starém, tak i novém standardu. Pokud jste v dosahu více vysílačů, můžete
mít ty samé programy načtené i vícekrát.
Kdy se bude v naší lokalitě vypínat vysílání DVB-T?
V každém regionu se bude vysílání DVB-T vypínat v jiných termínech.
Lišit se budou i data vypínání jednotlivých celoplošných sítí DVB-T ze
stejného vysílače. Přehled všech potřebných termínů naleznete na webu
www.televizezadarmo.cz, kde jsou všechny termíny rozděleny podle
jednotlivých krajů i sítí DVB-T.
Přijímám televizi přes satelit, kabelovou televizi nebo IPTV. Týká se
mě také přechod na DVB-T2?
Nikoli. Zákazníků placených televizních služeb se přechod na DVB-T2
netýká, jim se nic vypínat nebude. Pouze pokud by chtěli přejít na bezplatný
pozemní příjem televizního vysílání, musí si pořídit správný přijímač DVBT2/HEVC.
Kam se mohu obrátit s dalšími dotazy k přechodu na DVB-T2?
Můžete využít bezplatnou informační linku Českých Radiokomunikací na
čísle 800 929 929, které je v provozu ve všední dny od 8:00 do 20:00 hod.,
Divácké centrum České televize na lince 261 136 113, jež je k dispozici
denně od 7:30 do 20:00 hod. a hotline společnosti Digital Broadcasting na
čísle 595 694 600 každý všední den od 9:00 do 17:00 hod. E-mailové
dotazy můžete směřovat na adresy dvbt2@cra.cz, info@ceskatelevize.cz a
helpdesk@multiplex4.cz.
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Nový Jáchymováček
Obecní úřad
Informace o odpadech
Vážení občané,
k 31.12.2019 končí v naší obci svoz směsného komunálního odpadu
založený na načítání čárových kódů svezených nádob. Na základě jednání
zastupitelů obcí s vedením společnosti AVE CZ a po dohodě obou stran
dochází k tomu, že firma AVE odpadové hospodářství, s. r. o. Beroun je
připravena nasadit nový systém, který nahradí ten stávající. Nádoby na
odpad budou opatřeny známkou. Tyto známky budou různé podle druhu
nádob. Někteří obyvatelé mají popelnici plechovou, někteří plastovou a
plastová se bude ještě rozlišovat podle velikosti. Z tohoto důvodu jsme
provedli inventuru nádob a do konce roku Vám budou tyto známky dodány.
Nová cena za svoz komunálního odpadu od 01.01.2020 za popelnici o
velkosti 110 l nebo 120 l bude 80,- Kč včetně DPH a cena za popelnici o
velkosti 240 l bude 160,- Kč včetně DPH. Ke zvýšení ceny dochází z toho
důvodu, že ji navyšuje společnost AVE. Dále jsme byli upozorněni na to, že
pokud bude odpad umístěn vedle popelnice např. v taškách, pytlích apod.,
pak mu nebude vyvezen. Takovým způsobem bude možné odpad vyvézt
pouze za podmínky, že si na obecním úřadu zakoupíte označený pytel za
cenu 80,- Kč. Naplněný pytel je pak možné umístit vedle popelnice a
svozová společnost ho odveze.

Sbírka na hračky pro děti do mateřské školy
Obecní úřad oznamuje, že veřejná sbírka na hračky pro děti do mateřské
školy pokračuje do 31.03.2020.
Číslo účtu 30031 – 0363878349/0800
Děkujeme.

Kulturní výbor
Co se událo
Poslední říjnový den se konal v naší obci lampionový průvod, kterého se
zúčastnilo více než padesát dětí se svými blízkými. Jako každoročně byla
vyhlášena soutěž o Nejstrašidelnější dýni. Dýně byly vystaveny u místní
základní školy, kde také proběhlo ocenění dětí z mateřské a základní školy.
Celá akce byla zakončena strašidelnou stezkou. Všichni odvážlivci dostali
sladkou odměnu a medaili. Na přípravě této povedené akce se podílela
Základní a mateřská škola Nový Jáchymov a Kulturní výbor obce.
K adventu
Stejně jako loni se Kulturní výbor obce rozhodl potěšit vánočními dárky
dětská srdce. V rámci akce Rozsvícení vánočního stromu, konané v neděli
1. 12. 2019, bude možné obdarovat děti z místní mateřské školy. Děti si
nakreslily svá vánoční přání, která jim budou dělat radost a zpříjemňovat
chvíle strávené ve školce. Přání, spolu s dalšími informacemi, budou k
dispozici u vánočního stromku. Zabalené dárky budou přijímány v úředních
hodinách na Obecním úřadě do 13. 12. 2019. Poté budou předány do MŠ v
Novém Jáchymově. Ježíškům předem děkujeme.
-as-

