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Pelhřimovské Masarykovo náměstí patřilo o minulém víkendu již
17. ročníku Festivalu hasičských dechových hudeb a Dnům záchranářů
Pelhřimov 2017. Zároveň se uskutečnila i novodobá Bartolomějská
pouť. Zpestřením akce bylo zapálení
makety krematoria, která je parodií
na výrok herce Rudolfa Hrušínského jako lékaře ve filmu Vesničko má
středisková: ,,Tak víš kam jeď? Jeď
do Pelhřimova. Prohlídni si krema-
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torium, ať víš, do čeho jdeš.“ Do makety krematoria vhodili zájemci lístky, na které popsali své starosti a
trable, ty také minulou sobotu večer
pohltily plameny a nenávratně tak
zmizely. Stalo se tak i letos přesto,
že po vyhlášení poplachu byla velká
snaha o uhašení rychle hořícího krematoria. Pořadatelé si ale postěžovali, že lístků mnoho neshořelo, takže
zřejmě lidé nemají moc starostí.
V neděli v Pelhřimově na náměstí

Do rekordmanské Síně slávy byl v minulých dnech uveden pelhřimovskou Agenturou Dobrý den také slavný tenorista Peter Dvorský jako jeden
z nejúspěšnějších světových tenoristů, který hostoval na více než šedesáti
operních scénách ve 25 zemích světa. Jako rekord byla zaregistrována také
Mezinárodní pěvecká soutěž dalšího pěvce Jakuba Pustiny, která je soutěží
operních pěvců s největší mezinárodní účastí. Účastnili se jí mladí pěvci do
35 let věku ze 42 zemí světa. Mladí pěvci pocházející z Polska, Ruska, Bulharska, USA a Česka se v Pelhřimově v uplynulých dnech připravovali na
své účinkování v dalším ročníku této prestižní Mezinárodní pěvecké soutěže Jakuba Pustiny. Koncert devíti mladých absolventů pěveckých kurzů
se již uskutečnil v pelhřimovském divadle. Vítězové soutěže budou také
koncertovat v polovině října v Divadle Lubomíra Lipského v Pelhřimově. Mladý pěvec Jakub Pustina je již v Pelhřimově známý také díky Novoročním koncertům, kdy tady účinkoval i s dalšími významnými pěvci.

Pět jednotek hasičů zasahovalo u požáru výrobní haly v Jiřicích. K požáru
vyjely jednotky profesinonálních hasičů ze stanic v Pelhřimově a Humpolci
společně s dobrovolnými hasiči z Humpolce, Jiřic a Želiva. Dva zaměstnanci
společnosti se nadýchali zplodin a skončili v péči zdravotníků. Vznikla škoda
za 80 tisíc korun, hasiči uchránili majetek za dva miliony korun.
(hv)

Síť optických vláken, neboli světelných kabelů, představuje nejmodernější přenos
dat v současnosti. Právě
díky ní můžete v panelových
a bytových domech v Pelhřimově využívat nejrychlejší
možné a maximálně spolehlivé připojení k internetu. To
navíc umožňuje sledovat i televizní obraz s mnoha zajímavými výhodami.
Optika, jak se síť optických vláken také ve zkratce nazývá, je dosud
nepřekonaný způsob přenosu dat na
světě. V kabelech je umístěno skleněné vlákno, kterým prochází světelné
paprsky, a tím dochází k přenosu
informací. Data se tedy skutečně
přenáší rychlostí světla. „Tato technologie se využívá právě pro internetové připojení, televizní vysílání i
internetové volání. Na internetovou
síť jsme připojeni dvěma nezávislými optickými trasami, jako jediní v
Pelhřimově máme tedy dvě konektivity, díky kterým nehrozí jakékoliv
omezení chodu sítě. Optické připojení navíc neomezují rychlostní limity
stahování ani odesílání dat, a dokonce umožňuje navyšování rychlosti v budoucnu. Jeho výhodou je také
to, že na spolehlivost nemá vliv počasí. Oproti běžným kovovým vodičům sloužících pro přenos dat
světelné kabely neruší elektromagnetické vlnění, tedy například blesk,“
upřesňuje Michal Pihávek, jednatel

