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Природните богатства на регион Яблунков съставляват достатъчното количество
качествена питейна вода, залесените планински възвишения, достигащи до 1000
метра височина, и земеделските земи и пасища, където отново започват да се
отглеждат овце и крави.

Качествена питейна вода – през долината, разположена на изток от
гр.Яблунков, тече река Олша. Тя преминава през общините Буковец и Писек, а
изворите й се намират в съседна Полша в Силезийските Бескиди. На юг от Яблунков
през долината Горна и Долна Ломна тече река Ломна. Двете реки се сливат на север
от гр. Яблунков. След сливането на северозапад по река Олша, както и на поголемите притоци, са изградени водохващащи съоръжения за питейна вода.
Водоемите са най-малко по два, за да може по-лесно да се почистват. Водата се
хлорира с помощта на дозиращо устройство, като веднъж в месеца се извършва
контрол на показателите й /вземат се проби за химичен анализ на вредните
вещества/. Подаването на водата от водоемите до домовете на хората, до почивните и
здравни центрове, към промишлените предприятия, магазините и др. се извършва
по PVC водопроводи. Град Яблунков черпи част от питейната си вода от дълбоките
земни пластове на долината Долна Ломна. Водоемите са частна собственост,
собственост на общините и на акционерното дружество Североморавско водно
сдружение..

Гори – дърводобив - използване
Горите са държавни и частни. Дърводобивът и залесяването в държавните гори се
извършва от държавни служители с участието на частни фирми, определени със
специален режим. Дърводобивът и залесяването в частните гори се извършва от
собствениците на горите по предварително сключен договор със служителите от
държавните гори и при извършването на съответния контрол.
В последните години дървен материал се добива от дървета, нападнати от корояди
или повалени през зимата. Борова дървесина се добива целогодишно. В периода извън
вегетацията се добива букова дървесина. Добитото количество се обработва от местни
фирми в зависимост от изискванията и потреблението. В районите на
дървообработвателните предприятия са изградени и сушилни. Добитият материал се
закупува от строителни и мебелни предприятия. Буковата дървесина се подготвя за
влагане в железопътни релси или за изработката на ламели и е търсена заради
високото си качество и ниската цена.

Земеделие

След падането на комунистическия режим през 1989 г. земеделските кооперации
бяха ликвидирани. Стопанствата в планинските и полупланинските райони получаваха
големи държавни дотации като по-голямата част от произведеното месо се изнасяше за
бившия Съветски съюз. След неговото разпадане износът на земеделска продукция
спря. В Чешката Република се получи свръхпроизводство като усилията за износ се
насочиха към западноевропейските пазари. Новата политика в областта на земеделието
ограничи производството на зърнени култури в полупланинските райони и най-вече в
териториите, обявени за защитени. Орната земя беше превърната в трайно затревени
площи, за което държавата отпусна дотации.
Дотации от Министерството на земеделието не могат да получават:
собствениците на земеделски земи до 5 хектара извън защитените територии и
собствениците на земя до 2 хектара в защитените територии. При това е добре
известно, че регионът трябва да бъде върнат към естественото му състояние отпреди
1950 г. единствено чрез използването на коси и гребла.
След 1989 г. на собствениците бяха върнати земите без каквато и да било
земеделска техника или финансова помощ. Повечето от жителите на регион
Яблунков бяха заети в металургичните и металопреработвателни предприятия на гр.
Тршинец, чието производство в този период отбеляза спад, а много от работниците
останаха без работа.
Собствениците на земеделски земи се насочиха към отглеждането на овце.
Защо точно на овце? Защото стадата са малки, 2-3 овце-майки и един овен за
разплод – това могат да си позволят повечето от семействата в регион Яблунков.
Собственикът трябва да отговаря на едно главно условие – да притежава
земя.
Помещенията за отглеждане на овцете изискват минимални разходи, трябва само
да са достатъчно светли, но не проветриви. Овцете не се влияят от ниските
температури, но не понасят влага и течение. Площта, от която се нуждае една овцамайка с две агнета, е
1,5 – 2 m2. За новородените агнетата е необходимо малко затворено пространство до
3 m2 с възможност за отопление, при необходимост и по-голяма стряха /клетка/ за
прибиране на агнетата при лошо време. Почти целогодишно отглеждането на
овцете се извършва на свобода сред природата.
Другата голяма инвестиция е осигуряването на храна. Подходящо е използването
на хранилки с височина 1 метър, изплетени от колове от дъб за по-голяма здравина.
Възможно е да се използват и железни колове с различен профил, но те са по-скъпи,
макар че имат по-дълъг период на амортизация.
Отглеждането на овце в днешно време е eдин от приоритетите в чешкото
земеделие с оглед запазването на планинските и полупланинските райони с
тяхната културна идентичност и използването на продукцията от тревна маса. От
своя страна животновъдите получават месо, вълна, кожа и качествени видове сирене.
По този начин се намалява безработицата – млякото се обработва в мандри, вълната

се обработва като от нея се тъкат одеала и китеници, кожата и месото също се
обработват в съответните предприятия.
Може да се каже, че отглеждането на овце представлява начало на
предприемачеството в областта на селското стопанство. В регион Яблунков вече са
изградени няколко ферми за отглеждане на овце. Освен това населението развива
този отрасъл като възможност за получаване на допълнителни доходи. Ще
просперира ли за в бъдеще отглеждането на овце не само в Яблунков, но и в цяла
Чехия, ще покаже държавната политика в областта на земеделието, която се променя
всяка година. Дотациите се разпределят между по-големите ферми за сметка на
дребните производители.

