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V roce 2020 zapsala třebíčská matrika celkem 2.295 matričních událostí.

  

Z toho bylo 1.230 narozených dětí, 160 sňatků a 905 úmrtí. Je to o 119 narozených dětí méně,
o 39 sňatků méně a o 161 více zemřelých, v porovnání s rokem 2019. Z celkového počtu 1.230
se narodilo 595 holčiček a 635 chlapečků. Z toho bylo 13 párů dvojčat, což ovídá
dlouhodobému průměru, přibližně 10 párů za rok. Výjimkou byl rok 2019, kdy se narodilo
rekordních 27 párů dvojčat. Rodiče svým dětem nejčastěji dávali jména Eliška a Matyáš.

  

Nejoblíbenější chlapecká jména loňského roku jsou: Matyáš (31x), Jakub (31x), Jan (27x),
Adam (22x), Lukáš (20x), Vojtěch (19x), Matěj (18x), Dominik (18x), Tomáš (17x), Martin (17x),
Filip (17x) a David (17x).  Z dívčích jmen rodiče nejčastěji volili jména: Eliška (31x), Anna (17x),
Tereza (16x), Laura (14x), Rozálie (13x), Natálie (13x), Adéla (12x), Nela (11x), Kristýna (11x),
Karolína (11x) a Julie (11x).      

  

V obřadní síni Malovaného domu bylo v loňském roce, i přes komplikovanou situaci kvůli
covidové epidemii, při obřadu vítání občánků přivítáno mezi občany města Třebíče 74 dětí
přímo z Třebíče.

  

Z celkového počtu 160 sňatků bylo 26 sňatků církevních a 134 občanských. Před Církví
římskokatolickou bylo uzavřeno 24 sňatků, před Českobratrskou církví evangelickou jeden
sňatek a jeden sňatek snoubenci uzavřeli před Církví evangelickou metodistickou. Nejvíce
sňatků proběhlo v obřadní síni Malovaného domu a to 61, jedenáct sňatků se uskutečnilo v
obřadní síni na radnici na Karlově náměstí.

  

Sňatky lidé uzavírali také na zámku ve Valči, na bylinkové zahrádce u Baziliky sv. Prokopa, v
třebíčském zámeckém parku, v Kojeticích na Sádku, v zadní synagoze v Třebíči, na Hrádku i na
Havlíčkově nábřeží. 
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Svátek má Eliška 5. října
 Původ: hebrejský
 Význam jména: 

  

Jméno Eliška znamená můj Bůh je přísaha (varianta jména Alžběta).

  

Matyáš

  

Matyáš má svátek 24. února

  

Původ: hebrejský

  

Význam jména:

  

Mužské křestní jméno Matyáš je archaickou podobou jména Matěj. Jméno bylo oblíbené v
historii a dnes jeho popularita opět roste. Jméno pochází z hebrejštiny, stejně jako jeho varianta
Matěj. Bylo odvozeno z hebrejského spojení „Mattyth Jáh(u) ” s významem „dar od Boha”.

  

Irini Martakidisová
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