Správa o činnosti ZPOZ za rok 2020
Rok 2020 bol náročný na našu pripravenosť chrániť si zdravie a zotrvať doma. Naozaj
nebude v pamäti mnohých z nás zapísaný zlatými písmenami. Je však dôležité, aby sme
so zlou situáciou na Slovensku a vo svete vedeli bojovať a konali nanajvýš zodpovedne.
V týchto riadkoch vás oboznámim so štatistickými číslami a s tým, aké obrady sme vykonali
aj napriek tomu, že nám Covid-19 znepríjemňoval život.
Spolu prevedených občianskych obradov bolo 48. Poklesol o 26 z dôvodu sprísnenia
epidemických opatrení. Narodených detí v meste Poltár bolo 29, (v roku 2019 44) uvítaných
na mestskom úrade 3, sobášov uzavretých spolu v meste Poltár 22 (na MÚ v Poltári 14,
cirkevnou formou 8, z toho v rímskokatolíckom kostole 8, v evanjelickom kostole nebolo),
štyri sobáše boli delegované, z toho po jednom do Klenovca, do Kokavy nad Rimavicou,
do Starého Smokovca a do Veľkého Krtíša. Niektorí snúbenci svoj svadobný deň kvôli
epidemickým opatreniam, preložili na budúci rok, pretože ho chceli prežiť s celou rodinou
aj priateľmi. Tento deň si priali užiť ako najkrajší deň svojho života so všetkými, ktorých
majú radi a nie zúžiť ho na pár ľudí. Rozhodnutím okresného súdu bolo rozvedených deväť
manželských párov.
Počet zomrelých občanov bol 80 (v roku 2019 63), občiansky pochovaných 23,
cirkevných rozlúčok bolo spolu 48 (z toho katolíckych 34 a evanjelických 14), 2 pohreby
boli vykonané pre občanov z iných miest, ktorí za túto službu nášmu mestu zaplatili. Ostatné
pohreby v počte 9 boli na inom mieste, a to v mieste posledného bydliska zomrelých, ktorí
boli umiestnení v zariadení sociálnych služieb. Počet prihlásených 66, odhlásených občanov
do iných miest 96. K 31. decembru 2020 malo mesto Poltár 5 338 obyvateľov. V porovnaní
s rokom 2019 klesol počet obyvateľov o 85. Dôvodmi poklesu je klesajúca pôrodnosť
a stúpajúca úmrtnosť. Okrem prirodzeného demografického vývoja zmenu ovplyvnilo najmä
sťahovanie tunajších obyvateľov do okolitých obcí a miest, ale aj sťahovanie do iných miest
Slovenska a zahraničia.
Okrem uvedených obradov, pokiaľ to epidemická situácia povoľovala, sme pripravili
pre občanov aj ďalšie obrady: Detský ohňostroj, 75. výročie oslobodenia mesta Poltár, Pietna
spomienka na Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú, Prijatie darcov krvi, MDŽ spojené
s vystúpením HS Black Band, 76. výročie SNP, zapálenie 1. adventnej sviečky. Žiaľ ostatné
tradičné podujatia k mesiacu úcty k starším a hlavne Dni mesta Poltár spojené
s odovzdávaním ocenení sa z dôvodu sprísnených opatrení nemohli konať. Sú to nariadenia
a realita, ktoré musíme dodržiavať všetci.