А това наистина са дребни производители, които поддържат в
добро състояние земеделските земи.
Лов – към горските и земеделските площи се числят и обитаващите ги животни,
вкл. разпространените животински и растителни видове. Това богатство е
собственост на държавата, което означава на всички граждани на Чешката
Република. Всеки гражданин може да използва това богатство за своите нужди.
Събирането на горски плодове, развитието на туризма, вкл. и на велотуризма са
предпоставка за спазването на определени правила, регламентирани със закони.
Опазването на дивеча и организацията на лова са ангажимент на ловните
сдружения. Ловните сдружения организират лова на дивеч като “гонитбите” трябва
да се осъществяват на площ най-малко от 500 хектара. При лова участват и т.н.
“гонитбени дружинки”, съставени от собственици на имоти, на чиято територия се
извършва лова. В регион Яблунков има 8 “гонитбени дружинки” и 7 ловни
сдружения. В съответствие със закона за лова ловните сдружения осъществяват
мащабна дейност, свързана с опазването на дивеча.
Задължение на ловните сдружения е да изграждат и поддържат хранилките, да
поставят храна и сол, както и вода в поилките, да ликвидират бездомните кучета и
котки, да се справят с вредните лисици, коне, язовци и диви прасета. В рамките на
региона да организират развъждането на пернат дивеч като фазани, яребици и др.,
както и да опазват дивеча, който по международните споразумения е защитен и не
трябва да се обстрелва. Два пъти в годината ловните сдружения извършват
преброяване на дивеча като планират минималния и максималния му прираст,
очакваната продукция и евентуалните вреди, които дивите животни могат да нанесат
на земеделските култури и горските площи.
Ловната дейност в Чешката Република винаги е била на високо ниво и винаги е
била авторитетен защитник на всичко живо в дивата природа. Ловците никога не са
били убийци. Представителите на “гонитбените дружинки” и на ловните сдружения
представляват методически орган за управление на ловната дейност на държавно
ниво.

Развитие на туризма и подкрепа за локалните туристически
възможности

Регион Яблунков е разположен в североизточната част на Чешката Република в
областта Моравска Силезия. Релефът е планински, тук се намират едни от найкрасивите планини в нашата страна – Моравско-Силезийските Бескиди и
Силезийските Бескиди. Долините са разположени покрай коритата на реките Олша,
Ломна и Ошетнице. Заради своето географско положение регион Яблунков винаги се
е причислявал към транзитните гранични райони, свързващи северните и южните
европейски земи.

С оглед развитието на туризма местоположението на Яблунков е изцяло гранично,
а предложенията за свободното време са основно към любителите на планините.
Прекрасните
Бескиди се характеризират с многообразие от природни
забележителности, горски извори, залесени долини, планински хребети и типична
силезийска архитектура. В туризма се използват различни форми, развива се и
познавателният туризъм. Най-известните почивни центрове са Яблунков, Мост край
Яблунков, Долна и Горна Ломна, Миликов, Тира, Река, Коморни Лхотка, Нидек,
Писек, Буковец, Хрчава и др.
Предложенията за туризъм в Бескидите са насочени предимно към природните
забележителности, чистия въздух, местната култура и:
•

гъстата мрежа от трасета за пеши- и вело-преходи

•

възможност за каране на ски с различна степен на трудност

•

подходящи терени за скоростни ски-спускания

•

наличие на спортни съоръжения и места за настаняване

•

възможности за практикуване на специални форми активен туризъм като
спортен лов и риболов, ски скокове, конен спорт, алпинизъм

•

множество исторически паметници, национална архитектура и дървени
сакрални сгради

•

природни резервати

Състоянието на туристическата инфраструктура е значително диференцирана.
Възможностите за настаняване, хранене и почивка са на сравнително добро ниво.
Благодарение на встъпването на Чешката Република в Европейския съюз се разкриха
значителни финансови възможности за развитието на туризма и подобряване на
туристическата инфраструктура. Става въпрос за ползване на дотации при
изграждането на нови бази за настаняване на туристи, строителство на въжени
линии, паркинги, за подобряване на храненето и услугите, а заедно с това и
създаване на нови работни места в туризма.

Като пример за развитието на туристическата инфраструктура може да
се посочи планираното изграждане на въжена линия от община Нидек до
Чантории, на ски център и трасе за бобслей в Мост край Яблунков,
реконструкция на ски центъра в Долна Ломна, увеличаване и подобряване на
възможностите за настаняване, организиране на национални и международни
спортни прояви като републикански първенства по ски алпинизъм, състезания по
сноуборд и други подобни.

