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Општину Трговиште у суботу после 17 часова погодила је елементарна непогода, јер је
водена стихија за само неколико часова оставила иза себе праву пустош и однела два
живота. У таласима помахнитале Пчиње и њених притока живот су изгубили Радован
Златковић и Вукица Стаменковић из Козјег Дола код Трговишта. На другој страни
Србије, у Пожеги, стравична олуја рушила је све пред собом и проузроковала штету
између 15 и 20 милиона динара.

  

Водена стихија порушила је осам и оштетила још десетак мостова и локалне путеве,
зграду Дечјег вртића, Полицијске управе, стамбену зграду у Трговишту и већину кућа у
Шајинцу, Новом Селу, Старејвцу, Радовници, Барбацу и у другим селима, које су биле
поплављене. Због елементарне непогоне, у најсиромашнијој општини у Србији заведено
је ванредно стање. Јуче су у посети били министри Расим Љајић, Драган Шутановац и
начелник Генералштава Војске Србије генерал-потпуковник Милоје Милетић.

  

Снажни водени талас за свега двадесетак минута поплавио је све куће испот пута
Врање-Трговиште, а бујице су однеле доста стоке, неколико барака и других објеката. У
помоћ угроженом становништву одмах су дошли припадници полиције и Војске,
ватрогасна јединица и припадници Сектора за заштиту и спасавање.
  - Права драма почела је нешто после 17 шасова, када су грунуле набујале Трипошница,
Козједолска, Лесничка река и Пчиња. Људи нису могли да се снађу, јер је велики
поплавни талас стигао за десетак минута - рекао је председник СО Трговиште Радослав
Јордановић.

  

У животној опасности био је и Дејан Тасић из Козјег Дола, кога су сигурне смрти
спасили Миодраг Поповић, Зоран Стојановић, Јовица Стојковић и Дамјан Стошић.
  - Када ме је бујица понела, успео сам да се дочепам багрема. Сав премрзао и уплашен
био сам на ивици снаге. Када сам пао у воду, шчепао ме је Поповић, везао конопцем и
спасио ми живот. У знак захвалности што ми је спасио живот, окумићемо се - каже
Тасић.

  

Мада се ситуација у општини Трговиште постепено нормализује, у горњем делу Козјег
Дола, у близини границе са Македонијом вода је заробила тридесетак кућа и људе, међу
којима највише има старијих, изнемоглих и болесних особа.
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Велике поплаве проузроковале су обилне кише. Овдашњи горштаци сматрају да је до
бујања притока Пчиње дошло због превеликог дотока планинских потока и речица из
вардарског слива. Набујала Пчиња и притоке језиво су хучале. На појединим местима
вода је била дубока и по пет метара. Житељи Трговишта прибојавају се да би нове кише
могле да проузрокују још веће невоље.

  

На западу земље, над пожешком котлином, око 17.30 прексиноћ се наједном оцртао
огроман ваздушни стуб који је „усисавао“ све што се могло лако подићи од земље. Најпре
се устремио на центар града, а потом наставио да ломи по околним насељима. Олујни
вртлог висок неколико десетина метара носио је пред собом кровове кућа, пластенике,
стогове сена и чупао засаде.

  

Незапамћено невреме, причају Пожежани, трајало је свега неколико минута. Под
ударима ветра страдао је део крова на пожешком Дому здравља.

  

- Током ноћи, под светлости рефлектора, успели смо да санирамо део крова који је
страдао у олуји. Секли смо део по део лимене плоче коју је ветар однео и прикивали је
за кровну конструкцију - каже Милован Мићовић, председник општине Пожега.
  Под налетима ветра у селима Горобиље, Прилипац, Врањани и Милићево село, без
крова је остало 15 кућа, а у најмање 40 домаћинстава страдали су пластеници, док се
број покиданих стабала воћних култура мери стотинама.

  

(Блиц)
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