Pri príležitosti významných životných jubileí našich občanov 80, 85, 90 a 95 rokov
sme navštívili spolu 47 jubilantov. Gratulácií sa zúčastnili: zástupkyňa primátorky JUDr.
Bronislava Garajová, poslanec MsZ Karol Švingál a matrikárka Ľuba Šálková. Najstaršou
občiankou mesta Poltár je pani Helena Sarvašová, ktorá 18. septembra 2020 oslávila 99
rokov. Malá drobná ľudská bytosť, ktorá toho veľa prežila. Srdečne blahoželáme a prajeme
ešte pevné zdravie. Pri dožití 50, 60 a 70 rokov sme zaslali blahoželanie 228 občanom mesta
Poltár.
V roku 2020 jednotliví členovia ZPOZ vykonali tento počet obradov: Mgr. Martina
Brisudová 6, JUDr. Bronislava Garajová 6, Mgr. Lenka Sojková 7, Karol Švingál 5, Edita
Klembasová 9, Vlasta Kojnoková 4, MUDr. Viera Račková 5, Ing. Mária Pribilincová 19,
Ľuba Šálková 37, Mgr. Zuzana Gregorová 6, Mgr. Petra Ridzoňová 6, Mgr. Dagmar
Vývleková 16, Mgr. Ľuboslava Slebodníková 3, Lukáš Pribilinec 4, Diana Lašáková 2,
zapisovateľky zapísali Elena Dirbáková 52 strán a Zita Hricová 69 strán.
Ústredná rada Združenia ZPOZ Človek človeku v SR na svojom online zasadnutí
dňa 13. novembra 2020 schválila názov XXVIII. celoslovenskej prehliadky programov ZPOZ
„Život vo dvojici.“ Prehliadka programov ZPOZ bude zameraná na uzavretie manželstva
a s ním súvisiace rodinné slávnosti, jubilejné sobáše. Je tu opäť príležitosť zúčastniť sa
prehliadky, načerpať nové inšpirácie a tiež odovzdať skúsenosti v organizovaní a realizácii
tohto v zmysle zákona o rodine dôležitého právneho aktu. Kolektív ZPOZ bude
do regionálnej prehliadky zaradený na základe prihlášky, ktorú spolu so scenárom zašle
predsedovi RR Z ZPOZ najneskôr do 26. marca 2021 a jednu kópiu scenára v elektronickej
podobe zašle na ÚR Z ZPOZ e-mail: zpoz@zpoz.sk, pre účely spracovania scenára
do zborníka. Regionálne prehliadky sa uskutočnia do 30.04.2021. Krajské prehliadky budú
v termíne do 28.05.2021. Celoslovenský festival sa uskutoční v júni. Zúčastniť sa ho môže
kolektív ZPOZ, ktorý je členom Združenia ZPOZ Človek človeku v SR a má zaplatené
členské príspevky i na rok 2021 s občianskym obradom v trvaní maximálne 25 minút. Chcem
vás osloviť, či sa uvedenej prehliadky zúčastníme.
Konečne ďalší rok mnohí s povzdychom povieme. A zrejme všetci dúfame, že bude
lepší ako ten minulý. Rok 2020 si určite zapamätáme. Všetci budeme spomínať na to, ako
sme nosili rúška, dodržiavali opatrenia úradu verejného zdravotníctva, mnohí zdravotníci
pracovali nad svoje hranice, v záujme chrániť životy nás, občanov tejto krajiny. Do popredia
sa dostala práca z domu - home offis ale ja nepochybne dávam na prvé miesto čaro osobného

stretnutia a rozhovoru. Je to najkrajšie, čo môže človek človeku dať. Pozdrav, povzbudenie,
úctu človeku, ktorý stojí vedľa vás. A v neposlednom rade pomôcť, ak to ten na druhej strane
potrebuje. Veď predsa každý z nás je kvapkou v mori človečenstva. Aj vy to tak cítite? Akoby
nás odchádzajúci rok o niečo ochudobnil. Svetová pandémia nás prinútila prežiť ho zväčša
izolovane, s mnohými obmedzeniami pohybu stretnutí, podania rúk, objatí s blízkymi, milej
spoločnosti. Človek spoločnosť potrebuje. Potrebuje sa stretávať s rodinou, priateľmi, chodiť
do

školy,

práce,

potrebuje

komunikovať

s iným

človekom.

I v dobe

moderných

komunikačných technológií potrebuje „osobný kontakt.“ Potrebuje hľadieť človeku keď už
nie do tváre, tak aspoň do očí. Život osamote a bez stanoveného cieľa nemá zmysel.
V predvianočnom období sme obdarovali našich seniorov nad 70 rokov malou škatuľkou
s drobnosťami. Hoci sme prežili krátke chvíle s našimi spoluobčanmi - podanie darčeka,
vinše, či slová, aj tak ma utvrdili v napĺňaní životného poslania, byť tu a slúžiť ľuďom, ktorí
tu v našom meste žijú a potrebujú moju pomoc, či povzbudenie. Je to najkrajšie poslanie.
Napĺňame isté naše schopnosti, talenty, či danosti od Boha a v konečnom dôsledku kráčame
do večnosti. Celý život sa hľadáme sami v sebe, aby sme sa stretli v konečnej stanici. V mieri,
harmónii, spokojní s tým, že sme tu nežili nadarmo.
Ľudia zabudnú na to čo ste povedali, ako ste vyzerali ale nikdy nezabudnú ako sa pri
vás cítili. A to je dôležité. Verím, že budúci rok bude lepší a budeme sa môcť stretávať
na podujatiach organizovaných mestom Poltár alebo len tak na prechádzke mestom. Ďakujem
vám všetkým za dodržiavanie opatrení, za každé povzbudenie aj za to, že napriek ťažkej dobe
sme ostali ľuďmi.
Všetkým členom Zboru pre občianske záležitosti pri MsZ v Poltári zo srdca ďakujem
za prácu vykonanú pre našich občanov a v budúcom roku želám hlavne pevné zdravie, lásku,
radosť a spokojnosť.
V Poltári, 31. decembra 2020
Vypracovala: Ľuba Šálková

