
JIŽNÍ ČECHY
Krátce z regionu

Vědci diskutovali o etice

Jižní Čechy – Etika v 21. století v manažerské
praxi, ve zdravotnictví, v právních vědách, ve vý-
robě a průmyslu i ve vzdělávání byla tématem 1.
ročníkumezinárodní vědecké konference, kterou
minulý týden hostila Ekonomická fakulta Jiho-
české univerzity. „Etické jednání a chování jed-
notlivců i korporací je jednou z hlavních výzev
našeho století, kdy se lidstvu díky vědě a výzku-
mu, technickému pokroku otevírají dříve netu-
šenémožnosti. Jestli se zachováme jako čarodě-
jův učeň nebo budememoudří a budeme se cho-
vat eticky, je jen na nás,“ vyzdvihuje důležitost
tématu děkanka ekonomické fakulty Dagmar
Škodová Parmová. Ač konference proběhla kvůli
současné epidemiologické situaci covid-19 online
formou, pyšnila se bohatou účastí, kvalitními
příspěvky a zajímavým doprovodným progra-
mem, kdy se do online podoby podařilo převést
prohlídku Klášterů v Českém
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Krumlově, které za
revitalizaci areálu vminulých letech dostaly řadu
ocenění. (der)

KONFERENCE si vzala namušku etiku v 21. století.
Foto: Deník / Jaroslav Sýbek

Maturity odstartovaly

TESTY ZMATEMAIKY užmají za sebou někteří letoš-
ní maturanti. Středoškoláci z celé republiky začali v
pondělí ráno testem zmatematiky, ke kterému se jich
přihlásilo kolem 13 tisíc. Kolem 55 tisíc jich čekal od-
poledne test z angličtiny. V úterý budoumít všichni
test z češtiny a ve středu se budou konat testy pro
studenty, kteří si zvolili jiný cizí jazyk než angličtinu
nebo půjdou k dobrovolné těžší zkoušce zmatemati-
ky. Zkoušek dospělosti v budějovickém gymnáziu
Česká se zúčastní v pondělí a úterý z angličtiny ama-
tematiky devadesát studentů. Foto: Deník/Jaroslav Sýbek
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Anketa | Středoškoláci se včera vrátili do lavic. Jak se těšili a co jim doma chybělo?

Martin Jenšovský (17)

1. ročník,
Nové Homole

Do školy jsem se těšil, těch
pětměsíců bez prezenční
výukymi hodně chybělo.
Hnalamě tam hlavně chuť a
touha dokázat vyučujícím, že
jsem se při distanční výuce
na školu nevykašlal a šel
jsem si pevně za svým cílem
dosáhnout co nejlepších vý-
sledků. Nejvíc mi chyběl
určitě sociální kontakt se
svými spolužáky, učiteli a ži-
vá diskuze – přes online zeď
to zkrátka není ono.

Hannah Šmilo (17)

2. ročník,
Vodňany

Mně online výuka vůbec
nevadila, protože jsem se
učila celou základní školu
doma pomocí individuální
výuky. Během pandemie
jsemměla v samostudiu už
praxi, a takměmnoho pro-
blémů nezaskočilo. Nejvíc
mi chyběl sociální kontakt
se spolužáky a učiteli, tabuli
by v některých případech
také bylo lepší vidět naživo.
Umím si ale představit
tímto způsobem vystudovat
celou střední nebo vysokou
školu.

David Neuberger (17)

2. ročník,
Vlachovo Březí

Bydlím vmalémměstě. Ni-
kdy jsem tady nemělmoc
kamarádů a byl jsem dost
sám. Když jsem po základní
škole nastoupil na střední
v Budějovicích, můj život se
změnil. Najednou semůj
problém vyřešil a měl jsem
okolo sebe spoustu úžasných
lidí, na které jsem semohl
vždy spolehnout. Distanční
výukami tohle všechno vza-
la a vrátila mě do starých
smutných kolejí. Nejvíce
jsem se tedy těšil na internát
a čas prožitý s přáteli.

