších osob čelil obvinění
z machinací při konkurzních
řízení u firem, které měl
tehdy coby soudce na sta-
rosti. „Když už konečně
máme písemné vyhotovení
rozsudku, požádáme o lhůtu
přiměřenou k jeho prostu-
dování, abychom se mohli
písemně odvolat,“ uvedl
Berkův obhájce Rudolf Ax-
mann.
První rozsudek v kauze

táhnoucí se od roku 2002
padl 6. dubna 2010. Tábor-
ský krajský soud Berku ne-
pravomocně odsoudil na
devět let ve vězení. Odvolací
olomoucký Vrchní soud
však rozsudek zrušil, proto-
že byl natolik nekvalitní, že
byl nepřezkoumatelný.
Trestní senát vynesl nový

rozsudek až po pěti letech,
25. listopadu 2015. Odsou-
zení však obdrželi písemné
vyhotovení rozsudku až po
téměř dvou letech. Všichni
kromě hlavního aktéra, jímž
má být právě soudce Berka.
V druhém procesu od-

soudil táborský tribunál Ji-
řího Berku na 8,5 roku do

vězení. Dalším osmi lidem
uložil tresty v rozpětí od
dvouleté podmínky do 8,5
roku vězení. Podle obžaloby
způsobil Berka spolu s dal-
šími lidmi škodu 264 milio-
nů korun.
„Odvolání jsme podali

na místě hned po vynesení
rozsudku,“ připomněl
obhájce Axmann.

420 STRAN TEXTU
Kauzu bude dále řešit olo-
moucký Vrchní soud, kam
advokát po prostudování
rozsudku zašle písemné od-
volání. Hned to ale nebude.
Mezi advokáty panuje sho-
da, že v případě tak rozsáhlé
kauzy je na prostudování
spisu přiměřená lhůta tří

měsíců. Rozsudek má totiž
420 stran textu. „Pro pro-
studování rozsáhlého roz-
sudku je přiměřená doba
nejméně čtvrt roku, protože
advokát se musí zároveň
věnovat dalším kauzám.
Zastupuje řadu dalších kli-
entů a musí se účastnit na-
řízených soudních jednání
a dalších právních úkonů,“
upozornil ústecký advokát
František Nesvadba.
Možnými problémy

s konkurzy firem se začala
policie zabývat už v roce
2002. V dubnu 2003 zadr-
žela a obvinila soudce Ber-
ku, který podle obžaloby
poslal na základě paděla-
ných listin do konkurzu
Union banku.

KAUZABERKA.Ústecký soudce Jiří Berka s dalším zobžalovaných VladislavemVětrovcemuKrajské-
ho soudu v Táboře. Foto: Archiv Deníku/Václav Pacner

O co v kauze jde?
První podezření na zmani-
pulovaný konkurz se v roce
2003 týkalo Union banky.
K ní později přibyly i pode-
zřelé konkurzy firem ZKL
Klášterec nad Ohří, Rete-
ma, Krušnohorské strojír-
ny, Báňské stavby Most,
Stavební podnik Ralsko
a Zbrojovka Brno.
Konkurzní soudce Jiří Ber-
ka spolu s dalšími lidmi
způsobil podle obžaloby
škodu 264 milionů korun.
Do případu v roce 2013
zasáhla i kontroverzní
amnestie prezidenta
Václava Klause. Její
rozsah však omezil Vrchní
soud v Olomouci.

SOUDCE JIŘÍ BERKA JE PŘESVĚDČENÝ O TOM, ŽE VŠECHNY KONKURZY PROBÍHALY PODLE ZÁKONA

„Snad to skončí dřív, než budu v penzi“
Ústí nad Labem – Soudce
ústeckého krajského soudu
Jiří Berka od dubna 2003
nechodí do práce. Od té do-
by stále čeká, jak dopadne
kauza, ve které je nechtěně
hlavním „hrdinou“. Druhý
rozsudek totiž Berka dosud
nedostal.

Proč na rozdíl od svého ad-
vokáta nemáte rozsudek?
Táborský krajský soud mi

nebyl schopný doručit roz-
sudek na novou adresu.