společnosti StaMPi, která optickou
síť v Pelhřimově na vlastní náklady buduje od roku 2005. I přes vysoké náklady na tuto výstavbu jsou
ceny za dosud nepřekonanou kvalitu této služby velmi příznivé. V
tomto případě je nejvyšší reálná
rychlost připojení opravdu zcela
garantována, což u jiné současné
technologie není možné. Počet panelových a bytových domů v Pelhřimově, které mohou tuto
špičkovou technologii využívat,
stále narůstá. Optická vlákna se
nyní rozvádí nejenom k domům
(FTTB - Fiber To The Building), ale
přímo až do jednotlivých domácností. Tento finální úsek připojení
do bytu byl dříve řešený metalickým kabelem, ten nyní nahrazuje
právě optické vlákno a jedná se tak
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složili slavnostní slib noví příslušníci Hasičského záchranného sboru
Kraje Vysočina, a to za přítomnosti
generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky
Drahoslava Ryby. Oceněni byli také
zasloužilí muzikanti z okresu. Na
akci vystoupily oblíbené kapely,
nechyběla Jihočeská hasičská dechovka Božejáci a Vysočinka. Zájemci si mohli také prohlédnout
vystavenou hasičskou techniku. (r)

Do iniciativy Piána na ulici se
zapojil i Pelhřimov, kde mají zájemci možnost si zahrát na ulici.
Pelhřimovské piano instalovala
do podloubí u Masarykova náměstí zdejší Hodina H. Pianino
tady bude do konce září a organizátoři věří, že se do Pelhřimova
vrátí i v příštím roce. Veřejná piana jsou umístěna na více než padesáti místech po celé republice.
Zmizelo tisíc litrů - Dosud
nezjištěný pachatel ukradl naftu
z volně přístupných a zaparkovaných nákladních vozidel u zemědělského podniku v Koberovicích.
Celkově zloděj ukradl nejméně tisíc litrů motorové nafty a způsobil
škodu téměř čtyřicet tisíc korun.

o technologii nazývanou FTTH (Fiber To The Home). Pro FTTH rozvod firma StaMPi zvolila formu
GPON, což znamená pasivní rozbočení světelných vláken bez využití
aktivních prvků, jakými jsou například switche. Tento postup zásadně
přispívá ke zvýšení spolehlivosti internetového připojení. Optickým
kabelem je aktuálně takto připojeno zhruba 190 popisných čísel jak
panelových, tak rodinných domů,
což představuje celkem 2 750 bytů
a rodinných domů. „Optika přispívá také ke zlepšení služeb těm domácnostem, které využívají wi-fi,
neboli bezdrátový způsob přenosu
dat. Vysílače máme totiž připojené
na optických vláknech, to znamená,
že mezi uživatelem a internetem je
pouze jeden bezdrátový skok, díky
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První letošní vražda na Vysočině
se podle informací policie stala na
ubytovně v Humpolci. Policisté integrovaného operačního střediska
přijali v pondělí 21. srpna časně
ráno krátce před půl třetí na lince
tísňového volání 158 oznámení o nálezu muže bez známek života. Muž
byl nalezen na chodbě ubytovny
v Humpolci. Na místo události vyjela zdravotnická záchranná služba a
byly vyslány nejbližší policejní hlídky. ,,Muže se nepodařilo resuscitovat a prvotním ohledáním těla bylo
zjištěno, že na jeho úmrtí může mít
podíl cizí osoba. Na místě policisté
zadrželi podezřelou osobu, která by
mohla mít násilný trestný čin na
svědomí, jedná se o 51letého cizince,

který byl umístěn do policejní cely.
K přesnému stanovení příčiny úmrtí
cizince byla nařízena soudní pitva,“
informoval o vyšetřování vedoucí
odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie kraje Vysočina
Pavel Kubiš. Policisté zadrželi spolubydlícího zavražděného muže a zajistili zřejmě vražednou zbraň, kterou
byl kuchyňský nůž. Oběť měla na
těle několik bodnořezných ran. Pavel Kubiš uvedl, že zadržený muž zapíral, že by se vraždy dopustil a
odmítl vypovídat. Není ani potvrzen
motiv činu, ale spolubydlící muži se
měli zřejmě pohádat, svoji roli mohl
hrát i alkohol. Oba Ukrajinci měli
maďarský pas a v naší republice již
pracovali delší dobu.
(th)

Muzeum dr. Aleše Hrdličky
v Humpolci zve na výstavu fotografií výtvarníka a dlouholetého vedoucího výstavního oddělení
Národního muzea Jana Michálka.
Výstava nazvaná Ohlédnutí za
tvorbou z let 1959 až 2016 je k vidění ve výstavním sále muzea na
Dolním náměstí do konce září.