Matěj Nedvěd (18)

3. ročník,
Boršov nad Vltavou

Nejvíc mi chyběli spolužáci,
některé z nich jsem neviděl
několikměsíců. Ale jak se ří-
ká, všechno zlé je pro něco
dobré. Myslím si, že za ten
rok covidu jsme si jako třída
konečně sedli a bavíme se
všichni dohromady. Těšil
jsem se tedy na celý kolektiv,
do kterého počítám i třídní-
ho učitele a zbytek učitel-
ského sboru. V době
distanční výukymi nejvíc
vadily ty hodiny proležené
v posteli s telefonem v ruce.
Snad už to nezažiju. (kk)

Kvůli teplu padne trestní oznámení
Strakonice – Lidé ze sídliště
Šumavská se uplynulou so-
botu ocitli bez tepla i teplé
vody. Letos už podruhé, po-
prvé se tak stalo v lednu.
Teplárna znovu zavřela ko-
houty společnosti Energo,
která jí za dodávky neplatí,
přestože peníze od obyvatel
sídliště vybírá. Navíc stále
nemá řádně uzavřenou
smlouvu pro letošní rok.
„Nečekali jsme to. Je nám

v podstatě jedno, kdo nám
dodá teplo. Ať si to vyřeší
mezi sebou, nejsme žádní
neplatiči, peníze řádně ode-
síláme,“ řekl obyvatel sídliště
Miroslav Jambor. Problémy
kvůli zastaveným dodávkám
teplé vodyměly hlavně rodi-
ny smalými dětmi. „Ráno
jsem zjistila, že nám neteče
teplá voda. Máme dvěmalé

děti, takže je to docela pro-
blém. Nemáme kam se jít
vykoupat, budememuset dát
uvařit vodu do vany v rych-
lovarné konvici. Navíc se
nám rozbila myčka, takže
musímemýt nádobí ve stu-
dené vodě,“ posteskla si
obyvatelka sídliště Barbora.
Také její sousedku Evu

nemilé překvapení naštvalo.
„Přijela jsem v pátek po čtr-
nácti dnech na cestách v za-
hraničí domů, chtěla jsem se
večer vykoupat ve vaně a
nebyla teplá voda. Nejhorší
je, že si nás berou jako ru-
kojmí.“
Problém na sídlišti Šu-

mavská řeší i vedení města.
„Zřejmě nezbude nic jiného,
než podat trestní oznámení,
protože nejsme schopní z
jednatele firmy Energo pana
Němečka peníze, které vybí-
rá od lidí za dodávky, nijak
dostat. Chceme, aby je ale-
spoň někam prokazatelně
ukládal,“ nastínil další po-
stup starosta Břetislav Hrd-
lička a dodal, žeměsto v žád-
ném případě nemá zájem
nechávat obyvatele sídliště
bez tepla. (ju)

Nejisté dodávky
P 16. ledna 2021 přijel do Stra-
konic řešit sporministr prů-
myslu a obchodu Karel Havlí-
ček a Stanislav Trávníček,
předseda Rady Energetické-
ho regulačního úřadu. Nařídili
oběma stranám urovnat situ-
aci do 16. 4., to se nestalo.

P 21. května proto došlo k dal-
šímu přerušení dodávek tep-
la a teplé vody na sídlišti.

Dolním Skrýchovem otřásla
vražda, vygradovala tu hádka
Kriminalisté byli přivoláni
ve čtvrtek večer do Dolní-
ho Skrýchova, kde byla v
bytě nalezena mrtvá po-
bodaná žena. V sobotu
v Českých Budějovicích
vraha dopadli.

