Vážení spoluobčané,
Seznamujeme vás s budoucností kabelové televize pro obce :
Držková, Kašava, Vlčková.
V roce 2010 stanice ČT2 jako první začala vysílat pouze digitálně (v přijímací stanici se
provedla úprava z digitálního do analogového vysílání) a v průběhu letošního roku se budou
postupně digitalizovat i ostatní programy , nejpozdější termín vypnutí analogového signálu je
31.12.2012.
Co to bude obnášet pro kabelové vysílání v obci Kašava ???
To znamená , že (skoro po 20 letech !!! opravdu tak dlouho nám kabelovka slouží) je nutná
výměna zařízení přijímací stanice na Vančici , výměna 22 zesilovačů v obci a na některých
trasách i výměna kabelů.
Toto nové zařízení jednak zkvalitní příjem , ale hlavně rozšíří programovou nabídku, na více
jak 30 programů analogového i digitálního vysílání.
Změnou technologie bude pomocí kabelové televize v analogové verzi přijímat tyto
neplacené (nezakodované) programy: ČT1, ČT2,ČT4 sport, ČT24, TV Noe, TV Prima, Prima
Cool, Prima Love, TV Barrandov, Nova, Nova Cinema, JOJ, JOJ + infokanál, STV1 , STV2,
Markíza , digitální nabídka bude obsahovat programy : ČT1, ČT2,ČT4 sport, ČT24,TV Noe, TV
Prima, Prima Cool, Prima Love, TV Barrandov, Nova, Nova Cinema Prima cool, Prima love, TV
Barandov, Nova Cinema, a dále placené (zakodované) programy :
Eurosport, Discovery channel, Nova sport, Animal planet…
Nová technologie umožní sledování jak analogového tak i digitálního vysílání. Ke sledování
digitálního vysílání na starších typech televizorů, nutno pořídit k televizi set-top-box.
A co to bude stát ?!?!?!
Náklady na modernizaci
Změna technologie přijímací stanice - 180.000Kč
( Kašava hradí ½ z celkové ceny 360tis.)
Úpravy v obci – výměna 22 zesilovačů - 154.000Kč
Výměna kabelů v obci ( hrubý odhad ) - 200.000Kč
CELKEM
534.000Kč
Počet přípojek v Kašavě cca 215.
Náklad na jednu přípojku bude činit cca -

2.483Kč.

Co to znamená pro Vás ?
Znamená to , že každý zájemce o připojení musí uzavřít novou Smlouvu o využívání
televizního a rozhlasového kabelového rozvodu , a zaplatit jednorázový poplatek
2.000,-Kč.
Tento poplatek je určen na modernizaci výše popsaného zařízení.
Roční poplatek
Roční náklady za kabelovku v minulém roce 2010 činily :
Za el. energie, pojištění ,poplatky(OSA, INTERGRAM, DILIA, OOA-S, OAZA), poplatky (placené
programy), servis …v obci Kašava za r. 2010 činily - 222.469,-Kč
Příjmy z poplatků od občanů v roce 2010 činily…..………………………..107.500,-Kč
Náklady na jednu přípojku (rodinný dům) tedy činily 1.035Kč. Rodinný dům hradil 500,-Kč.
Zbytek uhrazeno z obecního rozpočtu.
Návrh ročního poplatku od roku 2012 za 1 přípojku (bytovou jednotku) s možností připojení
více televizních přijímačů - 1.000,- Kč
Cenové srovnání
Pořízení Satelitního kompletu, jednorázově cca 5.000,- až 7.000,-Kč – dle typu a požadavku
zákazníka (výše uvedené neplacené programy, bez jakéhokoliv poplatku)
Placené programy 290,-Kč/měsíčně – přes satelit - pouze na 1 televizní přijímač!
Dříve, než budete shánět informace od (ověřených zdrojů), přijďte se informovat na obecní
úřad.
Vyplněnou tabulku prosíme vraťte do 25.06.2011 na obecní úřad v Kašavě.
Zpracoval: Jarcovják Josef
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