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Matrika a státní oběanství
Matriky vedou obecní a městské

úřady pověřené výkonem matričníčinnosti (matriční úřady). Jednotný systém
státních matrik byl vytvořen dnem 1.1.
1

950.

P|nění úko|ůve věcech matričních
vykonává matrikář, popřípadě jeho
zástupce, keří složi|i zkoušky z matrič-

ních předpisů a zna|ostí z ob|asti státního občanství u reÍerátu vnitřních věcí

okresního úřadu. Matrikář a jeho
zástupce sk|ádají s|ib do rukou starosý

jmení' kteným je zapsán v knize narczení. Změnu jména příjmení|ze provést
pouze tehdy' nebrání.|i tomu zájem spo|ečnosti a jsou.|i pro to důvody hodné

zv|áštního zřete|e. Pověřený obecní
úřad můŽe povo|it změnu jména nebo
příjmení han|ivého, výstředního, směšného, cizojazyčného nebo příjmení ženy
rozvedené na její dřívějšípříjmení. Na
povo|ení změny jména a příjmení není
právní nárok.

Státní oběanství

ra.

Způsob nabytí a pozbytí státního občanstvíČeskérepub|iky upravuje zákon
č.40/93 sb. platný od 1. 1. 1993. Tento
zákon stanovi|' kdo se k datu jeho účin-

V současnédobě pracuje v okrese
Z|ín 22 matričníchobvodů. Úče|em

vedení matrik je zapisování skutečností,
rozhodných pro zjištěnía ověření osob.

ního stavu občanů.Matrika a úřední
výpisy z ní jsou veřejnými |istinami' Do
matriky se zapisují především narození,
uzavření manže|stvía úmrtí. Dále veškeré změny' jako např. změna jména
a přijmení, určeníotcovství nebo osvojení, Údaje o rozvodu. Matrika se obsaho-

vě dě|í na knihu narození. manželství
a úmrtí.Kniha narození a úmrtíse vede
pro kaŽdou obec zv|ášť, kniha manŽe|.

ství je spo|ečná všem obcím přís|ušného

matričního obvodu.

Matričníudá|ost. která se občanovi
Českérepub|iky přihodí na územíjiného
státu (narození v cizině, uzavření man.

že|stvív cizině, úmňí)je zapsána do tzv.
zv|áštnímatriky Magistrátu města Brna.
Tato zv|áštní matrika je jediná v České
repub|ice, která tyto skutečnosti zapisu-

je.

Pod|e zák. č. 23411992 Sb' je možno

uzavíra| manŽe|ství církevníÍormou.

která je postavena na roveň íormě civi|.
ní' Zápis do knihy manže|ství však pro.

vede přís|ušný matričníúřad, v jehož
obvodu k uzavření manŽe|ství doš|o,

a to na zák|adě zápisu o uzavření manželství' Tento zápis je předán s přís|ušnými dok|ady orgánem církve do 3 dnŮ
po uzavření manže|stvícírkevní formou
přís|ušnématrikářce.

Změnu jména a příjmení můžeprovést pověřený obecní úřad. občan má
právo a povinnosti uŽívat jméno a pří-

nosti stal občanem Českérepubliky
(vycházel ze zákona č. 39/69 Sb.). ob-

čanům,kteří se pod|e tohoto zákona nesta|i občany ČR, a|e občany SR by|a
dána možnost vo|by státního občanství
Českérepub|iky, a to V termínu do

30.6. 1994.

7' .|994 můžeobčan SR, kteý
trva|ý pobý 31 ' 12. 1992 na území

od

mě|

tříku trestů v posledních 5 |etech).

Pokud ministerstvo vnitra ČR rozhodne

o vydání přísIibu udě|ení státního
občastvíČn,uoctr statní občastvství

ihned po do|ožení |istiny o propuštění ze
státního svazku SR. Správní poplatek

za udělení státního občanstvíČR
u občanůSR činí500.. Kč.

U občanůz jiných zemí je nutné

dodrŽet podmínku 5 let trva|ého pobytu
na našem územía propuštěníze státnÉ

obecního nebo městského úřadu.
u Úřadu města Z|ína do rukou primáto-

nem, pokud jsou ostatní podmínky sp|něny (především podmínka čistéhorejs-

1.

