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Výstava EKOTRH vo svojom 16. ročníku

Tohtoročná sezóna priala úrode v záhradách menej ako vlani. Aj napriek 
tomu záhradkári dokázali vypestovať vďaka svojej starostlivosti zeleni-
nu a ovocie, do ktorého ste mali na prvý pohľad chuť zahryznúť.
 

Spoločenská sála CVČ Relax Handlová voňala a žiarila farbami od 21.9 do 
23.9.2010. Na výstave ste mohli nájsť kvetinové a iné výpestky záhradká-
rov, prírodovedné knihy, minerály, známky, kaktusy, zbierku preparovaného 
hmyzu, drevorezby a ďalšie zaujímavosti. Ak ste chceli vystavovať,  nebolo 

potrebné sa nahlasovať vopred a svoje pestovateľské úspechy mohol prezen-
tovať každý Handlovčan.
V tomto roku videlo viac ako 1000 návštevníkov 325 exponátov od 14. 
záhradkárov.
Vyhodnotenia úspechov záhradkárov sa osobne zúčastnil primátor mesta 
Handlová Rudolf Podoba. Spolu so svojim zástupcom Dušanom Klasom 
venovali záhradkárom i ceny.
Ocenenia si prevzali:
      Cena primátora mesta -  P. Károlyi
      Ceny mesta  - J. Matúš, Ľ. Sirotňák, A. Privalinec, Š. Gecler
      Ceny zástupcu primátora  - J. Matúš, Ľ Sirotňák, A. Privalinec, Š. Gecler 
      J. Kubovčík, P. Károlyi, H. Kalmanová a P. Štajnoch
Minulý rok si vystavovatelia pochutili na výborných slivkových koláčoch. Tento 
rok sa vraj slivky neurodili, ale slivkový koláč sa aj tak „konal“. Síce zo sliviek 
mrazených, ale vôbec to nebolo poznať. Mimochodom, aj o najvhodnejšom 
uskladnení úrody ste sa od záhradkárov mohli dozvedieť veľa informácií.
Na záver nemožno nepoďakovať. 
Ľudovít Sirotňák už dlhé roky organizuje záhradkárov, aby prezentovali svoje 
úspechy na EKOTRHU. Sám priznáva,  že je často neodbitný, ale vždy keď 
vidí, ako sa Ekoth vydarí, neľutuje svoje úsilie. Aj z jeho úst prišlo poďakova-
nie všetkým vystavovateľom - záhradkárom, ktorí sa podieľajú  na prípravách, 
predstaviteľom mesta, poslancovi Arpádovi Kosztovi, všetkým zamestancom 
CVČ. Tohtoročný Ekotrh pripravili CVČ Relax Handlová v spolupráci so ZO 
SZOPK A. Kmeťa, Regionálnym kultúrnym centrom v Prievidzi, Slovenským 
zväzom záhradkárov, Mestskou knižnicou Handlová a mestom Handlová 
– sponzorom podujatia.

JP

Mestská polícia informuje...
Mestská polícia Handlová zaznamenala za mesiac august 
celkom 329 udalostí. Zaevidovaných bolo 73 priestupkov. 
Dopravných  priestupkov bolo zistených – 36, na úseku chovu 
a držania psov na území mesta – 11, porušením VZN č. 10/
2005. Porušenia VZN č. 18/1993 o zákaze predaja a konzumá-
cie alkoholu sa dopustilo 5 osôb. Proti majetku bolo zistených 
alebo oznámených 7 priestupkov. Príslušníci  MsP vykonali za 
uvedené obdobie 123 zákrokov a 36 výjazdov k narušeným 
monitorovaným objektom. Zákroky sa vykonávali na úseku 
občianskeho spolunažívania – 6 priestupkov, rušenie nočného 
kľudu bolo riešené v 8. prípadoch a znečisťovanie verejného 
priestranstva odpadom – 1 priestupok. Policajti odchytili 10 
túlavých psov, ktorí boli umiestnení v útulku. V piatich prípad-
och museli policajti použiť donucovacie prostriedky – hmaty, 
chvaty a putá. 

