
IN
ZE

R
C
E

ŠUMPERSKÝ A JESENICKÝ

www.sumperskydenik.cz
www.jesenickydenik.cz

Mrtvolu ukrývala měsíce v posteli
Žena z České Vsi nechtěla přijít o střechu
nad hlavou a o sociální dávk.y. Proto
schovávala sedm měsíců mrtvého invalidu
v posteli. Všemu přihlíželo dítě
DANUŠE KRČOVÁ

Česká Ves – Hrůzným přípa-
dem žije Česká Ves na Jese-
nicku. Čtyřiatřicetiletá Jana
Květáková schovávala sedm
měsíců v posteli mrtvolu in-
validy, o kterého se měla sta-
rat.

Důvodem byly peníze. Žena
se nechtěla vzdát tisíců ko-
run, které dostávala jako pe-

čovatelský příspěvek na de-
větapadesátiletého muže, ani
jeho důchodu.

Celkem si podvodnice při-
šla na minimálně jednaosm-
desát tisíc korun.

Nenápadný otlučený dům v
zástavbě nových vilek na
první pohled nevzbuzuje po-
dezření, že několik měsíců
ukrýval nebožtíka. Na celou
situaci upozornili až sousedé,

kterým bylo divné, že od lis-
topadu neviděli jeho majitele.

„Muž byl bez nohou a pohy-
boval se na vozíčku. Jeho
zdravotní stav ale nebyl tak
vážný, aby musel jezdit pra-
videlně na kontroly, proto se
po něm nesháněl ani lékař,“
přiblížil situaci mluvčí jese-
nické policie Jiří Černěnko.

Když devětapadesátiletého
muže přijeli zkontrolovat po-
licisté, pokusila se jich čtyři-
atřicetiletá opatrovnice zba-
vit. „Žena uvedla, že muž leží
v posteli,“ uvedl Černěnko.
Typický mrtvolný zápach, ale
hlavně množství much, byly
pro policisty jasným signá-

lem, že v domě není něco v
pořádku. „Hlídka šla dovnitř
a pod peřinami našla koster-
ní pozůstatky muže,“ řekl
Černěnko.

Hlavním důvodem, proč
Jana Květáková zatajila úmr-
tí muže, o kterého se starala a
u něhož i se svou dcerou byd-
lela, byly peníze a strach, že
skončí na ulici. „Mně v tu
chvíli šlo o všechno. O bydle-
ní, o peníze,“ pokusila se vy-
světlit svoje důvody Květá-
ková.

Na invalidovi byla pečova-
telka životně závislá. Situaci,
že i s dítětem žije pod jednou
střechou s rozkládající se

mrtvolou, si vůbec nepři-
pouštěla. Stejně tak nepře-
mýšlela o tom, že podvádět
úřady a jeho rodinu nebude
moci donekonečna.

„Kdyby šel čas vrátit, za-
chovala bych se jinak, ale
nejde. Je to hrozné. Nemůžu
v noci spát, nemůžu jíst. Ži-
vot tady je teď strašný,“ řekla
bývalá opatrovatelka senio-
ra.

Ke zchátralému domu se
stále otevřenými dveřmi i
okny se ostatní obyvatelé ob-
ce raději ani nedívají. „O ni-
čem jsme do poslední chvíle
nic nevěděli. A to jsme sekali
na zahradě trávu až k jejich

domu. Pán byl na vozíčku,
takže nás ani moc nepřekva-
pilo, že jej nevidíme venku,“
řekl jeden ze sousedů.

V České Vsi pro to, co žena
provedla, nemají slušného
slova. „Je to strašný hyenis-
mus. Dozvídáme se, že pán ke
konci žil ve strašných pod-
mínkách, ale tohle by nikdo
nečekal. Vždyť v domě bydlí s
dcerou, která chodila do šesté
třídy. Ani to dítě ji nezastavi-
lo a holčička si ničeho ne-
všimla, nebo jak to bylo?“ má
spoustu otázek místostarost-
ka České Vsi Alena Krčmá-
řová.

Pokračování na straně 3

Na festivalu ve Vlaském se
rodí i Sviňosaurus český
Vlaské - Neobyčejné názvy da-
li řezbáři výtvorům, které v
tomto týdnu tvoří na festivalu
Zlaté ruce ve Vlaském u Ha-
nušovic. Na stráni nad cha-
lupou Pod Sviní horou se rodí
Vlasák z Vlaského, Veselá
svině, Kráva à la Vemenoven
nebo Sviňosaurus český. Po-
sledně jmenovaného ještěra
formuje Jan Vincker z Teplic
nad Bečvou a přimyslel si k
němu i podrobnou legendu.

