
F. Cízler stanul před soudem 
pro zavinění 13. března loňského 
roku autonehody u Libkovic na 
Podbořansku, při níž zahynul 
čtyřiašedesátiletý řidič mikrobu-
su Ford Tranzit a šest pasažérů 
bylo zraněno, z toho čtyři těžce. 
Tranzit vezl z Ruzyně ruské tu-
risty do Karlových Varů a srazil 
se na přímém úseku ve svém 
jízdním pruhu s protijedoucím 
Renaultem, který Cízler řídil. 
V jeho moči se navíc zjistily stopy 
pervitinu. Tragickou nehodu podle 
obžaloby mohl způsobit vliv drogy 
a následný mikrospánek řidiče. 

Obhajobu obžalovaného, že 
ráno, kdy k nehodě došlo, byl 

oslněn vycházejícím sluncem, 
soud označil za účelovou. Na-
opak zdůraznil závěr znalce 
v oboru toxikologie, že vysoká 
koncentrace metanfetaminu 
(20 mg/ml) ve vzorku moče ob-
žalovaného hovoří pro velkou 
pravděpodobnost přítomnosti 
pervitinu i v krvi. 

Při rozhodování o výši trestu 
soud vzal v úvahu, že obžalovaný 
dosud nebyl trestán, nicméně byl 
spáchán trestný čin z nedbalosti. 
Přihlédl i k dřívějším dopravním 
přestupkům F. Cízlera, které 
skončily jednak vysokou pokutou 
a jednak odebráním řídičského 
průkazu.

„Stalo se to v roce 2005, když 
jsem výjimečně po slavení s ka-
marádem, jenž odjížděl na da-
lekou cestu, sedl za volant pod 
vlivem alkoholu. Jinak nikdy 
nepiju, když mám řídit. U této 
nehody se semlelo víc smolných 
okamžiků. Kdybych věděl, že 
ještě v pondělí budu mít v těle 
nějaké zbytky, nikdy bych do 
toho nešel. Je mi to líto, ale 
rozsudek přijmu,“ využil Cízler 
práva posledního slova.

Rozsudek zatím není pravo-
mocný. Obžalovaný si ponechal 
lhůtu na podání odvolání, státní 
zástupce rovněž. Po zemřelém 
řidiči Jiřím Vernerovi zůstala 
vdova. K soudu nepřišla, jelikož, 
jak uvedla v dopise k soudu, jí je 
celá věc nepříjemnou a bolestnou 
vzpomínkou. Jako důchodkyně 
byla na příjmy manžela částečně 
odkázaná. Náhrady škody za smrt 
svého muže se bude domáhat 
u občansko-právního soudu.

„V první etapě jsme nařídili, 
aby vlastník objektu, kterým 
je Národní památkový ústav 
Praha, zajistil objekt rozhledny 
proti vstupu lidí výstražnými ce-
dulemi Zákaz vstupu. Dále aby 
byl zamezen přístup na schodiště 
vedoucí na horní plošinu, neboť 
ta jsou ve špatném technickém 
stavu,“ uvádí Jarmila Švarcová 
ze stavebního úřadu. Proběhlo 
šetření na místě. Vlastník objektu 
uvedl, že se uskuteční prohlídka 
za účasti statika a po vyhodnocení 

bude rozhodnuto o rozsahu udr-
žovacích prací. Poté začne druhá 
etapa, která bude probíhat na 
základě předložené projektové 
dokumentace.

„Rozhodně nespíme na vav-
řínech. Máme pravidelné kont-
rolní dny, zatím došlo k umístění 
výstražných cedulí a východní 
strana objektu byla oplocena 
tak, aby byl zamezen vstup na 
schodiště. Výška plotu je 180 
cm. Proběhlo jednání se statikem 
ing. Fuchsem a kamenickým mis-

trem p. Pánkem z Říčan. Ti posu-
zovali schodiště a další prvky. Bě-
hem jara bude instalováno lešení 
uvnitř a statik provede průzkum 
kleneb a zvonice, jestli vydrží 
nebo bude nutná razantnější re-
konstrukce. Na základě závěrů 
statika budeme hledat optimální 
řešení. Další kontrolní den je 
zhruba za měsíc a to už budeme 
chytřejší,“ doplňuje kastelán 
zámku Petr Šesták. 

