Zajímavosti z matriky pro rok 2010 – čerpáno z kroniky města
Pro zápis matričních událostí – narození, uzavření manželství a úmrtí jsou vedeny knihy narození,
knihy manželství a knihy úmrtí. V roce 2010 je vedeno 15 matričních knih. Zápisy do nich jsou
prováděny na základě veřejných listin. Matriční knihy narození jsou u zdejšího úřadu uloženy
po dobu 100 let od posledního zápisu, knihy manželství a úmrtí po dobu
75 let od posledního zápisu. Po uplynutí těchto lhůt jsou protokolárně předávány Státnímu oblastnímu
archívu v Opavě.
Funkci matrikářky zastávala v našem městě v roce 2010 Ing. Miluše Večerková. Zastupující
matrikářkou byla paní Alena Čelková, která byla také oprávněna tuto činnost vykonávat, a to na
základě splnění požadavku absolvování potřebné kvalifikace pro výkon této funkce.
K 1. 1. 2011 bylo v Budišově nad Budišovkou a jeho částech evidováno celkem 3 054 obyvatel,
z toho bylo 1526 občanů mužského pohlaví a 1528 ženského pohlaví. Během roku se 52 obyvatel
přistěhovalo a 84 se odstěhovalo. Nejpočetnější skupina obyvatel byla ve věku 46 až 48 let. V rámci
přehledu rodinného stavu bylo nejvíce zastoupených občanů se stavem ženatý/vdaná, dále svobodný/á,
méně pak bylo osob rozvedených a nejméně ovdovělých. Občanů starších devadesáti let žilo v našem
městě 10 a všechny byly ženy. Nejstarší občance bylo v roce 2010 krásných 94 let.
Jen pro zajímavost, Česká republika měla k 31.12.2010 celkem 10 532 770 obyvatel.
Narození dítěte
V roce 2010 se narodilo celkem 31 dětí, z toho 18 chlapců a 13 dívek. Maminky si mohly vybrat
nemocnici z okolních měst, kde chtěly rodit, např. v Opavě, v Novém Jičíně …
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9 svatebních obřadů probíhalo v obřadní síni Městského úřadu Budišov nad Budišovkou, 3 obřady
byly uzavřeny v římskokatolickém kostele v Budišově n. Bud., 1 svatební obřad v kostele sv. Jakuba
Většího v Guntramovicích a 1 sňatek se konal mimo obřadní síň, a to u Zlaté lípy v katastru obce
Guntramovice.
Funkci oddávajících vykonávali v roce 2010 starosta města Ing. František Vrchovecký a pověřený člen
zastupitelstva města paní Lenka Kohoutková. Po říjnových volbách do zastupitelstev obcí, kdy byl
starostou města zvolen Ing. Rostislav Kyncl, vykonával tuto funkci on spolu s pověřeným členem
zastupitelstva Mgr. Naděždou Vondroušovou.
Úmrtí
V průběhu roku zemřelo v Budišově n. Bud. a jeho částech celkem 37 osob, z toho 19 mužů a 18 žen.
Z uvedeného počtu zemřelých osob bylo 32 evidováno v obci Budišov n. Bud., 1 osoba v obci
Guntramovice a 4 osoby v obci Staré Oldřůvky.







Matriční úřad dále vyřizoval:
žádosti o určení otcovství souhlasným prohlášením k dosud nenarozeným dětem a k dětem již
narozeným
žádosti občanů o změnu jména nebo příjmení
žádosti o vydání občanského průkazu (podáno a vyřízeno v roce 2010 celkem 212)
žádosti
o
vydání
osvědčení
nebo
potvrzení
o
státním
občanství
ČR
u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (v roce 2010 celkem 41)
ověřování shody opisů nebo kopie s listinou (tzv. vidimace) a ověřování pravosti podpisu (tzv.
legalizace) – v roce 2010 provedeno celkem 799 těchto úkonů

