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V roce 2018 zapsala matrika Městského úřadu v Třebíči 2.188 matričních událostí. Z toho
1.255 narozených dětí, 205 sňatků a 728 úmrtí. To je o 14 narozených dětí méně, o 25
sňatků méně a o 26 více zemřelých, než v roce 2017.

  

Z celkového počtu 1.255 se narodilo 598 děvčat, 657 chlapců a (stejně jako loni) 10 párů
dvojčat. Nejčastěji dávali rodiče svým dětem jména Anna a Jakub, zatímco v roce 2017 to byli
Elišky a Tomášové.

  

Nejoblíbenější chlapecká jména loňského roku: Jakub (37x), Jan (33x), Matyáš (28x), Adam
(25x), David (23x), Ondřej (20x), Filip (19x), Dominik (19x), Vojtěch (18x), Štěpán (16x).
Nejčastější dívčí jména byly: Anna (25x), Tereza (23x), Veronika (22x), Eliška (22x), Natálie
(19x), Ema (15x), Sofie (14x), Adéla (14x), Emma (12x) a Amálie (12x).      

  

V obřadní síni Malovaného domu bylo v loňském roce při obřadu vítání občánků přivítáno 138
dětí přímo z města Třebíče.

  

Z celkového počtu 205 sňatků bylo 45 církevních a 160 občanských sňatků. Před Církví
římskokatolickou bylo uzavřeno 41 sňatků, před Českobratrskou církví evangelickou 2 sňatky,
před Československou husitskou 1 sňatek a 1 sňatek před Sborem svědků Jehovových.
Nejvíce sňatků se uskutečnilo v obřadní síni Malovaného domu, a to 64 obřadů. Třeináct svateb
se konalo v  obřadní síni na radnici Městského úřadu. 

  

Sňatky lidé uzavírali také na na zámku ve Valči, na bylinkové zahrádce u Baziliky sv. Prokopa a
panny Marie v Třebíči, v třebíčském zámeckém parku, v Kojeticích na Sádku, v zadní synagoze
v Třebíči, Blahoslavova ul., na Hrádku, na Kostelíčku ale svatba se také konala např. na
městské věži, u fotbalového hřiště v Borovině nebo v zahrádkářských koloniích. 

  

V Třebíči uzavřeli sňatek i státní občané Ruska, Slovenska, Německa, Řecka a Filipín.
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Do pamětní knihy Městského úřadu Třebíč byl zapsán 1 manželský pár, který oslavil platinovou
svatbu (65 let společného života v manželství), 1 manželský pár, který oslavil diamantovou
svatbu (60 let trvání manželství) a 1 manželský pár oslavil zlatou svatbu (50 let manželství).

  

Jakub

  

svátek připadá na 25. července

  

původ: hebrejský

  

význam jména: 

  

jméno Jakub znamená ten, kdo se drží za patu, přeneseně druhorozený.

  

Anna

  

svátek má Anna 26. července

  

původ: hebrejský

  

význam jména: 

  

jméno Anna znamená milostná, milostiplná, líbezná, milá.
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ZDROJ: http://krestni-jmena.cz/vyznam/

  

Irini Martakidisová
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