Hospodáři v Újezdci č.p.2
Tomáš Horský
Tomáš Panocha (1752-1813)
Josef Panocha (1789-1851) syn Tomáše
Jan Panocha (1836)
Antonín Panocha syn Josefa (1838-?)
Antonín Láha (1840-1906)
Antonín Křepela (1843-?) (census 1900)
František Basař (1869-1944) z Dřínova, vzal si Antonii dceru Václava
Dlouhého z č.1 (census 1910,1921), osvojili si svého synovce Karla
Dlouhého (1916-2012) syna Karla Dlouhého z č.1
Karel Dlouhý Basař (1916-2012)
Josef Kapalín (*1953) vzal si dceru Karla Dlouhého
Martina Kapalínová (*1975) dcera Josefa Kapalína

V dubnu 1771, tedy v prvním roce od zavedení číslování domů se v Újezdci č.2
narodil již jako 6. dítě v rodině Jan Horský, syn Tomáše Horského a jeho
manželky Anny. Ale o 4 roky později, v březnu 1775 se ve stejném domě
narodila Anna, dcera Tomáše Panochy a jeho manželky Kateřiny. Od té doby
v Újezdci není o rodině Horských žádná zmínka, setkáme se pouze
s Panochovými. Zdá se, že Panochovi vystřídali Horských, protože před
narozením dcery Anny o nich rovněž není v matrikách zmínka. Tomáš Panocha
(1752-1813) měl za manželku Kateřinu Bubeníčkovou (1751-1811), dceru
Vodolského sedláka Václava Bubeníčka. Tato Kateřina porodila během 23 let
celkem 16 dětí, z nichž se dospělosti dožila pouze polovina. Z těch, kteří založili
rodinu zmiňme Josefa Panochu (1794-1851), který pojal za manželku Marii
Nepomuckou (1808-1831), dceru Antonína Nepomuckého ze Zálezlic. Svatba se
odehrála v květnu 1826 a za svědky byli Jan Nepomucký rychtář ze Zálezlic a
Antonín Panocha, ženichův starší bratr, který byl v té době hospodářem na
rodinném statku. Bratr Antonín Panocha se zřejmě přestěhoval někam jinam,
protože od Josefovy svatby se v matrikách objevují pouze jeho děti. Zdá se, že
rodina Panochů se příliš nezapojovala do života obce, protože zatímco ostatní
obyvatelé si vzájemně chodili za svědky při svatbách a za kmotry při křtech,
Panochovi si zvali svědky a kmotry z okolních obcí.
Nejstarší byla dcera Anna narozená v srpnu 1827. Ta se provdala 12. října 1847
za Jana Veselého (1822-?) kovářského mistra z Únětic. Jako další přišla dcera
Kateřina, která se však nedožila ani dvou let a zemřela v únoru 1832 na psotník.

Již 2. dubna 1831 ale zemřela její matka Marie na „Auszehrung“ neboli
tuberkulózu. Josef Panocha se podruhé oženil s Barborou Fuxovou z Vodolky
(1809-?), dcerou Antonína Fuxy sedláka na Vodolce 23. S ní měl dalších 7 dětí.
Nejstarší dcera Marie narozená v roce 1835 se provdala do Tuhaně, když si
vzala roku 1859 Jana Nováka. Další syn Josef se v dubnu 1836 dožil pouhých
dvou týdnů. V roce 1838 se narodil další syn Antonín, který se dožil dospělosti a
v listopadu 1860 se oženil v Dřínově č.p. 40 s o 3 roky starší Annou Tovarovou,
dcerou Josefa Tovary, který přišel do Dřínova s celou rodinou z Masojed.
Antonínu Panochovi se v Újezdci 2 narodily celkem tři děti: Dcery Anna v roce
1861 a Antonie v roce 1865 a syn Josef roku 1867. Hned nato ale Panochovi
z matrik mizí – nejspíš se odstěhovali, protože již roku 1868 je v matrice zápis o
úmrtí 4leté Emílie Láhové na záškrt, dcery Antonína Láhy.
Antonín Láha (budoucí starosta Újezdce) se narodil roku 1840 v Zálezlicích
tamnímu starostovi Františku Láhovi a přiženil se do největšího statku č.p. 4
v Újezdci, když si vzal v září 1863 Annu Fraňkovou, dceru újezdeckého starosty
Josefa Fraňka. První dcera Emílie se jim narodila přesně 9 měsíců po svatbě ve
statku č. 4. Pak ale jim tchán starosta zřejmě pomohl k vlastnímu domu ať už
svým vlivem nebo penězi (starostova dcera musela mít slušné věno).
Takže mladí manželé se usadili na vlastním, ale jak již bylo zmíněno dříve,
první dcera Emílie jim zemřela. Další dcera Marie se jim narodila až v srpnu
1875, ale již opět v č.p. 4, kam se vrátili, možná z důvodu zdravotního stavu
Josefa Fraňka, který už asi nebyl dobrý, protože v prosinci následujícího roku
zemřel na „brightickou nemoc“, neboli zánět ledvin. Takže bylo nutné postarat
se o rodinný statek.
V č.p. 2 je nahradila rodina Antonína Křepely, která do Újezdce přišla v roce
1871 a do té doby hospodařila na sousedním statku č. 3. Při sčítání obyvatelstva
v roce 1900 je Antonín Křepela uveden jako vdovec, protože jeho manželka
Ernestina zemřela v roce 1899. S ním jsou uvedeny děti Jan (1878-?) sloužící
jako vojín u 22. praporu polních myslivců, dcery Antonie (1879-?), Marie
(1884-?) a synové František (1881-?) a Josef (1890-?).
Křepelovi zřejmě prodali statek č.p. 2 krátce po sčítání Františku Basařovi
(1869-1944) synovi Karla Basaře (1840-1828) sedláka z Dřínova 20. František
Basař se v červenci 1901 v Újezdci oženil s Antonií Dlouhou, dcerou Václava
Dlouhého z Újezdce č. 1. Novým obyvatelům domu č.p. se v dubnu 1905
narodila dcera Františka, která však již ve věku jednoho měsíce zemřela na
Katar žaludku. Další děti už neměli a tak si opatřili pomocníka a dědice statku
tím, že si osvojili synovce Karla Dlouhého (1916-2006) ze sousedního statku,
syna Václava Dlouhého, bratra Antonie Basařové, který si z vděčnosti změnil

Zápis v matrice zemřelých o úmrtí Josefa Fraňka v roce 1876
příjmení na Basař Dlouhý. Karel Basař Dlouhý skutečně po smrti Františka
Basaře v roce 1944 statek zdědil. To už byl mezitím ženat s Marií Malákovou
(1922-2020) ze Střem na Kokořínsku, kterou si vzal v listopadu 1941. Měli
spolu dvě děti, syna Karla (1943-2012) a dceru Miladu (*1951), která se vdala
v roce 1974 za Josefa Kapalína (*1953) z Obříství. V současné době na statku
žije jejich dcera Martina Kapalínová.