Českérepub|iky požádat o udě|ení statního občanstvíČR ministerstvo vnitra

ho svazku dosavadní země' Prominutí
S|etého trva|ého pobytu můŽe nastat
pouze V případě' jest|iže je manžel nebo
manže|ka žadate|e občanem Čn a je
před|oŽena listina o propuštění ze stát.
ního svazku. U těchto osob činípop|atek
za udě|ení státního občanství5000.. Kč.

Spo|eěenská rubrika
Našiiubilanti

9. 1. 95 Rudo|Í K|ačánek
75 |et
1. 95 Ludmi|a K|ačánková 70 let
19' 1. 95 Zdeněk Večeřa
70 let
.|4.

Neumann
Vykopa|
Tomšíček

5. 2' 95 Ludvík
15. 2. 95 JoseÍ

86 let
75 |et
82 |et
82 let

Čn. Žáoost, životopis, matriční dok|ady
a výpis z rejstříku trestů předk|ádá reÍerátu vnitřních věcí okÚ, který je s přís|ušným stanoviskem odeš|e MV ČR
k da|šímu řízení. Pokud občan SR, kteý

4. 3. 95 A|oisie Koby|íková
13. 3. 95 Emí|ie

na SIovensku a nyní by chtě| Žádat
o udělení státního občanstvíČR, oorátí

Přejeme hodně zdraví, štěstí a rodin.
né pohody.

před rozpadem

Čsrn mě|

trva|ý pobyt

se o udě|ení trva|ého pobýu u Úřadovny
cizinecké policie a pasové s|užby. Úřa-

21.2.95 Josef

Záhořáková

28. 3. Marie Vykopa|ová

94 |et
70 let

Sňatek uzavře|i

dovna cizinecké po|icie a pasová s|uŽba
Zlín vyhoví v trvalém pobytu pouze tomu
občanovi SR' kteý má manŽe|a - manŽe|ku občana Českérepubliky, V ostat.
ních případech udě|uje pobyt d|ouhodo-

17.12. 94 Floman Chovanec Neubuz 23
a Leona Poláchová Va|. K|obouky 887

bý.

Svobodová Neubuz 32

Na zák|adě d|ouhodobého pobytu
však ne|ze žádat o udě|ení státního
občanství ČR'

Dů|eŽité je rovněŽ stanovisko obecní.

ho a městského úřadu k žádosti obča-

na. U občanůSIovenské repubIiky

ministerstvo vnitra ČR promíjípodmínku
5 |et trva|ého pobytu stanovenou záko.

BIahopřejeme

Přihlášení v obci

11.11.94 Rostislav Svoboda a Petra

odhlášeníz obce
.l4..|.1.

1994 Marie Mazurová č.p. 59

Úmrtí

30. 12' 94 V|adimír'Šmaka| č.p. 118
25, 2. 95 |nocenc oškera č,p' 26

čest Vašípamátce

InforlT|ace pro oběany
obecní zastupitelstvo na svém zasedání dne 27.1. 1995 projedna|o mlmo iiné
|nventarizaci majetku oÚ Neubuz k 31. 12. 1994. Ktéto problematlce přednesla zprávu ing. Renata Kobylíková.

Dá|e by| schvá|en návrh na rozšířeníTV programu na kabe|ové televizi o program
Premiéra. Rovněž by| schválen návrh na Íinančnípřispěvek pro Zlínskou dopravní
a.s' na nočníspoj ve 23.00 hod.

oZ odsouhlasilo, že při Žlvotních jubi|ejích (7o,75,80 let a od osmdesáti

každý rok) budou vykonávat pos|anci návštěvy u těchto občanů.Každému

os|avenci bude předána drobná pozornost v podobě ba|íěku. RovněŽ tak bude
učiněno při zlaté nebo diamantové svatbě a při podobných pří|ežitostech.

oÚ Neubuz

učini| písemný dotaz na Správu a údržbusi|nich Z|ín ve věci vypořádání
poh|edávek občanůna vybudováném obchvatu si|nice. Písemnou odpověď otiskujeme v p|ném znění:
Majetkoprávn í vypořádání
Na zák|adě Vašeho dopisu ze dne 10. 1. 1995 Vám sdě|ujeme, Že dosud by|y uzavřeny pouze sm|ouvy o budoucích kupních sm|ouvách. Po zaiazení nových úseků
do státní si|ničnísítě zahájíme uzavírání kupních sm|uv v prŮběhu |. čtvrt|etí1995.
Úhrada kupních cen je vŠakpodmíněna přidělením Íinančníchprostředků ze strany

našeho zřizovate|e Ministerstva dopravy formou úče|ovéinvestičnídotace, jejíž
uvo|nění předpok|ádáme

ve Il' a

||l. čtvrt|etí1995.

