10 ZPRAVODAJSTVÍ

deník

čtvrtek 5. listopadu 2015

Farář v Šumicích na Slovácku čelí výhrůžkám
Na farnost v Šumicích dorazily anonymní
dopisy, které požadují odchod pátera Jana
Lisowskiho. Trestní oznámení zatím přesto
nepodal.
JIŘÍ KORDOVANÍK

Šumice – Terčem opakovaných výhrůžek se v posledních dnech stal farář v Šumicích na Uherskohradišťšku.
Na konci října vypršelo ultimátum, kdy neznámý pisatel
v anonymních dopisech požadoval jeho odchod ze šumické
farnosti.
Páter Jan Lisowski se
ovšem výhrůžek nezalekl a
působí v obci i nadále. Teď

podle informací Slováckého
deníku obdržel další anonym.
„Údajně měl být o víkendu
vhozený další dopis do našeho
kostela po televizní reportáži,
která o tomto případu vyhrožování informovala. Vůbec
nás tato záležitost netěší. Zdá
se, že tlaky na jeho osobu se neustále stupňují, a osobně bych
proto v pozici faráře opravdu
zvážil oznámení na policii,“
řekl starosta Šumic Josef Jančář.

Na jeho slova však nejspíš
prozatím nedošlo. „K dnešnímu dni prozatím nemám informaci, že by v souvislosti s
farností v Šumicích byl na policii dán nějaký podnět či
trestní oznámení,“ sdělila
Slováckému deníku mluvčí
uherskohradišťské
policie
Milena Šabatová.

Přišel z Polska
Šumický farář se k nepříjemným událostem nechce vyjadřovat. „Působím v Šumicích i
nadále a osobně se to nechystám měnit. Jediný, kdo může o
mém dalším setrvání rozhodnout, je arcibiskupství. Více k
tomu nemám co říct,“ uvedl

stručně Jan Lisowski, jenž
pochází z Polska.
Domnívá se, že neznámý pisatel nemá problém s jeho osobou. „Podotýkám, že anonymní dopisy neměly a nemají nic
společného se mnou, ale je to
problém autora dopisu se sebou samým. V jednom dopise
píše: Proti vám nic nemám, ale
že jste teď knězem v Šumicích,
tak máte smůlu, kdyby zde byl
jiný kněz, měl by problémy
on,“ citoval Jan Lisowski text
jednoho z dopisů na stránkách
farnosti obce Šumice.
Že aktuální dění v Šumicích opravdu není běžné, naznačují další představitelé
církve. „Osobně stále věřím,
že se jedná jen o nějaké nedo-

rozumění. Nicméně během
šesti let mého působení na
Uherskobrodsku si podobný
případ nevybavuji,“ uvedl Josef Pelc, děkan Děkanátu
Uherský Brod, který spravuje
devatenáct farností.

Výjimečný případ
Žádnou podobnou zkušenost
nemá hradišťský děkan. „Působím tady pět let a podobnou
záležitost jsem během této doby nezaznamenal,“ uvedl Jan
Turko, pod nějž spadá pětadvacet farností.
Jak přiznávají představitelé arcibiskupství v Olomouci,
občas se nějaké spory přece
jen vyskytnou. „V kostele se

schází desítky až stovky lidí a
je celkem běžné, že ne vždy se
shodnou názory kněze s některým z obyvatel. O spoustě
malých běžných sporů se ani
nedozvíme. Nicméně vyhrožování či intenzivní psychický nátlak až v takovém rozsahu nejsou opravdu běžné,“
uvedl představitel arcibiskupství Jiří Gračka.
Slovácko v minulosti zaznamenalo i opačné případy.
V roce 2005 v Březové končil
duchovní Jan Kornek, s čímž
se jen neochotně smiřovali
tamní věřící a sepsali petici o
1100 podpisech. Ani to ale nepomohlo a oblíbený duchovní
se stěhoval ze Slovácka na Hanou do Dubu u Olomouce.