V bytě na nové adrese
přitom bydlím s rodi-
nou už 5 let. Třikrát
jsem oznamoval do
Tábora změnu bydliště.
Přesto poslali rozsudek
na starou adresu.
V úterý jsem volal
k táborskému soudu a ve-
doucí kanceláře upozornil,
že mám novou adresu.
A tuto adresu už mají zalo-
ženou ve spisu.

Už víte, co je v rozsudku?

Až si rozsudek
prostuduji, budu
moci říci více. Je-
nom připomínám,
že obžalobu státní
zástupce podal

v roce 2005 a proces
dosud neskončil. Je mi 54
let, snad celá kauza skončí
dřív, než půjdu do důchodu.

Stále platí vaše tvrzení, že
všechny konkurzy, kvůli kte-
rým jste stíhán, považujete
za prohlášené podle zákona?

Ano. Podle obžaloby jsem
rozhodl na základě nedo-
statečných podkladů
a v rozporu se zákonem po
dohodě s obviněnými. Ale
všechny konkurzy proběhly,
protože byly důvodné. Takže
konkurzy samy potvrzují, že
jsem měl pravdu. Ale také
jsem říkal, že už mě unavuje
stále dokola opakovat, že
obžaloba je podivná kon-
strukce, ve které proti mně
nejsou podle mého názoru
žádné důkazy. (ro)
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Podpora rozvoje  venkova  prostřednictvím výzev  
MAS Labské skály z.s.
MAS Labské skály, z.s. je nezisková organizace, která sdružuje obce, školy, 
neziskové organizace, podnikatele, zemědělce a akti vní občany, kteří mají 
zájem podílet se na rozvoji území prostřednictvím rozvojové Strategie 
komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) 2014 – 2023, která je reali-
zována na území obcí: Malšovice, Dobkovice, Ryjice, Povrly, Velké Chvojno, 
Libouchec, Petrovice, Tisá, Velké Březno, Homole u Panny, Malečov, 
Těchlovice, Merbolti ce, Starý Šachov, Franti škov nad Ploučnicí, Malá Veleň, 
Horní Habarti ce, Markvarti ce, Heřmanov, Dobrná, Chuderov, Zubrnice, 
Valkeřice, Malé Březno, Dolní Habarti ce, Telnice a měst: Jílové, Verneřice, 
Chlumec, Benešov nad Ploučnicí

V současné době připravujeme  výzvy k předkládání žádostí   o dotaci  
z Integrovaného regionálního  operačního  programu na podporu  in-
vesti c do sociálního podnikání, investi c to infrastruktury sociálních služeb 
a komunitních center. Další  podpora z tohoto Operačního programu se 
týká  vybudování cyklostezek a cyklotras.

Současně z Operačního programu Zaměstnanost  připravujeme výzvu na  
podporu péče o děti  zaměstnaných rodičů, ve které bude možné zažádat  
na realizaci příměstských  táborů, školních klubů a dětských skupin.  Další 
výzvy z OPZ se  týkají  projektů na podporu lokální zaměstnanosti   a pod-
pory provozu sociálních služeb, případně komunitních center.

Všechny informace o výzvách MAS naleznete  na www.maslabskeskaly.czwww.maslabskeskaly.cz,
zde naleznete také další zajímavé informace o naší činnosti   a dalších 
možných podporách.   V případě záměru  nás kontaktujte  tlf. 722 944 947, 
e-mail: maslabskeskaly@gmail.commaslabskeskaly@gmail.com. Podmínkou poskytnutí  podpory je, 
že projekt bude realizován v území MAS Labské skály. 

DŮM ZA 50% CENY
Podíl 7/16 rodinného domu v obci Kadaň, 

okres Chomutov. Dražba 9.11.2017 
v 12:00 hod. na www.eurodrazby.cz. 

Nejnižší podání 300.000 Kč, tržní odhad 
600.000 Kč. min.příhoz 50.000 Kč. 

www.eurodrazby.cz, 800 900 490

DŮM ZA 50% CENY
Podíl 9/16 rodinného domu v obci Kadaň, 

okres Chomutov. Dražba 9.11.2017 
v 10:00 hod. na www.eurodrazby.cz. 

Nejnižší podání 430.000 Kč, tržní odhad 
860.000 Kč. min.příhoz 50.000 Kč. 

www.eurodrazby.cz, 800 900 490
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