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Návraty k povodni, 
akú Handlová nezažila
Za jeden deň voda vzala to, čo budeme opra-
vovať roky.

Handlová sa spamätáva z podvodne, ktorá sa 
prehnala mestom 15. -16.8.2010.

Nepretržite sa pracuje na vodných tokoch, celý 
september sa odstraňovali naplaveniny a neporia-
dok, ktorý voda doniesla priamo do obydlí, pivníc, 
na cesty a záhrady Handlovčanov. Najviac zasia-
hnuté lokality v okolí vodných tokov sa  postupne 
upravujú. Mená potokov a potôčikov v meste sú 
neustálou témou. Handlovka, Mlynský potok, Račí 
potok, Čizmár a nepomenované potoky na Ul. 
Cintorínska, Mostná a ďalšie. Ešte stále chýbajú 
prístupové mostíky k jednotlivým domom, strhnu-
té lávky pre peších na uliciach Mostná, 1. mája, 
Dolný koniec. Vďaka pomoci vojska SR sa podari-
lo urobiť most na Prievidzskej ulici - Dolný koniec. 
Desaťmiliónové škody sa budú opravovať roky. 

Čo sa podarilo a ako sa bude pokračovať 
v opravách?
Po obhliadke povodňami zasiahnutých objektov 
(približne 21 obytných domov, kde boli zasiahnuté 
obytné časti) oddelením výstavby a sociálneho 
oddelenia MsÚ Handlová vznikol zoznam potreb-
ného stavebného materiálu na základnú opravu.
Primátor mesta z vlastnej iniciatívy oslovil 
stavebné firmy na území mesta i okresu a poži-
adal o materiálnu pomoc vo forme stavebného 
materiálu. Aj vďaka spoločnostiam STRABAG 

s.r.o., SLOVAKTUAL s. r. o., Drevona Slovakia 
s.r.o., BRENO s.r.o., obchodný reťazec Baumax 
sa už táto pomoc postupne distribuuje adresne 
občanom.
Mesto Handlová ďakuje  i spoločnosti COOP 
Jednota Prievidza za finančný dar vo výške 2000 
€ na pomoc pri odstraňovaní škôd spôsobených 
povodňami. Primátor prijal dar 10.9.2010 od Ing. 

Antonína Cholastu, podpredsedu družstva.
Ešte i v týchto dňoch sa distribuujú vysúšače, ktoré 
poskytla iniciatíva SOS Povodne 2010, združujúca 
organizácie Slovenská katolícka charita, Človek 
v ohrození, o.z., Člověk v tísni, o.p.s. – pobočka 
Slovensko a Konferencia biskupov Slovenska.
 Podarilo sa dokončiť úpravy okolia vodných tokov 
v mestských častiach Nová Lehota a Morovno.

Handlová sa delí o poskytnutú pomoc
Zbierka, na ktorú prispelo takmer celé 
Slovensko
Nie je možné zrátať na kusy, čo všetko prišlo 
v termíne vyhlásenia zbierky. Objem zaslanej 
pomoci dosiahol obrovských rozmerov.  Všetka 
materiálna pomoc bola dobrovoľníkmi a pracov-
níkmi sociálneho oddelenia starostlivo pretriedená 
a distribuovaná tým občanom mesta, ktorí to 
potrebovali. Zároveň bolo v možnostiach mesta 
poskytnúť pomoc aj obciam Handlovskej doliny. 
O poskytnutú materiálnu pomoc sa delí mesto 
Handlová aj s organizáciami tretieho sektora ako 
Jazmín n.o. a Diakonie Broumov. Triedenie a pre-
sun  vecí bude prebiehať minimálne do konca 
mesiaca september. V súčasnosti pracovníčky 
sociálneho oddelenia pripravujú intenzívne nové 

priestory odevnej banky, nakoľko priestor starej 
v neziskovej organizácii Jazmín nie je možné 
naďalej využívať z dôvodu zaplavenia. Otvorenie 
odevnej banky zamestnanci sociálneho oddelenia 
MsÚ plánujú v mesiaci október. 

Zbierka čistiacich prostriedkov bola operatívne 
distribuovaná občanom, ktorí boli zasiahnutí 
povodňovou vlnou. Pomoc bola konkrétna a ad-
resná, zamestnanci sociálneho oddelenia MsÚ 
vedú presnú evidenciu odovzdaných čistiacich 
prostriedkov.
Do materiálnej zbierky sa zapojilo veľké množstvo 
jednotlivcov, organizácií a samospráv. Objem 
darovaných vecí dosiahol rozmery prekračujúce 
možnosti ich umiestnenia vo veľkej sále CVČ 
Relax Handlová. Darovaná pomoc zaplnila v 
bývalej ZŠ Krššáková tri triedy, plná balíkov bola 
aj telocvičňa. Keďže je nevyhnutné zabezpečiť 
chod sociálneho oddelenia MsÚ, čo  je priorita 
kvôli občanom, pre triedenie materiálnej pomoci 
je uvoľnená jedna, maximálne dve pracovníčky 
sociálneho oddelenia. Veľkú pomoc poskytujú 
dobrovoľníci zo strany občanov bez nároku na 
akúkoľvek odmenu. Pri triedení vecí však  i naďa-
lej uvítame ich pomoc (bez nároku na odmenu).  
Kontaktujte nás: 046/ 5475 351.
Poďakovanie
Mesto Handlová ďakuje za prejavy solidarity 
týkajúce sa nefinančnej zbierky, ktorá bola 
vyhlásená od 16.8. do 31.8.2010 ako i všetkým 
dobrovoľníkom. 
Rozbité cesty, parkovacie miesta, mosty pre 
peších  a ich rekonštrukcia
V priebehu mesiaca september prebehla oprava 
komunikácií na uliciach F. Nádaždyho, Duklianska 
a Cintorínska. V októbri a novembri sa bude 
realizovať oprava ciest na uliciach Kremnická, 
Ligetská, Štrajková, SNP, Mostná. Parkovacie 
miesta na uliciach 1. mája (pred plavárňou) 
a ČSA (mototechna) sa budú opravovať súbežne 
s opravou komunikácií, takisto dôjde k realizácii 
mostov pre peších na uliciach Mostná, 1. mája, 
Dolný koniec.
Mesto Handlová vzhľadom na súčasnú situáciu 
v oblasti financovania neustále hľadá mimoroz-
počtové zdroje financovania. Pomocnú ruku našlo 
v spoločnosti TMG, a.s. v zastúpení Miroslavom 
Tomanom. Spoločnosť je ochotná si na urýchlenú 
opravu komunikácií zobrať úver. O výške úveru 
poslanci MsZ rozhodli na svojom rokovaní v sep-
tembri.( rokovanie prebehlo po uzávierke novín).
Zber naplavených a znehodnotených vecí 
z pivníc  a okolia obydlí je ukončený
Koncom septembra sa uskutočnil posledný zber 
naplavenín z lokalít, ktoré boli postihnuté zápla-
vami. Mesto týmto žiada občanov, aby dodržia-
vali termíny veľkoobjemného zberu a nevykladali 
odpad pred svoje obydlia.
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