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Úsek matrik

je součástí oddělení kultury a občanských záležitostí kanceláře starosty od roku 1999. Pracují v něm dvě zkušené matrikářky s
dlouholetou praxí. Ale stále je co se učit, říkají Jaroslava Novotná a Danuše Haisová. Náplň jejich práce, která vychází především ze
zákonů o rodině, o matrikách a o státním občanství, je velmi široká (vystavují rodné, oddací a úmrtní listy, osvědčení o státním
občanství, vyřizují žádosti o udělení státního občanství ČR, změny jména a příjmení, žádosti o přiznání otcovství k narozenému i
nenarozenému dítěti aj.) a vyžaduje maximální nasazení a soustředění. Ale to by nestačilo, aby vše zvládaly ke spokojenosti občanů.
Obě mají k této nesmírně odpovědné práci na úseku státní správy velmi dobrý vztah, matrika se jim díky jejich píli a svědomitosti
dostala doslova a do písmene "pod kůži . "Prožíváme s občany, kteří k nám přicházejí, často i jejich spletité životní příběhy, s nimiž se
občas svěří, ať už jsou radostné nebo smutné. Jsme tu nejen proto, abychom úředně vyřídily žádost, ale rády pomůžeme i lidsky, je-li
to v našich skrovných silách. Samozřejmě, že o každém případu zachovávají dle složeného slibu mlčenlivost. Všech matrik se týkají
velmi přísné kontroly z Magistrátu. A nejčastější problémy? Přibývá cizinců, kteří si na matrice vyřizují svoje záležitosti, nejčastěji
žádost o občanství, a ne vždy je snadné se s nimi domluvit. Ale většinou jsou velmi zdvořilí a vděční. A dále si lidé sami komplikují
pobyt na úřadě, když přijdou na matriku a nemají s sebou potřebné doklady - občanský průkaz a rodný list. Důležitá informace -
prostřednictvím matriky lze zasílat žádosti o výpis z rejstříku trestů. Obě matrikářky pořizují do matričních knih krasopisně dokumentním
inkoustem zápisy, které by měly vydržet několik staletí. Obsahují údaje, které by měly sloužit po generace našim potomkům. Proto jsou
tyto knihy uchovávány v ohnivzdorném trezoru. Zmínit se samozřejmě musím o svatebních obřadech, které matrika zajišťuje v Galerii
14, případně na přání v létě na zahradě dolnopočernického zámeckého parku. Veškeré informace stran matričních úkonů vám obě
matrikářky ochotně zodpoví na tel. 281 005 337-8.

Jaroslav Šmíd, 
foto: archiv redakce

Autor článku si naaranžoval situaci, aby nejdéle oddávající, zástupce starosty ing. Miroslav Skala, a obě matrikářky byli pospolu a v opravdové popracovní
pohodě.
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