S pozdravem

Ing. František Bednařík

ředite|S Ú s ztin

Sběr a výměna p|ynových lahví propan.butan na rok 1995
19. 1.
20. 1.
4. 8.
3. 8.
16.2.
16.3.

't3. 4.
11. 5.
8.-6.

'6.7.

17. 2.
17. 3.

14.4.
12.5.
9. 6.

7.7.

31.
28.

8.
9.

26.10.
24.11.
20.12.

1.

29.

9.
9.

27. 10.
25. 11.
21. 12.

oznámení
oznamujeme občanům,že by| uveden
do zkušebního provozu TV signá|
PREM|ÉRA. Jedná se o zkušební provoz, žádáme proto občany, aby neurgovali kva|itu obrazu, neboť tento sig.
ná| je ve|mi s|abý a v současnédobě

nejde zlepšit' Na ČT t a ČT2 by|y

vyměněny antény a obraz se v podstatě změni| k lepšímu.

Starostové kritizují
dopravu
Starostové měst a obcí nesouhIasí se
způsobem dotování dopravců, kteří

zabezpečujídopravní obs|uŽnost v okrese Z|ín. Vyp|ynu|o to z jednání okresního
shromáŽdění. Proti původnímunávrhu
byla rozpočtovaná částka 13'6 mi|iónů
korun převedena do Íondu rezerv s tím,
Že rozhodnout o rozpuštění těchto peněz můŽe pouze okresní shromáždění.
o pouŽití těchto prostředků má být
ovšem rozhodnuto až nazák|adě pode.
psání konkrétních sm|uv mezi Z|ínskou

dopravní, respektive ČSAD Kroměříž
a Uherské Hradiště' s takzvanými pově-

řenými obcemi. Ce|ková ztrá|a z do.
pravní obs|užnosti pro letošnírok by|a
vypočtena na téměř 27 miliónů korun'
Předpok|ádá se, že její polovinu má
uhradit okresní úřad prostřednictvím

částky zmíněnév tomto č|ánku a druhou
po|ovinu mají zap|atit obce, přes něž
tyto ztrátové spoje jedou.

Provozovate|ům Všech zdroiů znečišt'ováníovzduší
Zákon č. 309/11991 sb. (ve znění

Podle zákona ě.389/1991 sb.,

10 000.. Kě (zákon ě. 389/1991 sb.'

ve znění pozdějších předpisů).

pozdě.iších předpisů) o státní správě

par. 8 (ve znění pozdějších předpisů) jsou provozovate|é zdrojů znečišt'ovánípovinni samostatně vypo-

|átek.

ochrany ovzduší, všetně údajůnut.

Zdroje jsou rozdě|eny d|e zákona
č.309/991 Sb. (ve znění pozdějších

ku.

vání ovzdušívést provozní evidenci
a k 15. 2. předávat souhrnné vyhodnocení údajůprovozní evidence za
předcházející kalendářní rok příslušnému orgánu ochrany ovzduší. Za

pozdějších předpisŮ) o ochraně ovzdušía zákon č. 389/1991 Sb. (ve znění

čítatpoplatek pro každý zpoplat.
provozovate|ům zdrojů znečišťování něný zdroj zneěišt'ování a výši po.
ovzduší p|atit pop|atky pod|e mnoŽství platku oznámit do 15. února kalen.
a druhu vypouštěných znečišťujících dářního roku přísIušnémuorgánu

v ochraně ovzdušíuk|ádá za povinnost

předpisů) a opatření Federálního
výboru pro Že ze dne 23. ěervna
1992, k zákonu ě. 309/991 Sb. (ve

ných pro stanovení výše pop|atku
podle skutečnosti uplynu|ého ro.
Pro účelyoznámení jsou na okres-