Takže s nadcházející turistickou 
sezónou je na novogotickou roz-
hlednu v krásnodvorském zámec-
kém parku až do opravy a odvolání 
vstup přísně zakázán.

Rozpačité 
masopustní veselí

Správné datum masopustní-
ho úterý pečlivě dodržují snad 
jen v psychiatrické léčebně 
v Petrohradě. Nejméně bez-
pečný masopust jsem zažila 
v Lubenci, kde se alkoholem 
rozjitřené masky neohroženě 
vrhaly pod kola na silničním 
tahu Praha – Karlovy Vary. 
Nejoriginálnější, vlastnoruč-
ně ušité masky mají v Brodech. 
Nejvíce gumových politiků 
a jiných příšer mívali ve Vina-
řicích, ale možná už zpuchřeli. 
Nejstarší tradiční masky mají 
na Rané a ochotně je půjčují 
i do Dobroměřic. Nejmladší 
masopust mají asi ve Vršovi-
cích. Naopak nejdelší tradici 
má masopust v Košticích.

Tam den předem připravují 
hasiči čtyřmetrové vojtěškové 
copy, aby jimi ráno po osmé 
začali omotávat budoucí med-
vědy. Popíjejí námořnický grog 
ze vřelého vína a tolika rumu, 
že konzumentům bývá malá 
silnice. Medvědi byli i letos 
nádherní, ale jinak se zdál 
koštický masopust rozpačitý. 
Na sále zůstalo na dlouhé tyči 
mnoho převleků. Vinu přiklá-
dám nepodařeným volbám. 
Prozatímní starosta Jaroslav 
Vlasák to vzal sportovně a jen 
co odevzdal vládu nad obcemi 
starostovi masopustu, převlékl 
se za beduína a vedl si dvouhr-
bého, vlastně dvouhlavého 
velblouda. Bývalého starostu 
Pavla Šanderu jsem vůbec 
nespatřila, a mám pocit, že se 
v průvodu neobjevil ani žádný 
z jeho příznivců. 

Jednatřicátého března budou 
další komunální volby. Občané 
budou vybírat z pěti kandidá-
tek. Doufejme, že kandidáti bu-
dou tentokrát výsledky voleb re-
spektovat a neodstoupí. Škoda 
toho masopustu. Ještěže mladí 
představitelé medvědů politic-
kou příslušnost nevyznávají, 
jinak by povolební půtky do-
kázaly pohřbít i tradici. Smrt, 
kat, vlk, jeptiška či Karkulka by 
podle mého měli být nad politic-
ké hašteření povzneseni.

Květa Tošnerová
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Uvnitř 
čtěte:

Znásilnění 
spoluvězně vyneslo 
V. Farkaši sedm 
roků žaláře se 
zvýšenou ostrahou 
str. 2

Martin Suchánek 
trávil se svými 
dětmi prázdniny 
v rozvalinách 
úhereckého statku 
str. 4

Právnička 
Jaroslava 
Andreaová nabízí 
pomoc ženám, 
které jsou nuceny 
čelit násilí str. 5

Lounsko

Máte názor? Sdělte nám ho.
www.svobodnyhlas.cz

Novogotická rozhledna je pro turisty nedobytná
n Nebezpečné jsou nejen schody, statik zkontroluje klenby a zvonici

Část Likoru byla prodána Dánům
ŽATEC (bal) – Ve firmě Likor, která od roku 1991 zajišťovala odpa-
dové služby v Žatci a později celém okrese Louny, proběhly změny. 
Její majitel Jaroslav Hladký prodal část podniku s předmětem pod-
nikání odpady. Ta se nyní jmenuje Likor CZ s.r.o.