6.8. – boli zadržaní traja mladíci, ktorí sa zabávali skákaním po 
vozidlách odstavených na Úderníckej ulici, pričom ich poškodili. 
Vec bola odovzdaná OO PZ v Handlovej. 
11.8. – na základe tel. oznámenia hliadka dvakrát zakročila 
proti osobám, ktoré konzumovali alkoholické nápoje na verej-
nom priestranstve, jedna z nich sa neskôr  dopúšťala verejného 
pohoršenia, poškodzovania majetku mesta a vozidiel na sídlis-
ku MC. Vec je v riešení MsP a OO PZ v Handlovej.
od 15.8. - MsP spolupracovala s inými záchrannými zložkami 
počas aj po povodni, monitorovala situáciu, vykonávala kont-
rolu priechodnosti miestnych komunikácií ako aj poškodených 
dopravných zariadení na cestách. Poskytovala súčinnosť pri 
riadení dopravy na hlavnej ceste I-50  pri odstraňovaní škôd. 
Súčasne sa zabezpečovali páskami poškodené a 
odtrhnuté zábradlia na mostoch. Zabezpečovala ochranu stro-
jov, mechanizmov odstavených na námestí. Počas jedného 
týždňa mala MsP nepretržitú službu a v službe sa striedalo 11 
zamestnancov.

18.8.- kamerovým systémom MsP boli spozorované dve osoby, 
ktoré vytrhli zábradlie na Prievidzskej ulici, búchali po zvislej 
vodorovnej značke a nakoniec sa jeden z nich vymočil na auto-
busovej zastávke. Vec v riešení MsP.
20.8. – kamerovým systémom zistený konflikt a následná bitka 
pri stánku na Ulici ČSA. Hliadka vykonala zákrok v spolupráci 
s hliadkou OO PZ, ktorá si vec na mieste aj prevzala pre podo-
zrenie z prečinu výtržnosti a ublíženia na zdraví.
21.8. – asistencia hliadke OO PZ  pri dopravnej nehode, kde 
vodič bol pod vplyvom alkoholu.
26.8. – na základe oznámenia bol zadržaný mladík, ktorý sa 
v nočných hodinách zabával vypúšťaním vzduchu z pneumatík 
vozidiel na MC. Vec v riešení MsP. 
31.8. – zákrok proti agresívnemu občanovi, ktorý bol pod vply-
vom alkoholu, vyhrážal sa ublížením na zdraví  a poškodzoval 
majetok. Na mieste boli použité donucovacie prostriedky-putá 
a následne bol útočník prevezený na hospitalizáciu do Bojníc 
z dôvodu psychickej poruchy.

Mestská polícia upozorňuje všetkých občanov na podvodní-
kov z cudzích krajín, ktorí opakovane rôznymi podvodnými 
spôsobmi lákajú od občanov finančnú hotovosť. Najnovšie 
sa vydávajú za zástupcov charitatívnych organizácií, ktoré 
vyberajú finančnú hotovosť pre hluchonemých alebo inak 
postihnuté osoby. Vo väčšine prípadov na takú činnosť 
nemajú povolenie orgánov štátnej správy (obvodný úrad, 
MV SR) v zmysle platnej legislatívy. Ak chcete pomôcť 
charitatívnym organizáciám, vyzvite zástupcov organizácií 
k preukázaniu povolenia na zbierku, resp. pri zaregistrovaní 
podozrivých osôb, ktoré sa takýmto spôsobom obohacujú, 
môžete informáciu oznámiť na útvar MsP Handlová.

MsP Handlová – volajte 24 hodín denne 168 00 alebo 
0905 499 384 a nezabudnite, ak ste svedkom protiprávnej 
činnosti, nahláste ju ihneď. 

CVČ Relax Handlová 
pozýva v októbri 2010
Podujatia pre širokú verejnosť:
Otvorenie Kurzu spoločenského 
tanca - 1.10.2010 od 15,00h v CVČ            

Seminár AIKIDO -  9.10.2010 od 
8,00h v CVČ Relax            

Výstava „Chránená príroda 
Horného Ponitria“  - 11.-15.10.2010 
od 8,00-14,00h v CVČ Relax         

Halloween – tvorivé dielne
27.10.2010 od 15,00h v CVČ Relax            

Podujatia pre deti a mládež 
„Dni športu 2010“:

Šachový turnaj pre deti a mládež 
 28.10.2010 od 14,00h v CVČ Relax         

Maratón v aerobiku 29.10.2010 od 
10,00h v  VČ Relax   (od 9,00 prezentácia)                    
   2. kolo - Atletická liga ZŠ v mes-
te a mikroregióne
-        5.10. – ZŠ Mierové námestie 
-      26.10. – ZŠ Morovnianska cesta 
-      27.10. – ZŠ G. Drozda 
       Chrenovec - Brusno
-      28.10. – ZŠ Školská ulica
Pre žiakov ZŠ, vždy od 10,00h.  v špor-
tových  areáloch škôl. 
Bližšie informácie o našej krúžkovej 
činnosti www.cvcha.edu.sk


