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Obec Třanovice - lokalizace

OBEC   
TŘANOVICE :
- 1020 obyvatel
- 860 ha



Výchozí stav - léta devadesátá

� Strukturálně postižený region (útlum důlní 
činnosti, hutní a strojní výroby)

� Vzrůstající výměra neobdělávané 
zemědělské půdyzemědělské půdy

� Rostoucí počet chátrajících a 
nevyužívaných zemědělských objektů

� Stagnace ekonomické výkonnosti

� Oblast jedna z nejvíc znečištěného ovzduší



Výchozí stav - léta devadesátá

� Změna subjektů hospodařících na pozemcích 

� Nevyjasněné vlastnické vztahy k půdě – výdej 
půdy restituentůmpůdy restituentům

� Hospodaření v lesích – čištění lesů způsobem 
spalování klestí

� Silný zvyk topení v domácnostech uhelnými kaly 
(co bylo vloženo do kotle, to bylo vyvezeno), 
k tomu po domácky vyrobené kotle.



Řešení čistoty ovzduší – výchozí podmínky

Podzemní zásobník plynu – současný stav  



Řešení čistoty ovzduší – plynofikace obce

� Plynofikace rok 1995-1997

� Napojeno 93% obytných domů  



Zpracování a realizace „Strategie rozvoje..“

� Institucionální zabezpečení

� Řešení konkrétních problémů a potřeb

- Revitalizace chátrajících a nevyužívaných - Revitalizace chátrajících a nevyužívaných 
zemědělských objektů a jejich využití 

- Využívání místních zdrojů 

- Řešení nezaměstnanosti

� Osvěta



Příprava a zpracování dokumentů
„Strategie rozvoje..“

MMR – programová a finanční podpora

� Program obnovy venkova 

Obec Třanovice - zakladatelObec Třanovice - zakladatel

� Rok 1999 – Třanovice služby o.p.s.

� Rok 2000 – Škola obnovy venkova

Sdružení obcí povodí Stonávky - zakladatel

� Rok 2001 – STONAX o.p.s.



Původní budova Kapplova dvora r. 2005 Nová budova Kapplova dvora r. 2006

Revitalizace zemědělských objektů



Původní budova Kapplova dvora r. 2005 Nová budova Kapplova dvora r. 2006

Revitalizace zemědělských objektů



Centrální kotelna v Třanovicích – Kapllův dvůr
Kotel:                               Hamont

Výkon:                             350 KW

Vytápěná plocha:             cca 4000 m2

Počet topných dnů:           255/topné obdobíPočet topných dnů:           255/topné období

Spotřeba štěpky:                600-900 prms/topné období



Kotelna s pohotovostním skladem štěpky, štěpkovač



Výroba štěpky a likvidace klestí v lese



Pěstování biomasy – „UTEUŠA“

Rok 2002 – cca 5 ha



Zpracování projektů a realizace

Náročnost přípravy na zpracování, řízení a 
realizaci projektů si vyžaduje organizační 
změny – r. 2004změny – r. 2004

Třanovice služby o.p.s. 

Tispol s.r.o.         MAS Pobeskydí z.s.p.o.
realizace                                               programy SAPARD, PRV  



Klepněte pro vložení titulu

Sběrný dvůr – sklad štěpky



Kotelna rodinný dům v obci Vělopolí

Kotel:                   Ponast KP 11

Topné medium:    pelety

Výkon:                 17 KW

Vytápěná plocha : 180 m2 

Spotřeba pelet:      5,45 t/sezóna



Kotelna obecní úřad Třanovice

Kotel:                   Ponast KP 51

Topné medium:    pelety

Výkon:                 45 KW

Vytápěná plocha : 450 m2 

Spotřeba pelet:       7,5 t/sezóna



Finanční zdroje

• programy MMR
• programy SFŽP
• Před vstupní fondy EU – SAPARD, PHARE, SROP
• Fondy EU – PRV, ROP, Životní prostředí• Fondy EU – PRV, ROP, Životní prostředí
• Programy Moravskoslezského kraje



Osvěta

• Studijní cesty
• Konference
• Semináře• Semináře
• Stálá výstavka
• Den otevřených dveří
• Vydávání propagačních letáků, brožur
• Exkurze
• Projekt environmentální výchova



Děkuji za pozornost

Bc. Jan TomiczekBc. Jan Tomiczek

Obec Třanovice
www.tranovice.cz


