Hospodáři v Újezdci č.p.1
Jan Kohout (1690-1740)
Matěj Kohout (1728-1768)
Josef Kohout (1763-1793)
Václav Dlouhý (1755-1803)
Josef Dlouhý (1798-?) syn Václava, vzal si Kateřinu, sestru Jana Berana
Josef Dlouhý (1823-1907) syn Josefa
Václav Dlouhý (1836-1907) syn Josefa narozen v Újezdci 1, oženil se ve
Vodochodech, kde vyženil hospodu, ale vrátil se i s rodinou roku 1893
Karel Dlouhý (1872-1936) syn Václava (1923,1927)
František Dlouhý (1919-1988) syn Karla
Jiří Kapalín (*1979) syn Josefa Kapalína, vnuk Karla Dlouhého z č.2
Nejstarším zápisem v matrikách, kde je zmíněno č.p. 1 je úmrtí Ludmily
Fraňkové, dcery Jana Fraňka 1. srpna 1779 ve věku 1 roku a týden nato 9. srpna
úmrtí její matky Anny ve věku 29 let. Anna se ale podle matriky narodila 2.
února 1757 v Újezdci Jiřímu Zahálkovi a jeho manželce Marii Magdaleně, takže
jí bylo teprve 22 let. To je ale docela běžné, faráři zapisující věk zesnulých dost
často věk pouze odhadovali. Kmotry Anny Zahálkové byli Tereza manželka
Matěje Bittnera, Anna Bubníková a Václav Kolačný. Podařilo se také dohledat
zápis o svatbě Jana Fraňka a Anny Zahálkové, ta se odehrála 25. listopadu 1776
v Újezdci 15. Z latinského zápisu: Sponsi: Franiek Joannes ex Magno Pago cum
Anna filia Georgii Zahalka Inquilini subditi Wobřzistvense. Testes: Bittner
Wenzeslaus prodiani ex Augesdetz, Frankin Anna et Schuster Mathias ex
Magno Pago.

V překladu: Snoubenci: Franěk Jan z Veliké Vsi a Anna dcera Jiřího Zahálky
podruha poddaní k Obříství. Svědci: Bittner Václav sedlák z Újezdce, Anna
Fraňková a Schuster Matěj z Veliké Vsi.
Jan Franěk nebyl hospodářem v č.p. 1, ale pouze podruhem, tedy podle
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Podruh (latinsky inquilinus, německy Miethmann, Inwohner, Einwohner)
byl nájemník bydlící v nájmu (tedy podruží) u sedláka (případně jiného
venkovského majitele nemovitosti). Zpravidla se také živil jako námezdní
zemědělský dělník, takže byl u sedláka členem čeládky, tedy čeledínem. Na
Moravě se podruhům říkalo hofer (z Hofherr, protože obývali stavení na dvoru).
Hospodářem byl nejspíše Josef Kohout (1763-1793) syn Matěje Kohouta (17281768). Josef Kohout měl jediného bratra, také Josefa (1756-?), který ale zemřel
ještě před jeho narozením. Kromě něj měl ale 9 sester, které zčásti zemřely ještě
v dětství a ty které přežily se provdaly do okolí. Takže když Josef Kohout ve 30
letech bezdětný v Újezdci č. 1 zemřel, vymřel i rod Kohoutů po meči.
V lednu 1785 se konaly v Újezdci současně dvě svatby. Alžběta 17letá sestra
Josefa Kohouta si brala Martina Vidíma z Dolánek a Václav Dlouhý 24letý
evangelík byl sezdán se 17letou katoličkou Annou Kosteckou. Jako starosvat byl
u obou svateb zapsán Jan Hlavička z Byškovic a jako družička Anna
Martinovská nebo Anna Veselá.
Václav Dlouhý nejprve pracoval a bydlel i se svou manželkou Annou u sedláka
Jana Kolačného č.p. 8. Zde se manželům Dlouhým narodila v březnu 1787 dcera
Anna a v listopadu 1789 další dcera Kateřina. Syn Jan se narodil v září 1792 již
v č.1, kam se Václav Dlouhý s rodinou přestěhoval. Důvodem mohl být
zdravotní stav Josefa Kohouta, kterému v té době zbýval už jen rok života, a
statek potřeboval hospodáře. Syn Jan bohužel zemřel, když mu bylo teprve 9 let.
