Názov projektu

Zvyšovanie komunitnej produkcie potravín a iných
miestnych výrobkov - Boj proti chudobe s využívaním miestnych zdrojov.

Názov organizácie realizujúcej projekt
Miesto realizácie

Fotky

PRO TORNENSIS o. z.
TURŇA n/Bodvou a okolie

Stručné informácie o projekte

1.
Nosným miestnym produktom v prvom kole budú
brikety a pelety. V uplynulom období sme sa venovali zvládnutiu produktivity a ekonomiky výroby. Dospeli sme k záverom, že efektívne sa dá
vyrábať v lete, zo suchých vstupov (slnko)
Teraz riešime ďalšie opatrenie na zníženie miezd
a to prepojením drvičky , sušičky a lisu šnekovým
dopravníkom a tak vlastne získame linku, ktorú
vie jeden pracovník obslúžiť. (namiesto troch)
Na obrázku je výsledok troj hodinovej práce lisu
na brikety
450 kg brikiet zo slamy
2.
V Dome remesiel - v našom sídle sme dali v novembri 2012 demontovať zemný plyn a prešli sme
na vykurovanie peletami z drevných pilín.
Denná spotreba v priemere vychádza na 20 kg .
V obchodnej cene peliet to znamená 6 EUR denne
Naše náklady predbežne tvoria 3 EUR denne,
s tým, že zatiaľ ich vyrábame v rámci zvládnutia
a overovania technológie.

3.
Pred Vianocami od 15.12 do 21.12 sme organizovali trhy z miestnych produktov. Miestny producenti sa mali možnosť predstaviť a občania si zvy-

kať na miestne trhovisko.
Členovia KLUBU – HO ponúkali na predaj:
Včelie produkty - med, medovina, propolis, voskové sviečky
Syr čerstvý, syr údený, tvaroh, údenú slaninu z
mangalice
Sušené čajové bylinky.
Keramikárske výrobky od miestnej umelkyne.
Žiaci z gymnázia ponúkali rôzne ozdoby vianočné
Združenie PRO TORNENSIS - drevené hračky,
vianočné ozdoby, pelety, brikety, predložky pred
dvere

Vianočné trhy z miestnych produktov

Začiatkom mája 2013 rozbehneme pravidelné sobotňajšie TRHY - GAZDOVSKÉ DNI

V druhom polroku 2012 sme ďalej riešili veci:
- Prenájmy pozemkov ako združenie a aj naši členovia KLUBU – HO
- Zapájanie rodín do produkovania, ale aj do užívania miestnych produktov
- Jednali sme so starostami okolitých obci do ich zapojenia sa do HO (hospodárskej obnovy)
- Zabezpečovali sme VO k zariadeniu malotraktor s príslušenstvom
- Jednali sme s ďalšími možnými dodávateľmi surovín pre brikety a pelety
- Predvádzali sme výrobu brikiet pre záujemcov (možných výrobcov)
:
Záujemca –p. Illés z Kráľovského Chlmca
Záujemci zo Štrby a zo Stredy n/Bodrogom
- V uplynulom polroku sme sa venovali osvete o projekte, zapájaniu občanov

