Stručná výroční zpráva za rok 2008
Představení sdružení
Neziskové občanské sdružení CRFreeNet vychází z myšlenek celorepublikového projektu
CZFree.Net a aplikuje jeho myšlenky v Chrudimi a okolí. Především podporuje vznik
a rozvoj neziskové decentralizované otevřené metropolitní počítačové sítě (dále jen
sítě) v místě, kde působí.
Pomocí sítě působí na odst-raňování informačních,
komunikačních a sociálních bariér. Uživatelům sítě také poskytuje připojení k síti
Internet. Sdružení bylo registrováno na Ministerstvu vnitra dne 10. 3. 2004. Činnost
sdružení je financována z dotací, příspěvků či darů, z poplatků uživatelů využívajících
bránu do Internetu, z výnosů z prodeje zařízení a služeb.

Stručná statistika
Přehled uvádí stav na začátku a na konci roku.
Počet připojených počítačů a síťových prvků: 1410 / 1944
Počet uzlů sítě (přístupových a provozních bodů): 52 / 73
Počet registrovaných uživatelů sítě: 483 / 560
Konektivita do Internetu
●

pro Chrudim: 20 Mb/s / 34 Mb/s

●

pro Pardubice a Křižanovice: 8 Mb/s / 20 Mb/s

Veřejných IP adres
●

pro Chrudim: 255 / 4096

●

pro Pardubice a Křižanovice: 32 / 32

Obce připojené do sítě (zvýrazněny jsou obce připojené v průběhu roku):
Chrudim, Pardubice, Slatiňany, Heřmanův Městec, Staré Jesenčany, Rabštejnská
Lhota, Rabštejn, Křižanovice, Liboměřice, Licibořice, Šiškovice, Samařov,
Kovářov, Hrbokov, Pohled, Mladoňovice, Polánka, Rtenín, Smrkový Týnec,
Sobětuchy, Holín, České Lhotice, Chotěnice, Medlešice, Mikulovice, Orel, Vlčnov,
Radlín, Konopáč, Polánka
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Události roku 2008
•

Podstatným způsobem jsme vylepšovali technologii v síti s cílem zvýšit přenosové
kapacity a spolehlivost. Kompletně jsme přebudovali například bod KřižanoPort.

•

Vichřice Emma rozladila mnoho spojů, některé antény zohýbala, utrhla jeden
stožár. Opravy probíhaly několik dní.

•

Několik nových bodů ve Slatiňanech, Chrudimi, Pardubicích i v nových obcích.

•

První místo za Pardubický kraj pro CRFreeNet v soutěži ByznysRebel2008 za to,
jak mění zažité konvence ve prospěch svých uživatelů.

•

Pořízeno vysokokapacitní 85 Mb/s 10,5 GHz pojítko pro lepší připojení chrudimské
větve do Internetu.

Spolupráce a podpořené projekty
Pokračovala spolupráce například s těmito subjekty:
•

Ústav sociální péče, Slatiňany – technika, připojení a poradenství zdarma

•

Azylový dům, Chrudim – počítač a další technika, připojení zdarma

•

SpeedFree občanské sdružení budující neziskovou síť v Hlinsku v Čechách a okolí

•

Šance pro tebe, poskytovatel volnočasových, a komunitních sociálních služeb
v Chrudimi

•

Internetový klub Svítkov, komunitní počítačová síť ve Svítkově

Podpořili jsme například tyto projekty a aktivity uživatelů:
•

Vývoj a výroba zařízení pro bezdrátové sítě.

•

Herní servery uživatelů, přístupné přes komunitní síť ostatním.

•

Webkamera

•

Společenská setkání uživatelů sítě za účelem navazování kontaktů a výměny
zkušeností.

•

Na vlastní náklady provozujeme server Varda pro bezplatný provoz webových
stránek, FTP účtů, e-mailu a dalších služeb uživatelům.
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