ním úřadě formuláře na střední
znění pozdějších předpisů) o ochrazdroie. Na městských a obecních
.ně ovzduší před znečišt'ujícími úřadech jsou k dispozici formuláře
látkami na zdroje velké, střední pro ma|é zdroie zneěišt'ování.
a ma|é. Na všechny se vztahuie oznámení na střední zdroie se adrepop|atková povinnost. od povin. suje okresnímu úřadu Z|ín a za manosti platit poplatky ze zneěištbvání lé zdroje městkým a obecním úřaovzduší jsou osvobozeny Íyzlcké dům. oznámení o ve|kých zdrojích
osoby, provozujícíma|é zdroje zne.
čištovánío tepelném výkonu do 50
KW, a to i v případě' kdy tento zdroj
je využíván k podnikatelské činnosri.

se zasí|ajíělŽP o|omouc.

Za nesplnění oznamovací povin.
nosti v termínu do 15.2. uložíorgán
ochrany ovzdušípokutu až do výše

Současně odkazujeme provozova.

te|e zdrojů znečišt'ováníovzduší na
vyh|ášku MŽP č. 2o5l1993 Sb. , která
uk|ádá za povinnost provozovatelům
středních a velkých zdrojů zneěišt'o-

nevedení provozní evidence uloží
orgán ochrany ovzduší pokutu podle
par. 18. odst. 1 a 3 zák. ě. 309/1991
Sb. v rozmezí 30 000 . í0 mil.'Kě.

Závěrem upozorňujeme provozo.
vatele středních a velkých zdrojů
zneěišťování ovzduší na vyhlášku
MŽP č. 27011993 Sb. o způsobu zjiš.
t'ování emisí a technických pro.
středcích pro jejich měření, včetně
vyh|ášky MŽP č. 206/1993 Sb., která
upravuje pov!nnosti prodejců paliv.
reÍ.ZP

Životní rninirntlrrr

Nařízení v|ády č' 245/94 Sb', se s účinnostíod 1. |edna
1995 zvyšujíčástky Žívotního minima a dávky pěstounské péčetakto:

se povaŽuje pod|e zákona o Životním minimu za potřebnou k zajištěnívýživy
a ostatních zák|adních osobních potřeb občana, činí
měsíčně
a) 1230,- Kč' jde-|i o dítě do 6 |et věku
.í0
b) 1360'- Kč, jde-li o dítě od 6 |et do
|et věku
c) 1620,. Kč' jde-|i o dítě od 10 |et do 15 |et věku
d) 1780'- Kč, jde-|i o nezaopatřené dítě od 15 |et věku
do 26 let
e) 1680,- Kč, u ostatních občanů
Částt<a Životního minima, která

Částt<a Životního minima, která se povaŽuje podle záko.

na o Životním minimu za potřebnou k zajištění nezbytných nák|adů na domácnost, činíměsíčně

Neub uz

760,b) 1000'c) '|240,d) 1400'-

Kč, jde-|i o jednot|ivce

Kč' Žijí-|iv domácnostidvě osoby
Kč' Žijí-|i v domácnosti tři nebo čtyři osoby
Kč, Žije.|i v domácnosti pět nebo více osob

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte ná|eŽejícípodIe

zákona o pěstounské péčičiníza ka|endářní měsíc
a) 1230'. Kč, jde-|i o dítě do 6 |et věku
b) 1360'. Kč' jde.|io dítě od 6 - 10 |et věku
c) 1620'- Kč' jde.|io dítě od 10 - 15 |et věku
d) 1780'. Kč' jde-|i o dítě od 15 - 26 |et věku

odměna pěstouna ná|ežejícípod|e zákona o pěstounské péči,a to i při spo|ečnépěstounské péčimanŽe|ů,
činíza každésvěřené dítě 840.. Kč za kalendářní
měsíc. Příspěvek na úhradu potřeb dítěte a odměna
pěstouna ve výši pod|e par. 2 ná|ežejí poprvé za měsíc
leden 1995.