LENKA NOVOTNÁ

Dolní Skrýchov – Lidé se ta-
dy nebavili o ničem jiném.
Zpráva o čtvrteční vraždě že-
ny v Dolním Skrýchově u
Jindřichova Hradce se vesnicí
nesla v pondělí ráno hned
několika směry. Listonošky
tu novinu také slyšely, ale
moc informací neměly. Také
řidič autobusuMHD nad in-
formací zprvu jen nevěřícně
kroutil hlavou. „Důchodkyně
to tu probíraly, ale nikdo nic
bližšího nevěděl.“
Ale na autobusové zastáv-

ce na druhé straně řeky už
ženské věděly víc. „Stalo se to
v bytovce na konci vesnice. Je
to strašné, ale paní asi měla
trochu blíž k alkoholu a
takhle to vygradovalo,“ na-
značovaly.
Bytovka se nachází na

konci ulice, stojí vedle dal-
ších podobných domů. Hezky
upravené prostranství před

domem a pak už jen pole a
příroda. V pondělí tady čtvr-
teční tragédii nic nepřipo-
mínalo. Stavebník, který
pracoval kousek odtud, říkal,
že byl také u výslechu. „Ta
bytovka tu stojí asi třiatřicet
let a za poslední dobu, hlav-
ně během pandemie, se tam
lidé dost vystřídali. Je tam
několik nových rodin. Takže
je člověk ani všechny nezná a
nevšimne si, kdyby tam jel
někdo cizí,“ uvedl. Také on
připustil, že paní zřejměměla
problém s návykovými lát-
kami. „Ale na druhé straně,
když ji někdo připraví o život
takovým způsobem, tak to je
hrozné. To si nikdo neza-

slouží,“ dodal.
Jeden ze sousedů z vedlej-

šího vchodu bytového domu
zaregistroval policejní vy-
šetřování, ale také k případu
víc neví: „Jsem tady krátce,
takže paní moc neznám. I u
nás se byli ptát policisté, ale
v době, kdy seměl tenmord
stát, jsem něco dělal doma. A
nic, žádnou hádku, jsem
neslyšel. Ani nic neviděl. Je to
tady klidné bydlení. Lidé se
tu snaží vzájemně si pomoct.
Nedávno jsem nechal na ze-
mi ležet klíč od garáže a dru-
hý den jsem homěl na
schránce. Je to hodně smut-
né, ale je dobře, že vraha už
mají.“

Co se stalo
Kmrtvé pětapadesátileté

ženě nalezené v bytovce v Dol-
ním Skrýchově byli ve čtvrtek
večer přivoláni kriminalisté
„Útočník ženě zasadil několik
bodnořezných ran,“ upřesnila
policejní mluvčí Štěpánka
Schwarzová s tím, že kolegové
okamžitě rozjeli vyšetřování.
„Nic namístě činu nena-

svědčovalo násilnému vnik-
nutí. Přesto se v bytě ztratil
mobilní telefon poškozené že-
ny a také její automobil značky
Škoda. Pátrání po vozidle se
nakonec stalo hlavním pojít-
kem k osobě pachatele. Ten s
ním odjel do Č. Budějovic, kde
ho odstavil na jednom parko-
višti. Kriminalistům se během
několikamálo hodin podařilo
zjistit, kde se pachatel pohy-
buje a v sobotu 22. května od-
polede vraha v Českých Bu-
dějovicích zadrželi,“ popsala
bleskové objasnění vraždy.
Pachatelem je zřejmě se-

dmadvacetiletý muž z Jindři-
chohradecka. Kriminalisté zjis-
tili, že se s poškozenou ženou
znal a v osudný den ji navštívil.
Následně asi došlo k hádce,
která vyústila v napadení ženy
s tragickými následky.
V případě prokázání viny

pachateli hrozí trest odnětí
svobody až na 20 let, popřípa-
dě výjimečný trest.

MÍSTOČINU. Tragédie se odehrála ve čtvrtek v bytovce na kraji
Dolního Skrýchova. Foto: Deník / Lenka Novotná
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325. května 2021 Deník
www.denik.cz


