HRACHOVIŠŤSKÁ LINIE
POTOMCI BARTOLOMĚJE POPELA, STARŠÍHO BRATRA NAŠEHO
VAVŘINCE POPELA NA POPELOVSKÉM DVOŘE ČP. 24
V HRACHOVIŠTI

H

lava rodiny v Hrachovišti Bartoloměj Popel, bratr našeho Vavřince, se zasloužil
o početné potomstvo, které přežívá jistě dodnes po celé České republice.
Se ženou Rozinou měl celkem deset dětí, z nichž se dospělosti dožila pouze
polovina. Mezi těmito byli tři synové – Vojtěch, Ondřej, Jakub a dcery Rozina
a Mariana. Snad u všech byl kmotrem přítel rodiny, rychtář Vojtěch Janoušek. Bartoloměj
náležel ve vsi k předním (sousedům) obyvatelům a nechyběl u žádné důležité události ve vsi.
Patrně byl v této době konšelem. Situace se však ve vsi změnila, když byl za rychtáře dosazen
Josef Márovec. Úřadování Josefa Márovce vyvolávalo u místních čím dál větší nevole, až se
většina usedlíků spojila včetně prvního konšela Tomáše Matušky a napsali své vrchnosti roku
1807 nejméně dva stížné listy, v nichž se podrobně uvádí, co vše se obyvatelům Hrachoviště
nelíbilo a že současný rychtář je příčinou všech svárů ve vesnici.
Podepsáni byli vždy konšel Tomáš Matuška, který byl synem Roziny Popelové a Linharta
Matušky, dále soused Václav Mráz a za všechny ostatní Bartoloměj Popel. Jak známo,
nedocílili ničeho, protože dotyčný rychtář byl ve všech bodech obvinění shledán nevinným.
Nejstarší Bartolomějův syn Vojtěch se oženil dne 23. května 1814 s Rozinou, dcerou
sedláka Jakuba Kotila z Boru ze dvora čp. 9 a stal se dědicem rodinného Popelovského
gruntu. Otec Bartoloměj zemřel 10. ledna 1832 ve věku 77 let. Mladší syn Ondřej se oženil
v roce 1835 s jistou Marií a stal se později knížecím hajným. Třetí nejmladší syn Jakub se
oženil roku 1842 se služebnou ze zámku Třeboň s Veronikou Wíthovou a po smrti první ženy
ještě s Marií Herdovou. Byl nejprve cestářem a později byl knížecím rybním hajným
(porybným) ve Schwarzenberských službách. Bydlel porůznu dle toho, kde zastával knížecí
službu. Z obou manželství měl několik synů a všichni byli zaměstnáni v knížecí službě.
Jakubovo potomstvo žije v jižních i západních Čechách dodnes.

Soupis poddaných z roku 1839 pro ves Hrachoviště. Rodina Vojtěcha Popela (Alberth /Adalbert/ Poppel)
na Popelovském dvoře čp. 24. Německý jazyk – SOA Třeboň

Nástupce sedlák Vojtěch Popel měl s Rozinou rovněž početné potomstvo. V letech
1816–1843 se jim postupně narodilo deset dětí. Byly to Jan, Marianna, Jakub, Matěj, Josef,
Martin, František, Vít, František a Anna. I když se Vojtěch zasloužil o četné potomstvo,
přesto rod Popelů na Popelovském dvoře v Hrachovišti postupně vymírá. Sedlák Vojtěch
Popel zemřel roku 1860 ve věku 73 let.
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