Domoznanski mozaik – Na današnji dan

POPLAVE NA OBMOČJU BREŽIČ
Konec oktobra 1964 so brežiško občino prizadele hude poplave. Zaradi neprestanega
deževja v vseh delih Slovenije so reke, potoki in hudourniki narasli in prestopili bregove.
Članki v različnih časopisih navajajo, da je bilo najhuje v Celju, na področju Brežic in v
porečju Kokre na Gorenjskem.
V soboto, 24. oktobra, ob desetih zvečer je v Brežicah prvič zatulila sirena. Kmalu zatem
je za dobro uro zmanjkalo elektrike, sledil je ponovni zvok sirene. Med prvimi gasilci,
ki so prišli pomagat ogroženim krajem, je bil tudi Anton Bruderman, ki je tako opisal
reševanje na Mostecu (Dolenjski list, 29. oktober 1964): »Deset minut po deseti uri smo

bili gasilci iz Brežic že v poplavljeni vasi. Na nizkem terenu je voda nezadržno vdirala v
hiše in hleve. Prebivalci so vajeni poplav, vendar tokrat ni šlo brez čolnov. V vsej vasi
niso imeli niti enega in bili smo brez moči, dokler nam jih obrat Vodne skupnosti ni
poslal. Z njimi smo reševali ljudi in živino v hiše sosedov. Reševali smo do pol štirih
zjutraj, nakar so nas zamenjali drugi.«
Prebivalce najbolj ogroženih vasi v naši občini (Mostec, Krška vas, Trnje, Loče,
Mihalovec, Rigonce, Sela) so evakuirali. Mnogi so želeli ostati v svojih domovih, kjer so
se zadrževali na podstrešjih. Bali so se namreč za premoženje in živino, a vendar upali,
da jim hiš ne bo odneslo. V Brežicah so izvedli tudi splošno mobilizacijo. Promet med
hišami je bil možen samo s čolni.
Pokrajina med Savo in Krko je bila eno samo veliko morje. Najhuje je bilo v Ločah, kjer
je voda zalila več kot tri četrt vasi. Mostec je bil popolnoma odrezan od sveta. V Krški
vasi je bilo poplavljenih veliko hiš. Ljudje so se tudi bali, da jim bo odneslo most, a je
ta vzdržal pritisk vode. Zalilo je tudi Vrbino na levem bregu reke Save. Človeških žrtev
k sreči ni bilo.

Poplave v Brežicah, oktober 1964.
Foto: Edi Šelhaus, hrani: Muzej novejše zgodovine Slovenije.

Poplavljen je bil tudi del Term Čatež. Po navedbah članka, ki je bil objavljen 17. oktobra
1964 v časopisu Delo, je voda, ki je poplavila zdravilišče udarila na površje kot talna
voda in ni bila posledica poplavljanja reke Save. Zdravilišče je bilo nekaj časa brez
elektrike.

Poplave v Brežicah, oktober 1964.
Foto: Edi Šelhaus, hrani: Muzej novejše zgodovine Slovenije.

Poplave v Brežicah, oktober 1964.
Foto: Edi Šelhaus, hrani: Muzej novejše zgodovine Slovenije.

Na Čatežu pri Budičevih je Sava vdrla na dvorišče.
Vir: Dolenjski list (29. oktober 1964).

Narasla reka je zalila tudi ceste.
Vir: Dolenjski list (29. oktober 1964).

Narasla reka je zalila tudi ceste.
Vir: Dolenjski list (5. november 1964).

Promet med hišami je bil marsikje možen samo s čolni.
Vir: Dolenjski list (29. oktober 1964).

