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Nejčastějšími jmény jsou Eliška a Matyáš
V roce 2022 zapsala matrika Městského úřadu Třebíč celkem 2.143 událostí. Z toho bylo 1.146
narozených dětí, 170 sňatků a 827 úmrtí. Je to o 126 narozených dětí méně, o 8 sňatků méně a
o 128 méně úmrtí než v roce 2021.
Z celkového počtu 1.146 se narodilo 524 holčiček a 622 chlapečků, z toho bylo 17 párů dvojčat,
což je mírně nad dlouhodobým průměrem, který je přibližně 10 párů za rok. Výjimkou byl rok
2019, kdy se narodilo rekordních 27 párů dvojčat. 
Rodiče ze seznamu možných jmen vybrali a svým novorozeným dětem dali 140 různých jmen
chlapcům a 164 jmen dívkám. Holčičkám nejčastěji volili jméno Eliška, chlapečkům pak jméno
Matyáš, stejně jako v roce 2021.      Z dívčích jmen rodiče nejčastěji volili jména: Eliška (26),
Viktorie (22), Sofie (16), Nela (14), Laura (13), Ema (13), Amálie (13), Tereza (12), Adéla (12),
Veronika (11). Nejoblíbenější chlapecká jména loňského roku jsou: Matyáš (33), Adam (30),
Jakub (24), Matěj (22), Tomáš (20), Jan (20), Vojtěch (18), Filip (16), Dominik (16) a Štěpán
(15). 
V roce 2022 se podařilo ve čtyřiadvaceti obřadech přivítat 133 nových občánků. Z celkového
počtu 170 sňatků bylo 37 sňatků církevních a 133 občanských. Nejvíce církevních sňatků bylo
uzavřeno před Římskokatolickou církví, a to 32. 
Třebíčské matrikářky zajišťovaly, na základě přání snoubenců, svatební obřady hlavně mimo
obřadní síně. Svatby se, jako každoročně, uskutečnily například v budově divadla Pasáž, v
zámeckém parku, v bylinkové zahrádce, v Kamenném sálu zámku v Třebíči. Dále se snoubenci
rozhodli pro obřad u Kostelíčku, v různých restauracích Třebíče, u Lihovaru, v Sokolí. Ze širšího
okolí to byl zámek ve Valči, v Kojeticích Vinařské centrum Sádek nebo v Koněšíně kemp
Borovinka. 
Z cizinců v Třebíči nejčastěji uzavírali manželství státní občané Slovenska, ale svatbu zde měli i
státní občané Indie, Německa, Ukrajiny a Velké Británie.
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