DVB-T, je třeba tyto kanálové vložky vyměnit nebo přeladit. Úprava STA
je čistě odbornou záležitostí, na kterou je třeba najmout profesionální
servisní firmu. S blížícím se termínem vypínání starého vysílání DVB-T se
zájem o servisní společnosti bude zvyšovat, takže vám doporučujeme
s úpravami STA neotálet. Pokud se rozhodnete upravit STA na poslední
chvíli, může se stát, že všechny servisní firmy ve vašem okolí již budou mít
nasmlouvané zakázky na několik týdnů dopředu a do vypnutí vysílání
DVB-T vám společnou anténu upravit nestihnou. Riskovali byste tak, že po
vypnutí DVB-T zůstanete na několik dní nebo dokonce týdnů bez
televizního signálu. Seznam servisních firem, které se zabývají úpravami
společných antén, naleznete například na webu www.dvbt2overeno.cz.
Jak připojím set-top box DVB-T2 k televizoru?
Je to jednoduché. Set-top box nejprve propojte s televizorem HDMI
kabelem anebo SCART kabelem. Poté odpojte televizor od antény a zapojte
ji do set-top boxu. Nakonec zapojte set-top box do elektrické sítě.
Dálkovým ovladačem od televizoru zapněte televizor a dálkovým
ovladačem set-top boxu zase set-top box. Pro přepínání mezi programy
DVB-T2 dále používejte pouze ovladač pro set-top box.
Mám vše zapojené. Jak naladím programy vysílané v DVB-T2?
Pokud máte nový televizor, jděte do hlavního menu a najděte Vyhledávání
programů. Spusťte automatické vyhledávání. Přijímač proskenuje celé
vysílací spektrum a načte do svojí nabídky dostupné programy. Máte-li settop box DVB-T2 připojený ke starší televizi, proveďte toto ladění na set-top
boxu.
Naladil jsem všechny programy dvakrát nebo i vícekrát. Kde se stala
chyba?
Nejde o chybu. Do doby, než bude ve vaší lokalitě vypnuté vysílání ve
standardu DVB-T, naladíte na vašem přijímači DVB-T2 programy jak ve

Co musím udělat, abych si zachoval bezplatný pozemní příjem
televizního vysílání?
Pro diváky tato změna znamená nutnost pořídit si nový televizní přijímač, a
to buď rovnou nový televizor nebo set-top box DVB-T2/HEVC, který
připojí ke stávajícímu televizoru. Domácnosti, které přijímají televizní
signál prostřednictvím společné televizní antény, si ještě musí
prostřednictvím majitele nebo správce domu zajistit odbornou úpravu této
antény pro příjem nových vysílacích sítí DVB-T2.
Kolik stojí nový přijímač pro sledování vysílání ve standardu DVB-T2?
Pokud zvolíte set-top box, který připojíte ke stávajícímu televizoru, vyjde
vás nejlevnější přijímač na necelých 600 Kč. Ceny televizorů s DVB-T2
tunerem začínají na 3 000 Kč.

Mikuláš
Sháníte Mikuláše, anděla a čerta v Novém Jáchymově? Kontaktujte Marii
Šlejmarovou, telefon: 777 745 757, e-mail: mana.slejmarka@seznam.cz.
Můžete napsat i nějaké ty hříchy.

Výzva
Prosíme majitele psů, aby si hlídali, kam jejich mazlíčci vykonávají
potřebu. Zejména nevhodnými místy jsou Dětský park u Diany a Dětské
hřiště na Sídlišti. Pokud Vám pes do parku nebo na hřiště vběhne,
zkontrolujte prosím, zda zde nevykonal potřebu. Předem děkujeme za
kontrolu, která by měla být automatická.
Jáchymovské maminky a jejich děti

Jak poznám, že kupuji správný přijímač pro sledování DVB-T2?
Česká republika využívá pro vysílání DVB-T2 video kodek H.265/HEVC.
Set-top boxy a televizory pro příjem DVB-T2 by tedy měly být vybaveny
tímto kodekem. Na trhu jsou i přijímače s kodekem H.264/MPEG-4, které
dokáží přijímat pouze zvuk, ale nezpracují obraz nového vysílání. Pokud si
chcete být stoprocentně jisti, že kupujete správný přijímač, zvolte set-top
box nebo televizor se zlatou pečetí „DVB-T2 ověřeno“. Jde o přijímače
certifikované Českými Radiokomunikacemi. Jejich seznam naleznete na
webu www.dvbt2overeno.cz.