Obžalovaný Cízler si po poradě se svým obhájcem (v pozadí) ponechal lhůtu na odvolání.

Tragickou nehodu zavinil 
zřejmě mikrospánek

Ve vysoké rychlosti se 
několikrát převrátil

HOLEDEČ (pčr) - V pátek 23. 
února krátce před 19. hodinou 
došlo na silnici č. 227 ve směru 
od Žatce na Holedeč k dopravní 
nehodě mezi osobním vozidlem 
Ford Couger a vozem Seat Leon. 
Řidič fordu (27 let) jel od Žatce 
na Holedeč, když po projetí mír-
né pravotočivé zatáčky vjel vlivem 
nepřiměřené rychlosti částečně 
do protisměru a střetl se s pro-
tijedoucím seatem. Obě vozidla 
nárazem dostala smyk a skončila 
mimo vozovku. Seat v pravém 
silničním příkopu a ford, který 
se ve vysoké rychlosti několikrát 
převrátil, daleko v poli. Při neho-
dě utrpělo všech sedm cestujících 
různá zranění, která by je však 
podle lékařů neměla ohrožovat 
na životech. Ve fordu kromě řidi-
če cestovali ještě dva 21letí mladíci 
a v seatu spolu s 30letým řidičem 
28letá žena a dvě děti ve věku 7 a 3 
roky. Alkohol byl u obou řidičů na 
místě nehody vyloučen, škoda činí 
510 000 Kč. Dopravní nehodu po-
licisté nadále vyšetřují.

Perucký zámek má nové majitele
n Pamětní síň Emila Filly by měla zůstat zachována
PERUC (bal) – Perucký zámek má nové majitele. Kupní smlouva 
mezi městysem Peruc a dvěma Brity byla podepsána 8. února. Po 
předchozích peripetiích s prodejem se Obecní úřad Peruc rozhodl 
skutečnost zveřejnit teprve, až byl nový majitel zapsán do katastru 
nemovitostí. K tomu ve čtvrtek dne 22. února skutečně došlo. 

Šedesát let spolu… Marie a Josef Císařovi si v sobotu 
v penzionu Na hradbách připomněli, že jsou spolu už šedesát roků. 
Marie Císařová se narodila v Hřivčicích v září roku 1925, rodnou 
obcí Josefa Císaře jsou Počáply. Seznámili se v Litvínově v záložně. 
Svatba se konala 16. února 1947 ve Vrbně nad Lesy a požehnal 
jim pan farář Alois Telenský. Pak se narodila dcera Olga. V roce 
1954 se přistěhovali do Loun a bydleli v Daliborce. Dnes mají dvě 
vnučky a šest pravnoučat. Tuto sobotu jim poblahopřál lounský 
místostarosta Jan Čermák. Oba manželé jsou duševně i tělesně 
svěží a pracovití. Paní Marie ještě navštěvuje příbuznou v domově 
důchodců a pomáhá i lidem u nich v domě, nakupuje jim. Pan Josef 
celý život sportuje. Trénoval i mladé fotbalisty lounské Lokomotivy 
a ještě loni jezdil na kole. Navštěvuje pravidelně saunu a jezdí do 
bazénu do Postoloprt. „Máme se rádi a když se chvilku nevidíme, 
tak ještě radši,“ žertuje pan Josef a přiznává, že když spolu někdy 
nemluvili, netrvalo to nikdy déle než půl dne. „Jsme normální lidi 
a nikdy jsme nebláznili. Vždycky se to srovnalo. Hlavní je, aby tam 
byl rozum, a ne se hned rozvádět,“ doporučuje Josef Císař. „A hlav-
ně napište, že mamince a tatínkovi moc, opravdu moc děkuji, za 
úžasné dětství a za všechno krásné, co pro mne a pro naše děti 
udělali,“ požádala zástupce tisku dcera Olga Lásková.        (toš)