Zprávy z regionu

V Humpolci se od 14. do 25.
září uskuteční akce s názvem Zpěvobraní. Během čtrnácti dnů se na
pódiu vystřidají všechny kapely,
sbory i sólisté z Humpolce. Diváci
uslyší různé hudební žánry od dechovky přes jazz, pop, bigbeat,
folk, country i vážnou hudbu. Na
Zpěvobraní vystoupí humpolecké
pěvecké sbory, hudební skupiny a
kapely, a to vždy od 19. hodin. Ve
čtvrtek 14. září to bude v sále kina
Dechový orchestr mladých ZUŠ
Gustava Malera Vysočinka. Den
nato ve výstavním sále muzea
Swinging chipses a Skaláci, v sobo-

tu 16. září Ars Camerata a PS
Čech a Lech. V neděli 17. září to
budou na stejném místě na Dolním
náměstí skupiny Tucet a Zlee Jazzyky. V pondělí 18.9. akce pokračuje v Tolerančním kostelíku na
Zichpili s účinkujícími: Miroslava
Časarová, Jana Borková, Lucie
Honzlová a Bohdan Petrovič. Od
čtvrtka 21. září do 25. září se akce
vrací do výstavního sálu humpoleckého muzea s vystoupeními sborů
ZŠ Hradská Křišťálek a ZŠ Hálkova
Hálkováček. Dále nebudou chybět
vystoupení skupin TY & MY, Pokus
Band, Lesanka a Spadla klec. (zp)

V okolí ulice Slovanského Bratrství v Pelhřimově u nemocnice se
22. srpna odpoledne rozlinul nepříjemný zápach. Důvodem byla havárie 22letého ř idiče traktor u
s přívěsem, který jel od Olešné do
centra Pelhřimova. Na přímém úseku v klesání nepřizpůsobil rychlost
jízdy a s jízdní soupravou dostal
smyk, který nezvládl. Poté vyjel
vpravo mimo komunikaci, kde na-

razil do svislé dopravní značky a
následně se souprava převrátila a
skončila na pravém boku. Přepravovaný odpad z bioplynové stanice
skončil na silnici. Při dopravní nehodě byla poškozená silnice, dlažba
i znečištěna fasáda domu a jeho
vnitřních prostor v blízkosti silnice.
Ke zranění osob naštěstí při nehodě
nedošlo, ale vznikla značná škoda
přesahující osm set tisíc korun. (pol)

čemuž jde o maximální stabilitu bezdrátového připojení,“ vysvětluje Zdeněk Havlát, hlavní správce sítě
StaMPinet a doplňuje: „Náš monitorovací systém sbírá 300 údajů ze
sítě každou vteřinu, tudíž máme nepřetržitý dohled nad veškerými změnami, které se v síti dějí, a jsme
schopni reagovat okamžitě, tedy většinou dříve, než jakoukoliv změnu
pocítí náš zákazník.“
Co se týče televizního vysílání,
optika umožňuje nejvyšší možné obrazové rozlišení, neboli HD, které
není bezdrátově možné. Ve stejnou
chvíli tedy můžete používat nejrychlejší internet v Pelhřimově a zároveň sledovat televizi na jakémkoliv
zařízení, tedy televizi, počítači, tabletu či chytrém telefonu. To vše bez
kolísání kvality a omezení. „Datový
tok optickými vlákny je totiž dostatečně velký na to, aby bylo možné
využívat současně nejrychlejší internet
a nejvyšší možnou kvalitu televizního
vysílání. Součástí této plnohodnotné
televize s HD televizními programy je
navíc nahrávání až 15ti hodinového
záznamu pořadů, přehrání archivu až
72 hodin zpětně či pozastavení aktu-

