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Zpráva o činnosti sdružení od poslední valné hromady
Občanského sdružení pro podporu a rozvoj sítě PaskovNET

Síť PaskovNET vznikla ve spolupráci s Obcí Paskov v roce 2003 a několik let fungovala z
příspěvků obce a sponzorů. Občanské sdružení pro podporu a rozvoj sítě PaskovNET bylo
založeno v roce 2007. Důvodem ke vzniku sdružení byla trvale neudržitelná situace v síti
PaskovNET, protože obec nemohla v potřebném rozsahu ze svého rozpočtu pokrýt náklady na
provoz a rozšiřování sítě. Od založení sdružení jsme se věnovali především organizačním pracím
tak, aby bylo možné zahájit činnost sdružení a uživatelům sítě umožněno členství ve sdružení. V
první polovině roku 2008 proběhla registrace členů tak, že ke konci roku 2008 mělo sdružení 581
členů. Ke konci roku 2012 mělo sdružení 724 členů. Sdružení má i několik členů, kteří bydlí
mimo území obce Paskov, tito členové platí příspěvek zvýšený na 600Kč čtvrtletně a rovněž
několik zákazníků z řad podnikatelů a firem.
Pro zajištění lepšího servisu stále rostoucí sítě jsme na konci roku 2011 změnili způsob
organizace prací kolem rozvoje, servisu sítě i administrativy. Spolupráci se stávajícími kolegy
jsme rozšířili na profesionálnější úroveň, takže tým techniků zajišťuje pravidelný dohled sítě s
garantovanou dobou odezvy a reakce na vzniklé poruchy na síti i u uživatelů.

Rozvoj sítě v roce 2013

•

•

•

•

V oblasti rozvoje bezdrátových technologií - WiFi
1. I v roce 2012 jsme pokračovali v rozšiřování technologie MIMO v pásmu 5GHz,
která je nyní instalovaná na všech významných vysílačích. V podstatě všichni noví
členové jsou připojováni touto technologií.
2. Byla provedeny výstavba nového vysílače na domě Nádražní 525 a v Oprechticích
na domě
3. V rámci připojení na optiku jsme rekonstruovali vysílač na ul. Kirilovova.
4. V souvislosti s opravou střechy na škole jsme byli nuceni provést celkovou
rekonstrukci vysílacího bodu.
V oblasti rozšiřování optické sítě
1. V domech na ul. Kirilovova (578, 579, 563), Fučíkova (645, 646) a Nádražní (525)
byla vybudována lokální síť a tyto domy byly připojeny na optiku. (asi 50
přípojek)
2. Na optiku byly připojeny také vysílače na ul. Rudé armády, Nádražní 7 a vysílač u
podchodu.
3. Byla vybudován optický propoj mezi vysílači Na Kopečku a u p. Rašky a takto
vzniklá síť byla ke zbytku sítě připojena spojem v pásmu 10,5GHz.
4. Proběhla rekonstrukce přípojky na řadovky.
5. Probíhají práce na připojování menších lokálních sítí na optiku. Již byly připojeny
dvě tyto sítě, v roce 2013 plánujeme připojení dalších 5.
Probíhají práce kolem přípojení sítě PaskovNET k internetu optikou. Byla zpracována
projektová dokumentace, uzavřeny potřebné smlouvy a nyní běží územní řízení.
I v roce 2012 jsme zajišťovali videopřenos z oprechtického hasičského víkendu.
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Poděkování
Všem členům děkujeme za přízeň a pomoc v uplynulých letech, zvláštní poděkování patří všem,
kteří za uplynulých 10 let věnovali síti svůj volný čas, nebo provozují část její infrastruktury.
Poděkování patří také Městu Paskov za dlouhodobou podporu sítě, investice do konektivity a
optických tras.

Zpracovala rada občanského sdružení pro podporu a rozvoj sítě PaskovNET
V Paskově dne: 12.5.2014
Karel Záviský
Předseda sdružení

Roman Šafránek
Místopředseda sdružení
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Jan Krejčí
člen rady sdružení

