Zajímavosti
Úplně nejstarší dohledaný zápis v matrikách z Újezdce je z 16. října 1668.

Text: Křtěna Kateřina otce Matěje Novotnýho matky Lidmilly. Kmot na rukau
držela Anna Marie Melcerová, Lidmilla Gottfriedová, Jiřík Novák všicky
z Augezdce.
Další zajímavý zápis z matriky narozených:

Text: 19. září pokřtěna Kateřina Salomeny zmrhalý, příchozí do Újezdce:
Jakožto kmotra byla Kateřina Šedivá: Dorota služební a Jan Melcer všichni
z Újezdce. Křtil …
V červnu 1833 zemřel Václav Beran (1813-1833) ve věku 20 let.
Starb an Stek- und Schlag-fluss aus Folge des zufalligen Ertrinkens in dem
Elbeflusse bei der Stephaneruberfhur.
Zemřel na mrtvici v důsledku náhodného utopení v Labi u Štěpánského přívozu.

Matrika Hostín 17/96
V červenci 1827 se v Újezdci 10 narodil Kateřině dceři Jiřího Zívala chalupníka
z Chlumína syn František (1827-1828). František Libich, syn Jana Libicha
podruha ze Zlosejně, zprostý voják dobrovolně do farního domu přišel a za otce
dítěte se prohlásil. Svědek Tomáš Franěk.

Matrika Hostín 03/189
Koncem ledna 1832 propukla v obci cholera, do konce února zemřelo 10 lidí.
V listopadu 1827 se v obci konala svatba 16leté Anny Fraňkové dcery Tomáše
Fraňka z č. 4 s Janem Pasovským 34letým sedlákem
z Libiše. Jako svědek se do matriky podepsal 35letý
Josef Vořechovský otec tří dětí, který ale zahynul při
převržení svatebního vozu.

Matrika Hostín 15/59
19. září 1892 se v domku č.22 oběsila Marie Hladíková 48letá vdova po Emilu
Hladíkovi pouzdráři v Praze, byla dcerou Antonína Veselého majetníku domu
v Brandýse nad Labem č. 119 a Alžběty. Způsob úmrtí: Samovražda. Oběsila se
v návalu choromyslnosti dle vysvědčení obecného úřadu v Újezdci.
Poznamenání: Delší dobu choromyslná, bytem u přátel v Újezdci č.22.

Matrika Hostín 29/141
Jan Veselý zedník v č.p. 19 se oženil s Lidmilou Šimůnkovou z Letek a měl s ní
v roce 1871 dceru Marii. Lidmila však v roce 1879 zemřela na tuberkulosu a Jan
Veselý se hodlal oženit s její mladší sestrou teprve 17letou Annou. Ke sňatku
však potřeboval jak politický tak církevní dispens (výjimku), protože
předchozím sňatkem se sestrou se dostali podle tehdejších zákonů do
příbuzenského vztahu a nesměli uzavřít manželství. Církevní dispens jim udělila
jeho Eminence nejdůstojnější pan arcipastýř v Praze. Politický dispens byl
udělen c.k. místodržitelstvím. A nakonec dekret, kterýmžto se nezletilé nevěstě
uděluje vrchnoporučenské svolení k sňatku c.k. okresním soudem na Smíchově.

Matrika Hostín 29/37

Václav Charvát (1867-1916) z Újezdce 33 padl
v 1. světové válce, zemřel v Hotelu Waldek
v Plzni (který sloužil v té době jako lazaret) 3.
prosince 1916.

Citát ze zápisu ze schůze zastupitelstva obce z roku 1932 (včetně pravopisných
chyb): Protokol ze schůze minulé přečten a k bodu k požární hlídce starosta
navrhuje by bylo opuštěno od výbirání dávky od kočující společnosti protože se
přitrefil případ při posledním divadle z loutkovým s p. Rochlem který nic
nezaplatil a z obce ujel aniž by zaplatil a jest proto … by bylo od toho opuštěno
an jinak bych nemohl nechati nikoho v obci hráti což by třeba občanstvo na to
vůči mé osobě jednání moje odsuzovaly; stalo se usnešením by ještě zůstala tak
jak se předešlé schůzi ustanovilo.