álně vysílaného pořadu,“ popisuje
šíři služeb Michal Pihávek. S touto
online televizí se můžete také setkat pod názvem „interkativní
TV“, protože do budoucna budete
moci jejím prostřednictvím jako
diváci hlasovat, soutěžit nebo třeba využívat půjčovnu filmů a podobně. Optika je prostě to
nejmodernější řešení internetu i
televize, které můžete mít. (pi)

tv.stampi.cz
Facebook: StaMPi
Tel.: 565 333 444
www.stampi.cz

StaMPi

Praská 1948,
Pelhøimov
Po-Pá: 8:30 - 17:00
So: 9:00 - 11:00

Silné bouøky vyvracely stromy
Extrémní počasí potrápilo během prázdnin také náš okres, kdy
19. srpna řádily silné bouřky doprovázené velkým větrem. Na Vysočině bylo nahlášeno 120 událostí
v souvislosti s počasím a převážně
vyjížděli hasiči na Pelhřimovsku,
nejčastěji odstraňovali popadané
stromy a větve, které bránily silničnímu provozu. Poprvé hasiči vyjeli k obci Kejžlice a poté se už
nezastavili. Hlášení o popadaných
stromech a větvích přijímali operátoři tísňových linek po několika minutách. Zásah byl nutný například
u Těmic, Včelničky, Božejova, Jiřic, Dráchova nebo Žirovnice.
Uzavřena musela být silnice mezi
obcemi Drachov a Těmice.

Kraj zachraòuje malé prodejny
Historicky první dotace Kraje
Vysočina na podporu zachování
dostupnosti služeb venkovských
prodejen potravin a smíšeného
zboží je už před schválením krajským zastupitelstvem. Rada Kraje
Vysočina schválila materiál, který
doporučuje schválení 55 žádostí
v objemu dvou miliónů korun. O
letos vyhlášený grant žádalo 91
obcí do 300 obyvatel a dotaci získá
pouze šedesát procent žadatelů.
Mezi 55 úspěšnými žadateli jsou
také obce z našeho okresu Sedlice,
Onšov a Křelovice a další.

Francouz se vrací na støední školy
Už devátým rokem podpoří Vysočina pobyt rodilého Francouze,
který bude po celý nový školní rok
vyučovat francouzštinu na středních školách v kraji. Na svoji loňskou práci opět naváže Jean
Griffon, který povede převážně konverzační hodiny se studenty šesti
krajských středních škol. Učit bude
pravidelně také na gymnáziích
v Pelhřimově a v Humpolci. Lektor
také pomáhá s výběrem vhodných
uchazečů o jednoleté studium na
střední škole ve Francii.

Oprava høištì pøišla mìsto draho
Fotbalové hřiště za Kalvárií
v Pelhřimově je opět po celkové rekonstrukci v provozu. Důvodem
pro nákladnou opravu bylo ukončení platnosti licence k pořádání soutěžních utkání v rámci Fotbalové
asociace České republiky ke konci
minulého roku. Oprava zahrnovala
demontáž původní umělé trávy i
vyrovnání stávající podkladové
štěrkové konstrukce a položení nového umělého trávníku se vsypem
křemičitého písku a gumového granulátu. Hřiště je nyní vhodné k celoročnímu využití. Náklady se
vyšplhaly k pěti a půl milionu korun a pelhřimovská radnice nezískala na tuto akci žádnou dotaci.

Dobroèinný bazar pomùe Charitì
Do konce září potrvá v pelhřimovském Knihkupectví U Vrány
dobročinný bazar knih pro Oblastní charitu Pelhřimov. Zájemci si
mohou vybrat libovolnou knihu
takzvaně z druhé ruky v knihkupectví v Růžové ulici a svůj dobrovolný příspěvek za knihu vhodí do
zapečetěné kasičky. Akci mohou
podpořit i tím, že své nepotřebné,
ale kvalitní knihy věnují tomuto
dobročinnému v bazaru.

Pelhøimovský policista má medaili

Optický kabel se na povrchu skládá z velmi odolného ochranného plastového obalu HDPE. Do něj jsou zafouknuty barevně odlišené plastové ochranné trubičky, v každé z nich je optický kabel obsahující až 192 skleněných
vláken. V praxi se ve StaMPi používá až 2-48 vláken podle typu vedené trasy.

V krajském kole soutěže dopravních policistů se velice dařilo
zástupci pelhřimovského dopravního inspektorátu Františku Plášilovi. V celkovém pořadí obsadil
pěkné třetí místo z celkem čtrnácti
účastníků z pěti dopravních inspektorátů územních odborů. Policisté při soutěži předvedli svoje
teoretické a praktické znalosti na
značně profesionální úrovni.
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