Další děti Václava Dlouhého jsou v matrice zapisovány s jinou matkou, sice též
Annou, ale Vidímovou. Údaj o úmrtí Anny Dlouhé rozené Kostecké však
v matrice není a ani zápis o svatbě Václava Dlouhého s Annou Vidímovou.
Takže je možné, že se jedná o tutéž osobu, ale farář ji zapsal pokaždé jinak.
Možná to má souvislost se svatbou dvou párů v předchozím odstavci, když se
jeden z novomanželů jmenoval Martin Vidím. Pro zajímavost, když se vdávala
jedna z dcer Václava Dlouhého v roce 1810, byla jako matka uvedena Anna
Mikšová. Je to příklad toho, že ne vždy se dá na údaje z matrik spolehnout.
Rodina Dlouhých byla ve velmi úzkém vztahu s rodinou Beranových z č.p. 3.
Nejstarší dcera Václava Dlouhého Anna si vzala za manžela Jana Berana (17851864) z č.p. 3 v roce 1810. Měli spolu dva syny, Josefa (1811-1813) a Václava
(1813-1833). V březnu roku 1815 však Anna zemřela na hektiku (tuberkulózu).
Jan Beran si potom vzal za manželku sestru Anny Kateřinu v únoru 1818, se
kterou měli ještě 6 dětí. Vraťme se ale k rodině Dlouhých.
S Annou Vidímovou (ale možná Kosteckou nebo Mikšovou) měl Václav
Dlouhý ještě dceru Marii Magdalenu narozenou v březnu 1896, která ale
zemřela v 6 letech „v horkej zimnici“. Dalším dítětem v řadě byl Josef Dlouhý,

narozený před Vánoci 1798. Vzal si zřejmě za vzor své sestry, neboť si našel
životní družku rovněž v Újezdci č.p. 3. V květnu 1820 se oženil s 18letou
Kateřinou Beranovou, sestrou švagra Jana Berana.
Protože Václav Dlouhý zemřel v září 1803 v necelých 50 letech „na dušnost“,
ujal se dočasně hospodářství jeho zeť Jan Beran. Když Josef Dlouhý dospěl a
oženil s jeho sestrou, mohl se ujmout hospodaření na statku č.p. 1. V letech 1821
až 1840 měli Josef Dlouhý s manželkou Kateřinou celkem 10 dětí. Zmiňme
osudy některých z nich.
Nejstarším synem byl Jan Křtitel Dlouhý, narozený 3. června 1821. Ten se
přiženil do Vodolky 42, když si vzal v roce 1850 Annu, dceru tesaře Josefa
Kudrny. Na stará kolena se vrátil na vejminek do Újezdce 1, kde roku 1899
zemřel na „sešlost věkem“.
Další v pořadí byla dcera Kateřina Dlouhá (1823-1885), která v březnu 1862
porodila nemanželskou dceru Annu, která naštěstí nesdílela typický úděl
nemanželských dětí a provdala se do statku v Újezdci č.p. 8, když si vzala
v květnu 1884 Václava Kolačného (1853-?).
V březnu 1823 se narodil Josef Dlouhý, který prožil celý život nejspíš v Újezdci,
kde také 9. listopadu 1907 zemřel. Podobně na tom byla jeho starší sestra Anna
Dlouhá, která se narodila v listopadu 1824 a zemřela v 62 letech neprovdaná
v Újezdci 1 na „vysílení“ (což bývalo synonymum pro tuberkulózu). Právě tak
se ani její mladší sestra narozená v listopadu 1828 neprovdala a zemřela v říjnu
1896 v Újezdci 1 na rozedmu plic.
V pořadí 7 dítětem v pořadí byl Václav
Dlouhý, pokračovatel rodové linie
Dlouhých v Újezdci č.1. Ten se narodil 1.
června 1836 v rodinném statku, ale nezůstal
zde – přiženil se do Vodochod č.p. 1, když
si v lednu 1870 vzal Annu Bukolskou,
20letou dceru místního hostinského Josefa
Bukolského a jeho manželky Marie rozené
Hiklové. Zde se ujal role hostinského a vydržel zde 23 let. Také se zde narodilo
jeho 11 dětí, z nichž se však dospělosti nedožili dva chlapci a jedno děvče:
Antonín (1883-1884), František (1887-1887) a Rozálie (1885-1885). Pouhých
dvaceti let se dožili další dva sourozenci: Anna (1877-1977), která zemřela na
mrtvici a Josef (1879-1899) kterého skolila tuberkulóza. Václav Dlouhý se vrátil
v roce 1893 hospodařit zpět do Újezdce a následně koupil statek v roce 1894 od
svého bratra Josefa.

