Vybudovanie vodozádržných opatrení v našej obci
Naša obec sa zapojila a bola zaradená do zoznamu obcí druhého realizačného projektu
– Revitalizácia krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok 2011. Druhý
realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí
SR na rok 2011 (2. RP) je naplnením bodu B.2. uznesenia vlády SR č. 744/2010 zo dňa 27.
10. 2010. Financovanie druhého realizačného projektu bolo zabezpečené v rámci schválených
limitov štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole Úradu vlády SR a Európskeho sociálneho
fondu, spravovaného Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Cieľom bolo vytvoriť v horských a podhorských oblastiach v leso-poľnohospodárskej
krajine minimálne 12 500 m³ vodozádržných prvkov a ich realizáciou znížiť riziko povodní.
Projekt bol realizovaný v období od novembra 2011 do marca 2012 v extraviláne
obce, konkrétne pod Kozlovom, v Sihotiach a Vrtielke. Tak ako bolo odporúčané
v metodických pokynoch bola vybraná lokalita v horných častiach prítokou potoka Žaškovec,
aby sa čo najviac zrážkovej vody zadržalo na miestach kde napršala a spomalila sa prívalová
vlna prichádzajúca do obce.
Od 01. novembra 2011 sme začali s budovaním protipovodňových opatrení, a to s
prácami na hrádzkach na bezmenných tokoch a jarkoch. Hrádzky boli budované zapletaním
vŕbových resp. lieskových prútov a z výrezov z drevnej guľatiny. Celkom bolo vybudovaných
77 priehradiek a hrádzok. Revitalizácia poškodených častí krajiny v rámci 2. RP vytvorila
v obci Žaškov príležitosť zamestnať 10 uchádzačov o zamestnanie. Termín ukončenia bol 31
marca a následne bola zaslaná dokumentácia o zrealizovaní projektu na úrad vlády.
Predpokladalo sa, že tento projekt bude pokračovať v horizonte 3-4 rokov a mali sme
záujem aj v našej obci takýmto spôsobom prevádzať tieto opatrenia na všetkých prítokoch
potoka Žaškovec a tak znížiť riziká povodní po prívalových dažďoch.
Ak sa nová vláda rozhodne pokračovať v tomto projekte určite sa budeme uchádzať o
zaradenie a pokračovanie v týchto protipovodňových opatreniach aj u nás.