Jako každý rok jsme za rybáře pořádali tradiční „Dolovnou“, která se
uskutečnila 09.11.2019 v restauraci Pod Kaštanem. Pobavit se přišlo 85 lidí.
V bohaté tombole bylo 160 cen, samozřejmě nechyběly ani ryby, a to 2
štiky, 17 kaprů a 8 amurů. K tanci a poslechu hrála kabela Ideal band,
obsluha oproti loňskému roku byla výrazně lepší. I to přispělo ke
spokojenosti hostů.

Musím kvůli přechodu na nové vysílání DVB-T2 měnit anténu?
Pokud máte individuální pokojovou nebo venkovní anténu, nemusíte nic
měnit. Pokud však přijímáte televizní vysílání přes společnou televizní
anténu (STA), musíte si u majitele nebo správce domu zajistit úpravu STA.
Společné antény totiž používají tzv. kanálové vložky, které jsou naladěné na
konkrétní vysílací kanály přijímaných sítí. Vzhledem k tomu, že nové
vysílání bude často probíhat na jiných kanálech než vypínané vysílání

Za MO ČRS Petrův zdar
-jš-

MO ČRS Nový Jáchymov

Chtěli bychom poděkovat všem sponzorům a občanům, kteří nám pomohli
při organizaci. Příští Dolovnou bychom chtěli pořádat 07.11.2020. Přestože
je to až za rok, zveme vás již dnes.

Spolek POHODA

Události

V neděli 10.11.2019 se uskutečnila tradiční Drakiáda na louce pod
Pyramidou. Jako již tradičně nebylo úplně ideální počasí, přesto účastníci
dělali vše proto, aby draci vzlétli a nakonec se to většině podařilo. Někteří
měli opravdu kreativní způsob jak dostat draka do vzduchu. Společně si pak
všichni opekli buřty a porota rozdala ceny za nejlépe létající draky a
nejhezčí doma vyrobené. Všichni si listopadové odpoledne jistě užili.
-eb-

Advent
Kulturní výbor obce Nový Jáchymov ve spolupráci s místní Mateřskou a
základní školou Nový Jáchymov všechny srdečně zve na tradiční Advent.
Uskuteční se v parku u Diany v neděli 01.12.2019 od 16:00 hod. V průběhu
vystoupí žáci ze Základní a mateřské školy Nový Jáchymov a pěvecký sbor
ZŠ Broumy. Občerstvení je zajištěno, budeme rádi, když přinesete
ochutnávku z vlastní kuchyně.

Vánoční tvoření

Restaurace Pod Kaštanem – otevírací doba ke konci
roku
Dne 24.12.2019 od 19:00 hod. bude hospoda Pod Kaštanem otevřená.
Pokud má někdo zájem o večeři (bramborový salát a řízek), prosím dopředu
se nahlaste v restauraci. Děkuji a všichni jste srdečně zváni.
S výjimkou Štědrého dne, bude o vánočních svátcích hospoda zavřená.
Ostatní dny bude běžná otevírací doba:
pondělí
13:00 – 22:00 hod.
úterý
13:00 – 22:00 hod.
středa
11:00 – 22:00 hod.
čtvrtek
11:00 – 22:00 hod.
pátek
11:00 – 22:00 hod.
sobota
11:00 – 22:00 hod.
neděle
11:00 – 22:00 hod.
Na Silvestra bude hospoda Pod Kaštanem otevřena od 20:00 hod. Lístky je
možné zakoupit v hospodě. Pár 300 Kč. Jednotlivec 200 Kč. Cena zahrnuje
občerstvení a šampaňské na přípitek.

Kulturní výbor obce Nový Jáchymova pořádá vánoční tvoření s Mikuláškou
nadílkou. Uskuteční se v prostorách komunitního centra na obecním úřadu
08.12.2019 od 14:00 hodin. Všichni jste srdečně zváni.

Ostatní
Otázky a odpovědi k přechodu na televizní vysílání DVBT2
Proč se znovu mění vysílací standard, když se teprve nedávno
přecházelo z analogového na digitální televizní vysílání DVB-T?
Nejde o výmysl samotných televizí nebo vlády, ale důsledek rozhodnutí
Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) a následně i Evropské komise,
podle něhož má být třetina vysílacích kanálů, na kterých v současné době
probíhá pozemní televizní vysílání, do poloviny roku 2020 uvolněna pro
potřeby mobilních sítí nové generace 5 G. Aby bylo zachováno televizní
vysílání v současném rozsahu a se všemi programy, na které jste zvyklí,
musí se přejít na novější a efektivnější vysílací standard DVB-T2. Ten
umožňuje pokrýt Českou republiku z menšího počtu vysílacích kanálů a
zároveň zvyšuje kapacitu vysílacích sítí, takže se v éteru může objevit více
televizních programů než doposud, včetně stanic ve vysokém rozlišení
obrazu (HDTV).