„Žil na tomto území v době
třetihorní křídy. Teritorium
měl pod tisíc metrů vysokou

Sviní horou, která se už ten-
krát tak jmenovala. Podle ní
dostal jméno. Živil se jen di-
vokými prasaty, a to se mu
stalo osudným. Sežral všech-
ny zásoby v kraji a vyhynul,“
vyprávěl s dlátem v ruce Jan
Vincker.

Jiří Veselý a jeho přítelky-
ně Vlasta Koběrská pracují
na sousoší s názvem Zvonice
u dvou sviní. Větší bachyně
má podobu áčka s prasečí
hlavou, pod níž bude zavěše-
ný zvon. Menší svině jí bude
stát u nohy.

Šumperský výtvarník To-
máš Wurst vyloupl z dřevě-
ného kmene Vlasáka z
Vlaského s velkým otvorem
do břicha. Ten bude tvořit
vstup na dětské pískoviště.
„Nejspíš proto, že mám holou
hlavu, dělám všem svým so-
chám pořádné vlasy,“ žerto-
val výtvarník.
Nejen jeho Vlasák, ale i větši-
na ostatních z osmi soch, kte-
ré na festivalu vznikají, v
areálu chalupy zůstane a bu-
de tvořit svéráznou přírodní
galerii. Pokračování na straně 3

Dobrá zpráva

Sportovci se dočkají
umělé trávy
Malá Morava – Finanční pří-
spěvek ve výši čtyřiceti tisíc
korun na spolufinancování
pokrytí hřiště v Malé Moravě
umělou trávou schválili ta-
mější zastupitelé. O příspěvek
požádalo obec místní sdruže-
ní Alienteam.cz. (mik)

ZPRAVODAJSTVÍ

Lupič přepadl
benzinku ve Štítech
Štíty – Čerpací stanici ve Ští-
tech přepadl ve středu mas-
kovaný a ozbrojený lupič. Po-
licie teď vyzývá veřejnost,
aby jí pomohla při pátrání.
Pachatel vstoupil do prodejny
čerpací stanice krátce po po-
ledni. V ruce třímal krátkou
střelnou zbraň. Tu přitiskl
obsluhující ženě ke krku. Při
tom jí předal igelitovou tašku
a vyzval ji, aby ji naplnila
bankovkami. Výzvu několi-
krát zopakoval. Vyděšená že-
na mu peníze vydala. (ris) ... 3

Vaše miminka

Právě jsme přišli
na svět ... 10

Psotka načne třetí rok

Trenér olomouckých fotbalistů
věří, že se jeho tým prosadí ...18

VEČERNÍ ULICE PATŘILY BRUSLAŘŮM V NÁMOŘNICKÉM

SETKÁNÍ NAPŘÍČ MĚSTY. Přes dvě stovky lidí na kolečkových bruslích vyrazily včera v podvečer na projíždku olomouckými ulicemi. Organizátoři pro ně připravili tradiční vý-
jezd známý jako Hepa BladeNights, tentokrát s námořnickou tematikou. Akce se koná také 6. srpna v Přerově a 13. 8. v Prostějově. (red) Foto: Deník/Petra Opletalová

SPORT:

Kalas: Málem jsem
skončil s fotbalem
Praha, Olomouc – Je mu se-
dmnáct, běhá stovku za jede-
náct vteřin, do dálky skočí
sedm metrů. Výborný atlet?
Ano, ale řeč je o fotbalovém
supertalentu Tomáši Kalaso-
vi, který začal psát neuvěři-
telný příběh. Mladého fotba-
listu, který si v minulé sezoně
odbyl svůj ligový debut, si
vyhlédla slavná londýnská
Chelsea. Ještě před rokem
a půl přitom Kalas vůbec ne-
věděl, jestli bude ještě někdy
fotbal hrát. (mad) ... 20

Nepřehlédněte

V pražském Klementinu byla tento
den naměřena nejvyšší teplota
v roce 2007 (35,4 °C) a nejnižší
v roce 1892 (10,3 °C)

podrobnosti na straně 9

SOBOTA 17. ČERVENCE / NEDĚLE  18. ČERVENCE 2010 - ČÍSLO 164 12 KČ / PŘEDPLATNÉ 10 KČ
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