Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás informovali o aktuálním stavu naší obecní kabelové televize (TKR) k datu
10.12.2012. Na četné dotazy mnohých z Vás připojujeme i několik obecných informací.
V letošním roce proběhlo několik oprav a vylepšení. Cílem bylo zlepšit kvalitu a sílu šířeného
televizního signálu, zejména na spodním konci obce a rozšířit dostupnou nabídku programů.
V našem kabelovém rozvodu je šířen analogový a digitální televizní signál a dále digitální rádia.
Analogový signál je určený pro starší typy televizorů, videorekordérů a dalších zařízení. Na nových
digitálních televizích zejména větších rozměrů je tento signál zrnitý. Analogové programy jsou v
nabídce nových televizí označeny zkratkou TV.
Digitální signál není na starších typech televizorů dostupný bez použití SET-TOP BOXU.
Digitální signál je šířen v rozlišení standardním (označení DTV) a vysokém (označení HDTV).
Aktuální nabídka programů šířených analogově (TV) – celkem 18:
ČT1, ČT2, ČT 24, ČT Sport,
Nova, NOVA CINEMA, Prima family, Prima COOL, Prima LOVE, BARRANDOV TV,
ST1, ST2, JOJ, Markíza,
Eurosport, ServusTV, Óčko, Fanda
Aktuální nabídka programů šířených digitálně (označení DTV) – celkem 32:
ČT1 JM, ČT2, ČT 24, ČT Sport,
Nova, NOVA CINEMA, FANDA
Prima family, Prima COOL, Prima LOVE, Prima ZOOM
BARRANDOV TV, Pětka, Óčko, TV Pohoda, Šlágr TV, SMÍCHOV, Inzert TV
Doma, JOJ, JOJ plus, Markíza
ORF1, ORF2 W, ORF2 N, ORF III, ORF Sport+, 3SAT, ATV, PULS4, ServusTV, SchauTV
Aktuální nabídka programů šířených digitálně ve vysokém rozlišení (označení HDTV) – celkem 2:
ČT1 HD, Nova HD
Aktuální nabídka digitálních rádií (označení RADIO) – celkem 9:
ČRo1 Radiožurnál
ČRo Radio Wave
ČRo2 Praha
ČRo D-dur
ČRo3 Vltava
ČRo Leonardo

ČRo Rádio česko / ČRo6
Radio Maria
Radio Proglas

Nabídka digitálních programů se v letošním roce několikrát změnila.
 Přibylo několik nových TV programů (Fanda, Šlágr, Pětka, ...)
 Několik programů se „stěhovalo“ v rámci vysílacích frekvencí (kanálů).
 V nejbližším období se musíme smířit s faktem, že se tyto změny budou opakovat.
Tyto změny obec nijak neovlivňuje, ale průběžně je přenáší do našeho TV rozvodu. Proto, aby se
všechny změny projevily ve Vaší digitální televizi, je občas nutné provést aktualizaci programů.
Zkontrolujte si proto doma seznam programů, které zobrazuje Vaše digitální televize.
Počet programů šířených analogově se nemění a není nutné jejich přelaďování.
Případné změny obsahu se provádí centrálně automaticky (např. záměna ORF2 za FANDU).

V případě jakýchkoliv nejasností, technických potíží, informujte, prosím, obecní úřad.
 Telefon na obecní úřad:
547 244 274, 547 244 355 (starosta)
 E-mail na obecní úřad:
obec@nebovidyubrna.cz
 Kontakt na technického správce TKR:
pan Jiří Jindřich – 739 464 326
 Aktuální informace o stavu a změnách TKR najdete na internetových stránkách obce v
kapitole „Informace pro občany“ podkapitole „Kabelová televize“
http://www.nebovidyubrna.cz/index.php?nid=2486&lid=cs&oid=1698835
Roční udržovací poplatek činí 325 Kč a je splatný do 31.1.2013.

V Nebovidech dne 17.12.2012.

