
Povodeň nás prekvapila 
nepripravených
Kto na hornej Nitre by si bol pripustil, že to, 
čo každoročne postihuje východ Slovenska, 
sa udeje u nás? Ruku na srdce! Ani vo sne 
sme si to nevedeli predstaviť. Nedeľa 
15.augusta nás vystrašila a poriadne pre-
kvapila. Na túto situáciu sme vôbec neboli 
pripravení... Zlyhal štát? Správcovia tokov? 
Špecializovaná štátna správa? Informačný 
systém? Obec? Zlyhali sme všetci.
Meniace sa správanie prírody a príchod 
ničivých živlov, nad vyčíňaním ktorých sme 
pred televízormi len neveriacky krútili hla-
vami, sú tu. A my sa na to musíme poriadne 
pripraviť. Čaká nás cesta návratu k prírode, 
ochrana lesov, ktoré potom ako absorbčný 
prvok ochránia nás. Poľnohospodári budú 
musieť inak spravovať pôdu. Nové stavby 
budeme musieť stavať s rozumom a určite 
prehodnotíme aj malebné bývanie pri bre-
hoch horských potôčikov.
Čaká nás prirodzený tlak na štát a jeho 
inštitúcie, aby už nikdy nešetril na údržbe 
vodných tokov! Musíme začať vytvárať 
systémy vodných stavieb ako komplexného 
celku. Každý z nás musí tiež zmeniť svoj 

vzťah k prírode, ktorá nám dala 15.augus-
ta veľkú výstrahu, že sme prekročili 
únosné hranice. A v neposlednom rade 
musíme obnoviť dôveru v civilnú ochranu 
a poriadne prevetrať zastaralý, a ako sa 
ukázalo, nefunkčný systém varovania 
obyvateľstva.
Je mi nesmierne ľúto vyhasnutého ľud-
ského života. Je mi ľúto všetkých, ktorí 
prišli o majetok, je mi do plaču pri pohľade 
na zničenú Handlovú. Ale verím, že zas 
všetko dáme do poriadku. Budeme na to 
potrebovať veľa času, peňazí a pomoci 
od štátu. 
Na záver mi dovoľte, aby som poďakoval 
nielen všetkým záchranárom, vojakom, 
firmám, organizáciám, občianskym 
združeniam ..., ktoré nám podali v ťaž-
kých chvíľach pomocnú ruku. Ďakujem 
každému z vás, kto ste nezištne pomohli 
svojmu kamarátovi, susedovi, či úplne 
cudzím ľuďom. 

Máme za sebou dva smutné augustové 
dni – 10.8.2009 a 15.8.2010. Život nás 
skúša z každej strany. Handlovčania 
obstáli so cťou, súdržní v ťažkých časoch. 
Verím, že nás raz za to osud odmení...

Rudolf Podoba, primátor Handlovej

Pokračovali práce na Ul. Prievidzská – dolný koniec 
mesta – rieka Handlovka, Ul. Ligetská – Račí potok, 
Pstruháre – vodný tok, Kremnická – Mlynský potok, 
Cintorínska – nepomenovaný potok a úprav pod-
mytého okolia, okolia MŚ Cintorínska - elokované 
pracovisko,  Prievidzská – dolný koniec – potok 
pod železničným priecestím, mestská časť Nová 
Lehota – vodný tok, Horný koniec mesta – potok, 
Ul. Nádaždyho, Mostná, realizuje sa prehlbovanie 
korýt potokov. Stále však nie sú očistené všetky 
miestne toky od naplavenín. V činnosti pokračujú 
aj pracovníci sociálneho oddelenia, ktorí spolu 
s dobrovoľníkmi navštevujú obytné domy postihnuté 
záplavami a poskytujú pomoc zo zbierky, roznášajú 
obedy a vykonávajú poradenstvo. 

Bola vyhlásená 
REGIONÁLNA 
VEREJNÁ FINANČNÁ  
ZBIERKA
Slovenský Červený 
kríž, Územný spolok 
v Prievidzi vyhlasuje 
zbierku v termíne 
od 18.8.2010 do 
31.10.2010 v spoluprá-
ci s Obvodným úradom 
v Prievidzi a  Obvod-
ným úradom životného 
prostredia v Prievidzi 
pre ľudí najviac postih-
nutých povodňami 
v okrese Prievidza.
Finančné prostriedky 
môžete zasielať na 

č. účtu Slovenského Červeného kríža, Územného 
spolku v Prievidzi : VUB 2788496353/0200

20.8.2010
Mimoriadna situácia v Handlovej stále trvá. 
Mesto Handlová  ukončilo 20.8.2010 zbierku šatstva 
pre postihnutých povodňami.  Pokračuje dezinfekcia 
zaplavených priestorov. Do dnešného dňa bolo dez-
infikovaných viac ako 90 nahlásených lokalít.
Na zasadnutí krízového štábu dňa 20.8.2010 o 18.00 
h boli prehodnotené požiadavky občanov mesta  
a zoradené podľa priorít. Zasadnutia sa zúčastnili 
i starostovia obcí handlovského mikroregiónu a boli 
dohodnuté potreby obcí, v ktorých môže byť mesto 

Handlová nápomocné,  ako aj pomoc mesta v rámci 
nefinančnej zbierky.
Pokračovalo sa v odstraňovaní škôd s nasadením 
ťažkej vojenskej techniky, techniky od Správy povo-
dia Váhu , techniky HATER Handlová, spol. s r.o., 
MsBP Handlová s.r.o , HBP, a.s Prievidza, TMG, a.s. 
a ďalších menších mechanizmov (píly a pod.).
Slovenská pošta, a. s. umožňuje  v období od 20. 8. 
2010 do 31. 8. 2010 (vrátane) zasielanie humanitár-
nej pomoci formou zásielok bezplatne. 

Víkend 21.- 22.8.2010
Pokračovalo sa v odstraňovaní nánosov a napla-
vením, začalo sa s vypilovaním koryta Handlovky, 
s odvážaním odpadu zo zatopených domov a pivníc.
Počas jedného dňa sa v meste odviezlo viac odpadu, 
ako Handlová vyvezie (za normálnych okolností) za 
jeden mesiac. V Handlovej bolo zvezených v sobotu 
26 ton a v nedeľu ďalších 17 ton odpadu (priemerne 
sa vyvezie v rámci zberu veľkoobjemného odpadu 
cca 12 ton). Z priľahlých obcí bolo vyvezených v 
sobotu 98 ton, a v nedeľu 37 ton odpadu.

23.8.2010 - 25.8.2010
Primátor mesta Handlová informoval, že mimo-
riadna situácia v meste Handlová bude trvať do 
odstránenia škôd po povodniach na tokoch v meste. 
Krízový štáb ukončil svoju činnosť v kancelárii č. 22 
na MsÚ Handlová. Pokračuje distribúcia  a vyplnenie 
tlačív o nahlasovaní škôd – plánované odškodňova-
nie zo štátneho rozpočtu SR.
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Kruhový objazd, 10:32, 15. august 2010

Foto: Peter Jaško

Križovatka Ul. Prievidzská a Ul. ČSA, 10:25, 15. august 2010

Foto: Peter Jaško


