M E S T O

P OL T Á R

Mestský úrad Poltár
Železničná 489/1, Poltár 987 01
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

POHĽADOM POLTÁRSKEJ MATRIKY
(tlačová správa)
Poltár 7. januára 2022 - V januári už tradične prinášame informácie k demografickému
vývoju v našom meste. Žije v ňom viac žien ako mužov a narodilo sa tiež viac dievčat ako
chlapcov. Najstaršia obyvateľka Poltára oslávila v minulom roku sto rokov.
PRVÁ POLTÁRČANKA SA VOLÁ SÁRA
Na prvú Poltárčanku sme netrpezlivo čakali. Až tretieho januára sa narodila malá Sára. Celkový
počet narodených detí je rovnaký ako predošlý rok, a to 29. Štrnásť sa narodilo v Rimavskej
Sobote a trinásť prišlo na svet v nemocnici v Lučenci. Dievčenské meno, ktoré sa mamičky
rozhodli dať svojim dcéram, je jednoznačne Sára. Okrem populárneho mena Mia pribudli aj
úplne nové ako Olesia či Auróra. Nechýbajú ani tradičné slovenské mená ako Žofia či Barbora.
Najobľúbenejšie chlapčenské mená sú tradične ako po minulé roky Tomáš a Matej. Pribudlo
meno Timotej.
PRIHLÁSENIE NA TRVALÝ POBYT
V priebehu roka 2021 sa na trvalý pobyt prihlásilo, rovnako ako predošlý rok, 66 obyvateľov,
väčšina sa prisťahovala z okolitých obcí a menších miest. Z tohto počtu osem detí, ktoré sa
narodili v krajinách Európskej únie, či v Anglicku, prihlásili rodičia na trvalý pobyt dodatočne.
Okrem týchto detí sa do Poltára vrátili štyria obyvatelia z Maďarska a jeden z Rakúska.
STÚPOL POČET SOBÁŠOV
Svoje áno si v meste Poltár povedalo 30 zaľúbených párov. Je to nárast oproti minulému roku,
v ktorom sme evidovali 22 sobášov. Z toho bolo uzavretých 20 pred matričným úradom,
sedem pred oltárom rímskokatolíckej cirkvi a tri pred evanjelickým cirkevným zborom.
Najobľúbenejším svadobným mesiacom minulého roka bol júl. Počas roka si šesť párov
vymenilo manželské sľuby pod holým nebom v parku pri KPÚ. Dva páry snúbencov sa rozhodli
pre sobáš mimo obradnej siene, netradične, v altánku vo vlastnej záhrade.
NÁRAST POČTU ÚMRTÍ
Podľa údajov o úmrtí z poltárskej matriky nás v minulom roku navždy opustilo 102 obyvateľov
nášho mesta, čo je o 22 viac ako v roku 2020. K 31.12. 2021 malo mesto Poltár 5 235
obyvateľov.

NAJSTARŠIA POLTÁRČANKA OSLÁVILA STO ROKOV
V meste Poltár máme obyvateľov, ktorí sa dožili úctyhodného veku. Najstaršou obyvateľkou
je Helena Sarvašová, ktorá oslávila počas Dní mesta Poltár 2021 svoje sté narodeniny. Sto
rokov sa dožijú tento rok ďalšie dve Poltárčanky a jedna bude mať 98 rokov. Najstarší muži sú
v podstatne nižšom veku. Jeden je vo veku 91, ďalší vo veku 90 rokov a dvaja oslávia tento rok
svoje 89 narodeniny.
ZAUJÍMAVOSTI O VEKU POLTÁRČANOV
Podľa štatistiky ohlasovne pobytu žije v meste presne o 200 viac žien ako mužov. K prevahe
nežnejšieho pohlavia v minulom roku prispelo aj narodenie väčšieho počtu dievčat. Podľa
údajov zo 7. januára 2022 má aktuálne najviac Poltárčanov vek 47 rokov. Je ich spolu 101,
pričom žien je 52 a mužov 49. Najviac detí vo veku do pätnásť rokov sa narodilo v roku 2013,
je ich 57. Jedná sa o 30 dievčat a 27 chlapcov.
„Som rada, že sa opäť po roku môžeme obzrieť späť a priniesť zaujímavé údaje zo života nášho mesta.
Z demografického hľadiska nám minulý rok priniesol dobré i menej dobré správy. K tým pozitívnejším
patrí stúpajúci počet párov, ktoré sa rozhodli uzavrieť manželstvo. Počet narodených detí zostal na
rovnakej úrovni ako minulý rok. Na druhej strane stúpol počet občanov nášho mesta, ktorí nás navždy
opustili. Mojím želaním však je, aby sa Poltár neustále rozvíjal. Preto sa snažíme vychádzať našim
obyvateľom v ústrety v rôznych oblastiach života, aby mesto v rámci svojich možností získavalo nových
obyvateľov a bolo príjemným miestom pre život,“ povedala primátorka Poltára Martina Brisudová.
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