(psa|o se v okresním tisku)

V Neubuzi isou stále v piIné práci na výstavbě obce,

v práci, od nížje nedovedou odvrátit ani oběasné

živelnípohromy. Vesnice Neubuz leží16 km severo.
výchovně od Z|ína. Její jméno je odvozeno patrně od
vlastního jména Neobud. obec má 458 obyvate|
a 79 domovních ěísel. Katastr obce měří 527 ha.
Z toho ie 221 ha orné půdy, 25 ha |uk, 219 ha lesa,
7 hazahrad a 36 ha pastvin.

obecní majetek činí38 ha půdy. obcí protéká potok

^

a)

Všeminka, kteý je za sucha ma|ým potůčkem,a|e při jarním tání a při záplavách se vy|eje z břehu na při|eh|é
louky a po|e a nadělá hodně škody. By|o by třeba její tok
regu|ovat, kdyŽ ne v celém katastru, tedy a|espoň v obci,
kde ohroŽuje při povodních obýné i hospodářské budoVy. Loni byla obec postiŽena dvakrát povodní a krupobití
natropi|o škody za 90.000.- K. Ve|ká zima v roce 1929
poškodi|a sta ovocných stromů, h|avně švestek. Novou
výsadbou byly proříd|é řady dop|něny.

V pos|edních letech se tvářnost obce následkem
stavebního ruchu dosti změnita. Staršídomy jsou
většinou dřevěné, novějšístavby jsou vesměs z ci.

stříkaěku za 22.0oo,. korun. V roce 1939 by| spoleě.
nou prací oběanů postaven dům, v němž je obecní
úřadovna a haslěské skladiště.

V roce 1936 by| zřízen přispěním Baťových závodŮ te|eÍon, V roce .|937 by|a provedena nákla.
dem 82.000 K elektrizace, za niŽ je obec ještě asi
52'000 K d|uŽna.

obyvatelstvo se živívelkou většinou polním hospo.
dářství. Asi 60 oběanů je zaměstnáno v závodech
Bat'a, a na stavbách v okolních městech. V obcije 12
živnostníků.

V Neubuzi jsou dvě singulární spo|ečnosti. Prvá v|astní
dubový |es ,,Títěž..vevýměře 96 ha. Druhá singu|ární
společnost koupi|a V roce 1936 od ve|kostatku Iukovského smrkový |es ,,Háje.. ve výměře 53 ha. MeIiorace
pozemků by|a provedena V roce 1929. obec má asi 50
studní.

Znaěné ěástky utržíhospodáři za ovoce. V roce 1938
bylo vysazeno 3000 ovocných stromů a v roce 1939

Starostou obce je rolník Jan Hynčica, vedoucím

asi dvě stě. ByIo by jen záhodno, aby hospodáři
věnovali většípéěi výběru, sázení a ošetřování ovoc.
ných stromů a tak zvýši|i zároveň svůj příjem.

újezdníměšťanskéškoly ve Slušovicích.Také |idovou
ško|u hospodářskou ve S|ušovicích navštěvuje 12 dětí
z obce' obecní knihovna má 400 svazků.

obec má vzorně vedenou pamětní knihu, která by|a za|oŽena v roce 1931. Vede ji řídícíučite| Lad. Kašpárek.
Nejstarším a nejrozšířenějšímrodem v obci je rod
oškerů.NejstaršíŽenou v obcije Anna Urbanová, naro.
zená roku 1848' Je dosud či|á, pracuje v domácnosti

hel.

Národního souručenstvíje p. V|ad. Kašpárek. V obci by|a
zřízena V roce .|890 jednotřídní obecná škola, která byla
V roce 1913 rozšířena na dvojtřídní. 25 Žáků dochází do

Neubuz je přifařena do S|ušovic. V roce 1905 byla
vystavěna spoleěnou prací všech oběanů menší
kaple na návsi. Hasiěský sbor byl zřízen v r. 1938
a čítá25 ě!enů. Starostou sboru je Fr. Kašpárek,
náěelníkem Jaroslav Bučánek. Sbor má motorovou

i |ehčípráce na po|i'

V nejb|ižšíbudoucnosti má obec v přogramu stavbu
vodních nádrží,opravu obecních cest a přála by si
zřízenívodovodu a úpravu potůěku přes vesnici,
úkol, jenž bude splněn v blízkébudoucnosti.