Zde se jako první provdala jeho nejstarší dcera Marie narozená v květnu 1871.
Vzala si v září 1897 o 16 let staršího Josefa Srbu z Řeže. V Řeži se jim také
narodily děti Emílie v roce 1905 a Josef v roce 1907. Prvorozený syn Karel,
který měl po otci převzít postavení hospodáře na statku, se narodil 13. prosince
1872 ve Vodochodech č.1. Ten se v roce 1904 oženil s Marií Gottfriedovou
z Kozince (1882-1966), která byla o 10 let mladší než Karel. Ke Karlovi se ještě
vrátíme v příštím odstavci. Jeho sestra Antonie se narodila v listopadu 1874 a
provdala se nejdříve do Dřínova a pak do sousedního statku č.2, když si vzala
Františka Basaře v červenci 1901. František Basař statek nejspíše koupil od
Antonína Křepely, který ještě v roce 1900 byl při sčítání lidu uveden jako
vlastník. O statku č. 2 bude řeč v příští kapitole. Bratr Václav Dlouhý, narozený
v roce 1881 se pravděpodobně nikdy neoženil, ještě v roce 1921 při sčítání byl
svobodný, zemřel v Újezdci č. 1 v září 1934. V roce 1888 se narodila sestra
Rozálie provdaná Šusterová do Střem. Zemřela v roce 1951 v Jenichově. A
nakonec nejmladší sestra Emílie se narodila 1891 ve Vodochodech a provdala se
v lednu 1919 do Klecan za Jaroslava Šafaříka.
Nyní se věnujme Karlovi Dlouhému, který převzal statek v roce 1904 po svém
otci Václavu a strýci Josefovi, kteří odešli na výměnek. Oba zemřeli v roce
1907. Po svatbě Karel Dlouhý s Marií Gottfriedovou v roce 1904 zplodili
celkem 7 dětí. Nejstarší Marie Dlouhá (provdaná Rubešová) narozená v srpnu
1905 se vdala do Veleně. Prvorozený syn Jan (Honzík) Dlouhý narozený 1908
se v dětství topil ve studni, což na něm zanechalo následky v podobě mentálního
postižení a byl závislý na péči své matky. Také když Marie Dlouhá v roce 1966
zemřela, Honzík ji přežil pouze o necelé 4 roky. Mimo domov se provdala také
dcera Anna narozená 1810. Pouhých dvou týdnů se dožil následující syn Karel
narozený 1812. Dcera Karolína, která se narodila v lednu 1914 se provdala za
Františka Prachaře do Lobkovic.
Druhorozeným synem byl Karel Dlouhý narozený 7. března 1916 v Újezdci č.1.
Protože jeho strýc František Basař a teta Antonie Dlouhá provdaná Basařová ve
statku č. 2 přišli o jedinou dceru Františku, která zemřela v květnu 1906 ve věku
jednoho měsíce na katar žaludku, osvojili si Karla a ten z vděčnosti přijal
příjmení Basař Dlouhý. Dědicem statku č.1 se tak stal nejmladší syn František
Dlouhý narozený 22. dubna 1919. Ten se v červenci 1952 oženil s Annou
Zimovou narozenou 1. října 1932 v Bílichově. Měli spolu dva syny, starší
František se narodil v roce 1953, ale zemřel v roce 1998. Mladší Ladislav
narozený 1957 se oženil s Danou Červenkovou z Chlumína.

Část sčítacího archu z roku 1910 s rodinou Dlouhých
Karel Dlouhý starší zemřel v roce 1936, jeho manželka Marie ho přežila o 30
let. Jejich syn František, který hospodařil v č.p.1 po nich, zemřel v roce 1988 a
jeho manželka Anna v roce 2010.
Nyní je majitelem stavení Újezdec č.p.1 Jiří Kapalín vnuk Karla Basaře
Dlouhého, o kterém bude ještě řeč v další kapitole.