FO
TO

 K
V

Ě
TA

 T
O

Š
N

E
R

O
V

Á

Peruc prodala zámek za 19 mili-
onů korun. Lidé o částce spekulují 
a dohadují se, co obec za tyto pe-
níze pořídí – to bude také předmě-
tem jednání zastupitelstva. „Když 
zaplatíme daň z převodu, vrátíme 
dotace památkovému ústavu, tak 
nám těch peněz zase tolik nezby-
de,“ střízlivě podotýká starosta 
Peruce Antonín Lanc. Novými 
vlastníky jsou obchodní partneři 
Emmanuel Ciolfi a Francis James 
Hellyer. 

Část zámku by měla být přestavě-
na na hotel a kongresové či školicí 
centrum. Zhruba ve dvou třetinách 
se předpokládá zachování zámku. 
Uvažuje se i nad svatební síní. Vše 
ale bude upřesněno při přípravě 
dokumentace k přestavbě. „Letos 

by měly být rekonstruovány vnitř-
ní fasády a okna, což předpokládá 
investice nejméně 120 milionů 
korun. To by naše obec rozhodně 
neměla,“ dodává starosta.

Jde o trojkřídlý patrový zámek, 
jehož rokokovou přestavbu pro-
váděl na přelomu 17. a 18. století 
italský stavitel Antonio Porta, jeho 
práci pak dokončil Petr Pavel Co-
lumbani. Sloupové schodiště 
v oválné vstupní hale zámku je 
vyzdobeno sochami andílků 
z dílny I. F. Platzera, chloubou 
zámku bývala početná kachlová 
kamna. Veřejnosti byla o letní 
sezoně přístupná  pouze Pamětní 
síň Emila Filly, jejíž zachování je 
v kupní smlouvě ošetřeno formou 
věcného břemene.

Novým vlastníkem se 100% 
podílem ve firmě Likor CZ s.r.o. 
je dánská akciová společnost 
Marius Pedersen. Českou cent-
rálu má v Hradci Králové. „Byl 
to dobrý obchod, nabídka, která 
se neodmítá,“ řekl k prodeji J. 
Hladký s tím, že částka za ob-
chod je neveřejnou kapitolou 
smlouvy.  

Druhá, neprodaná, část firmy 
se bude nadále zabývat informač-
ními technologiemi, zaváděním 
sítí pro poskytování internetu či 

vydáváním novin. „V současné 
době se zabývám předáním pro-
dané části podniku a přípravou 
zázemí pro své nové a pokračující 
aktivity,“ dodal Hladký. Marius 
Pedersen a.s. razí heslo „Pořádek 
dělá přátele“ a nakládá s odpady 
na polovině míst ČR. Mezi asi 
pěti zájemci firmě Likor nabídla 
nejvýhodnější podmínky, včetně 
požadovaných záruk vůči součas-
ným zaměstnancům – zachování 
jejich míst i pracovních podmí-
nek, ujistil pan Hladký.

KRÁSNÝ DVŮR (sih) - Na základě písemného podnětu návštěvní-
ků zámeckého parku v Krásném Dvoře zahájil stavební úřad MěÚ 
Podbořany řízení na udržovací práce na novogotické rozhledně.
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n Proti obžalovanému řidiči svědčily i stopy pervitinu v jeho moči
LOUNY (bal) – Úhrnný trest odnětí svobody 4,5 roku ve věznici 
s dohledem a zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech 
motorových vozidel na dobu 5 let. Tento verdikt senátu v čele 
s JUDr. Šilhanem si vyslechl v pondělí u lounského soudu jedna-
třicetiletý František Cízler. Byl uznán vinným z trestného činu 
ublížení na zdraví a dále z ohrožení pod vlivem návykové látky. 