r

SKOLN I ZPRÁvY
\t

Zaěátek nové roku je vždy plný velkých předsevzetí a plánů. A to se zdaleka netýká jen dospělých, ale taky
našich dětí. Když by měly bilancovat co se již v tom loňském roce podařilo, mys|ím si, že se rozhodně nemají za
co stydět: vždyt'spoustu toho, co se dokázaly nauěit, isme měli všichni možnost vidět především na jejich veřej.
ných vystoupeních. Besídky se konaly ve škole a na Moštárně, divadlo hrály naše děti ve slušovické sokolovně'
Ani |etos se určitě nenechajízahanb|t. Každý znás, co už máme školu nějaký ten pátek za sebou, sijistě dobře
pamatuie' že leden byl vŽdycky měsícem velkého zkoušení a písemek. Vždyt' prvňáěky čekalo v lednu úplně
první vysvěděení!
Nedá se však říci, Že pro učenínemají ve ško|e na nic čas. opak je pravdou. Bohatá nadílka sněhu byla přítežitostí nejen pro lyže, sáňky a boby, ale také byla velkým zdrojem inspirace. Ve škole proběhta literární soutěŽ na
téma ,,Z!ma.. a zúěastnili se jí úplně všichni. Sami posud'te, jak se jim to podařilo. Nejlepší práce by|y zveřejněny
ve školním časopise Všeználek, který s! děti vydávají samy za sponzorství pražskénadace ,,Škola pro děti.. a
budou také odeslány do televizního ,,Studia Rosa.,.

Na ,,Bále sportovních k|ubů.. ve Slušovicíchtančili ělenové taneěního klubu KONTRAST polonézu a country
tanec. Z Neubuzi se tohoto vystoupení zúěastni|i Aniěka a Jožla Jasenští,David Šmajdter, Radanka a Ladik
Hyněicovi, Barbora a Martin Vývodovi. Našl taneěníci zopakovali tato vystoupení úspěšněna lI. reprezentačním
plese v Trnavě, který se konal 3. února 1995 a na lidoveckém plese ve Slušovicích. S tímto vystoupením se představí naši ško|áci na okresní přehtídce pódiových skladeb ve Zlíně. Tato soutěž se koná 22. dubna 1995 ve 14.00
hod ve sportovní hale. Hodiče, prarodiěe, sourozenci a kamarádi, přijeďte nás povzbudit na tuto soutěž!
Po velkém úspěchu ze|eninové poIévky, lterou 1. a2. třída před vánocemi uvařila ve škote svým staršímspolu.
žákům,pokraěovali v kuchařské tradici zase ti většía pohosti|i všechny výborným pudinkem.

Jak sami vidíte, naše děti se ve ško|e ani v tomto roce rozhodně nenudí. Příprava dáreěků k zápisu budoucích
prvňáěků, ktený se uskuteěnil í 6. 1. 1995 a právě probíhajícíp|avecký výcvik je toho jen dalším důkazem.
Ivana Hynčicová.KR

Zima

Byla jednou prvni třída,

Zima je sněhobíld, když
padd sníh můžem jezdit na saních.
A knyž je chumelenice musíme si
natdhnout bíléčepice. Venku je to
fajn' že si můžemhrdt. Zima
ndm nevadí, protože jsme stateční.
Ale mcíme rddi sníh, protože
můžem j ezdit na saních. Sníh
mdme rddi proto, že si můžem
hrdti. AIe mtíme rcidi maminku,
protože nds ohřeje na chvilinku.
Mdme ji rddi, proto jsme její

kamarcídi'

T. vičík.3.tř.

Byla jedna trubička,
říkd se jí flétnička.
Když se na ni zahraje,

všechno kolem krcÍsnéje.

RoHÁČEK

smdle se tam abeceda.

H se hrbí, ch se chechttÍ, 5.

žje želva placatd.

B. Yývodová

1. Znaěka

,!.tř.4.

síry

2. Ukazovacízájmeno
3. Koěkovitá šFlma

Naše miki zima
ta je prostě pr-ýma
Jezdíme na sdňktic}t
a skončímev havdrkdch
Chodíme také do školy
tam píšemeúkoly

4. At|etlcké náěiní
5.

Tajenka

5.

Také se učíme
svoje mozky mučíme
DdIe také bruslíme
až si pobruslíme tak chodíme

,,Kam chodíme?.,
,,Domů! Tam se ohřejeme.,,,
Vl. Hynčica' 4.

tř

E. Ilynčicová' 2.tř.
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