Zjednodušený rodokmen Gottwaldů z Hradečné
Historie rodu Gottwaldů, počíná se odehrávati v roce 1665 ve vsi Haňovice u Litovle, kam na stavení po jistém Roháčovi zpustlé během třicetileté války, přichází hospodařit nový obyvatel
vsi Jiří Gottvald, nejstarší přímý předek rodu Gottvaldů, kterého se podařilo vypátrat. S rodinou zde setrvá déle jak dvacet let, aby se poté v roce 1687 všichni přesunuli do vedlejší vsi
Myslechovice na grunt později osazený číslem domovním 19. Po smrti Jiřího odchází jeho synové, nejdříve v roce 1710 Martin *1677 a dvě léta poté i Jiří *1690 do vsi Hradečná.

Příjmení Gottwald, Gotvald a Gotvalt jsou odvozena z německého osobního jména „Gott“, což v překladu znamená „bůh“ a německého slova „walten“ což znamená „vládnout“.
Lidová etymologie že Gottwald v překladu znamená "boží les" je mylná a nesprávná. V písemných pramenech se toto příjmení poprvé objevuje v roce 1598 a patřilo Janovi
Gottvaldovi ve vsi Žďáře poblíž Trutnova.

Starší Martin *1677 jest sem vyslán vrchností, aby zde deset let zastával funkci rychtáře, poté v roce 1720 odchází do vsi Měrotín, kde na gruntu domovního čísla 1 a poté na zahradním
gruntu domovního čísla 6 pokračuje jeho větev rodinou jeho syna a poté vnuka. Poté však jejich větev po meči vymírá. Mladší Jiří *1690 po příchodu nejdříve kupuje hradečskou chalupu
domovního čísla 15 a po sňatku s Annou Doleželovou vyžení její rodný grunt domovního čísla 4, na kterém poté rod hospodaří. Jejich dva synové Bartoloměj *1724 a hlavně starší Martin
*1721 dali jim spousty vnuků, čímž se rod dále rozšířil a ve vsi již zůstal. Jejich potomci zde žijí dodnes, tedy již přes 300 let. Postupně příslušníci rodu drželi, vlastnili a bydleli hned v
několika staveních v Hradečné a ve vedlejším Měrotíně. Rod se dále rozšířil do mnoha dalších vesnic a měst, namátkou lze jmenovat Vísku, Doubravice, Dětřichov, Litovel, Olomouc,
Jevíčko, Brno i mnohé další.

Samotné příjmení Gottwald má poté svůj původ již ve staroněmčině či spíše germánštině, jazyce starobylých kmenů. Němečtí jazykovědci se zmiňují, že tehdy se nedávaly dětem
jména z obyčejného všedního života, nýbrž jejich nejčastějšími motivy byly - boj, válka, vojsko /dnes Heer - např. Hermann/, hrdinství, vítězství /dnes Sieg/, názvy zbraní, ale také
víra v nadpřirozenou moc /viz. složeniny s „Gott“ znamenající „Bůh“/. Pokud jde o druhou část složeniny „wald“, mezi jazykovědci vládne celkem shoda, že jde o modifikaci starých
výrazů „waltan“, „waldan“, ve středohornoněmčině poté „walten“. Tato podoba existuje i v němčině současné jako sloveso s významem "vládnout". Analogické s příjmením
Gottwald je i křestní jméno Oswald.
V životě praprapředků byla po celé věky hluboce zakořeněná víra v nadpřirozené síly a spolu s ní v magickou sílu jména. To bylo v jejich očích vlastně druhým "já" každého
člověka. V myslích prapředků byla také vžita představa, že podle toho, jaký je obsah jména /jaké přání do něj vloží/, takový bude i osud jejich potomka. Z tohoto hlediska je možné
příjmení „Gottwald“ vyložit jako pradávné přání rodičů "ať toto naše dítě vládne s boží pomocí".

Zápis příjmení v prvních matrikách z let 1648 - 1742 byl různý. Jednak ve tvaru Gottvald i Gottwald, ale i Godvald, Gotvald i Kotvalt a to vše v rámci jedné rodiny či příbuzenského vztahu.
Na správnost zápisu příjmení onoho času nebylo bráno moc zřetele a tvar též závisel na jazyku, jímž se zrovna psalo (čeština, latina, němčina). Díky tomu též došlo k tomu, že ne všechny
větve mají dnes stejný tvar příjmení.

František * 1893, Hradečná
Anna Kučerová
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Antonín * 1850, Hradečná 11

Ignác * 1820, Hradečná 11
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Matěj * 1799, Hradečná 11
Kateřina Vytřípalová, Františka Hrazdilová

Jiří * 1789, Hradečná 15
Kateřina Krčková

Jakub * 1746, Měrotín 6
Magdalena Skopalová

Jiří * 1760, Hradečná 15

Kateřina Němcová

Bartoloměj * 1772, Hradečná 15
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Jakub * 1722, Měrotín 1, 6
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Ludmila Šnajdrová, Vlasta Janáčková

Marianna Doleželová

Bartoloměj * 1724, Hradečná 15
Marianna Smékalová, Klára Šimonová

Martin * 1677, Měrotín 1
Marianna Přikrylová

František * 1771, Hradečná 11
Anna Kadlecová
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Marie Přízová

František * 1820, Hradečná 26
Josefa Gottwaldová

Jakub * 1788, Hradečná 26
Kateřina Kubálková

Ondřej * 1754, Hradečná 4
Uršula Vitoulová

Josef * 1828, Hradečná 5
Josefa Smékalová

Jiří * 1786, Hradečná 20
Barbora Kadlecová

Jan * 1760, Hradečná 26
Rosálie Hromková
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Jan * 1911, Doubravice

Emilie Valouchová-Kucová

Marie Králová

Josef * 1906, Litovel
Elenka Štefanová, Bohumila Vaňáková
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Justýna Solovská
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František * 1832, Jevíčko
Marie Krejcárková

Jakub * 1814, Měrotín 27
Anna Přikrylová

Jakub * 1764, Měrotín 15
Viktorie Davidová, Anna Vánská

Jan * 1846, Měrotín 6
Amálie Tylová

Jiří * 1859, Litovel
Anna Dostálová, Aloisie Navrátilová

Antonín * 1839, Olomouc
Anna Doleželová

Ignác * 1834, Měrotín 13, 14
Magdalena Vitoulová

Ignác * 1803, Měrotín 6
Antonie Krčková

Matěj * 1767, Měrotín 6
Anna Kreuzigerová

Martin * 1721, Hradečná 4
Marianna Šmoldasová

Jiří * 1690, Hradečná 4
Anna Doleželová

Jakub

Jiří, Haňovice
Marianna, Gertruda, Dorota

Zuzana

Gottvald

Jedná se o velice zjednodušený rodokmen určený k orientačnímu zveřejnění rozrodu některých větví, bez uvedení
konkrétních dat, žijících generací a návaznosti na ně. Kompletní zpracování je určeno pouze pro příslušníky rodu.

předky rodu Gottwaldů vyhledal, do rodokmenu sestavil a graficky zpracoval
v letech 2009 - 2014, Jirka Gottvald ml. z Hradečné
web : www.gotiskovo.webnode.cz, email : gotisek@gmail.com

Ignác * 1866, Měrotín
Aloisie Tichá, Amálie Soklová

Alois * 1849, Měrotín 15
Františka Přikrylová

