Noviny obèanov Handlovskej doliny

POVODEŇ,

èíslo IX2010

zadarmo

AKÚ HANDLOVÁ NEZAŽILA!
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Máloktoré mesto na Slovensku je položené v takej prekrásnej doline ako je Handlová, obklopená zo všetkých strán pohoriami, ktoré
jej obyvateľom poskytujú priestor na oddych, športovanie a turistiku. Naše hory, na ktoré sme pyšní, nám však 15. augusta 2010
ukázali aj svoju tienistú tvár. Svahy a úbočia nedokázali zadržať
nezvyčajné prívaly vody a tá sa svojou ničivou silou prehnala
našim mestom. Povodňová vlna brala pred zrakmi neveriacich
obyvateľov všetko, čo jej stálo v ceste - mosty, cesty, domy, autá,
zvieratá a nevynechala ani to najcennejšie – ľudský život.

15. AUGUST 2010

O tretej hodine ráno sa nad Handlovou spustila búrka, ktorú sprevádzalo silné
hromobitie. Táto búrková činnosť trvala s prestávkami približne do 9-tej hodiny. Po jej skončení tieklo námestím asi 20 cm vody, ktorú priviedli Ulice SNP a
29. augusta. Po chvíli sa búrka znovu vrátila, avšak v oveľa väčšej sile. Voda
v Handlovke začala nebezpečne stúpať a z malých prítokov - Mlynský potok,
Račí potok, potok pretekajúci Cintorínskou ulicou a Pstruhársky potok sa
stali dravé rieky, ktoré každou sekundou zväčšovali dielo skazy. Nasledujúce
scény, ktoré sa odohrávali v jednotlivých častiach nášho mesta, zostanú

hlboko zaryté v pamäti Handlovčanov. Približne o 12.00 h bol v meste zaznamenaný výpadok el. energie. V meste nefungoval mestský rozhlas, výpadok
zaznamenali aj mobilní operátori.
O 12.30 h primátor mesta Ing. Rudolf Podoba zvolal krízový štáb.
V budove Podnikateľského inkubátora bolo vybudované evakuačné stredisko,
do ktorého bola evakuovaná rodina z Horného konca.
O 14.10 h vyhlásil primátor mesta 3. stupeň povodňovej aktivity – stav
ohrozenia a mimoriadnu situáciu. V meste zaznel 6 minútový výstražný
signál sirény.
Prudká voda začala ustupovať zhruba o 15.00 h.
Mesto Handlová vydalo pokyny v prípade potreby evakuácie, zriadilo
nepretržitú linku krízového štábu 046/519 25 11 a nefinančnú zbierku mesta
Handlová. Primátor povolal do mesta záchranárov z Gabčíkova, vojsko a spolu s pracovníkmi jednotlivých mestských organizácií a firiem začali uvoľňovať
tok Handlovky, zachraňovať ohrozené domy a majetok obyvateľov, čerpať
vodu, sprejazddňovať cesty a pod.
Približne do 23.00 h bola odčerpaná voda z pivníc obyvateľov, ktorí
nahlasovali svoje škody. Občania na niektorých uliciach v meste Ligetská,
Olbrachta) a v prímestských častiach boli stále bez elektriny. Noc bola
v Handlovej pomerne kľudná, tok rieky Handlovky sa stabilizoval.