INZERCE

Fantoma nemocnic dopadli
policisté v Uherském Hradišti
Uherské Hradiště – Jeho trik
byl jednoduchý. Nechal se s
banálním problémem hospitalizovat v některé z nemocnic, tam však namísto léčby
okradl jiné pacienty a následně zmizel. Koncem minulého
týdne ovšem udělal osudovou
chybu. Uchýlil se totiž do nemocnice v Uherském Hradišti, kde neunikl pozornosti
tamních strážců zákona. Nad
fantomem nemocnic v České
republice konečně sklapla
past.
„Můžu potvrdit, že naši policisté zadrželi na základě získaných poznatků v Uherskohradišťské nemocnici muže,
na kterého byl vydán celostátní zatykač,“ uvedla pro
Slovácký deník policejní
mluvčí Milena Šabatová. Zásah v areálu nemocnice po-

tvrdila také její mluvčí Dana
Lipovská.
Nepolepšitelný návštěvník
nemocnic, který má trvalé
bydliště v Sokolově, se do
Uherského Hradiště nejspíš
přesunul z Kyjova.
„Kriminalisté zjistili, že v
kyjovské nemocnici odcizil
hotovost 1200 korun. Naše poznatky jsme však předali kolegům ve středních Čechách,
kteří trestnou činnost tohoto
pachatele šetří,“ sdělila mluvčí hodonínské policie Kamila
Haraštová.
Dráha nemocničního fantoma tak skončila v Uherském Hradišti. Odsud putoval
rovnou k soudu. „Zadržený
celostátně hledaný muž byl od
nás převezen k soudu do Tábora,“ uzavřela Milena Šabatová.
(Kor)

Peníze: O způsobu
investice se vždy
poraďte s odborníkem
VĚRA SYCHROVÁ
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okud vám měsíčně zbývají nějaké peníze navíc,
investujte je. Na trhu existuje
obrovské množství možností.
Pokud se ale ve financích nevyznáte, svěřte se do rukou
odborníků.
Manažer investiční skupiny DRFG odpovědný za finanční služby Břetislav Hrabě a jednatel a spolumajitel
společnosti ROYAL VISION
Petr Válek v šestém díle seriálu Deníku Rovnost o osobních financích radí, jak investovat peníze.
Oba muži se shodují na
tom, že je vždy nutné provést
hlubší analýzu peněz a až poté se rozhodovat, kam a jak
peníze investovat.
„Vaše očekávání od dané
investice může být výrazně
obsáhlejší, než jen pár výše
vyřčených požadavků na vydělávající investice. V tuto
chvíli existuje na trhu nepřeberné množství spořicích a
investičních nástrojů, které
ovšem vždy vychází z takzvaného investičního trojúhelníku,“ popisuje Hrabě.
Jak dodává, vždy se při výběru daného nástroje vyhodnocují tři základní parametry. „Likvidita, výnos a riziko
– zde vždy funguje princip
něco za něco. Proto bez kvalitní analýzy provedené profesionálem není možné obecné doporučení či radu provést,“ hodnotí Hrabě.
Také podle Válka je současný trh velmi široký. „Nabízí velkou řadu produktů,
které mají své pro a proti. Je
třeba uvážit nejen riziko, potenciální výnos, ale také celkovou nákladovost, která je u

většiny produktů vysoká,“
upozorňuje Válek.
Dodává, že jednotlivé možnosti lze kombinovat a upravovat dle aktuální situace
klienta. „Nejlepší je se obrátit na odborníka, který nejen
radí, ale také sám investuje,“
doporučuje Válek.
Co se týká klidného stáří a
spoření přes penzijní fondy,
podle Hraběte je třeba si definovat spoustu požadavků.
„Od kolika let chce klient
rentu využívat, na jaké období pobírání renty budeme
plánovat, kolik máme v tuto
chvíli času na přípravu, kolik máme aktuálně volných
prostředků k vytvoření této
renty, zda máme nějaké jednorázové finanční prostředky, budeme mít další v budoucnu,“ vypočítává Hrabě.
Podle něj je vhodné spořit
přes penzijní fondy.
„I tento nástroj může sloužit k vytvoření požadované
renty pro stáří, ale není zdaleka jediný. V mnohých případech se potvrzuje, že má
pozici spíše doplňkovou, než
nosnou, tedy klíčovou,“ upozorňuje Hrabě.

