Život v Újezdě u Plánice
V malebném zeleném údolí, kterému vévodí říčka Úslava, se nachází vesnice Újezd u
Plánice. Nadmořská výška samotné obce je 505 metrů (náves), okolní kopce jsou o 100 metrů
vyšší. Katastr obce činí téměř 500 ha, třetinu z toho tvoří lesy. Dříve dubo-bukové s jedlemi,
nyní převážně smrkové. Mezi nejromantičtější místa patří přírodní meandry Úslavy, dále
křovité porosty „V pahorkách“, draha a další významné krajinné prvky, kde se mmj. nachází
vzácné druhy rostlin. Například Rosnatka okrouhlolistá. Není proto divu, že celý katastr obce
je začleněn do přírodního parku: „Plánický hřeben“.
Předpokládá se, že Újezd vznikl brzy po založení kláštera v Nepomuku, což odpovídá
době kolem 12. století. Historie samotné obce je už od středověku spojena s osudy nedaleké
Plánice, konkrétně Plánického panství.
Z obecní kroniky lze vyčíst, že počátkem dvacátého století činil počet místních
obyvatel více než 500 z téměř 90 popisnými čísly. Nechyběla zde například Obecná škola, do
které docházelo jenom z Újezda kolem stovky školou povinných dětí. Samozřejmostí v té
době byl obchod, několik hostinců a mnoho typických vesnických řemesel a živností.
Významné bylo v Újezdě kamenictví. Jednalo se o štípání kamenných ploten z velkých
balvanů. Po této činnosti můžeme dodnes nalézt památky v celém okolí. Větší zajímavostí je
ale zmínka v obecní kronice o tom, že se v dávných dobách (15. století a dříve) v Újezdě
(tehdy Oujezdě) těžilo zlato. To vyplývá i z místních názvů (Ve Štůlích, Na Mosurkách, Na
Červenici).
Největší rozkvět obce ale dávno pominul. Tak jako jinde, život na vesnici a nedostatek
pracovních příležitostí nebyl inspirující pro mladou generaci, takže v posledních desetiletích
následoval odliv obyvatel. V současné době žije v Újezdě kolem stovky stálých občanů.
Nicméně místní obyvatelé dodržují nadále poctivě tradice svých předků. Jsou zde aktivní
myslivci, rybáři a také Sbor dobrovolných hasičů, který letos vstoupil do 112. roku své
činnosti. Na vše dohlíží místní Obecní úřad. Zejména sbor dobrovolných hasičů se může
pochlubit bohatou kulturní činností. V centru obce byl v roce 1963 postaven Kulturní dům,
který je dějištěm mnoha událostí. Ať už to jsou tradiční vesnické zábavy: Pouťová, Májová,
Hasičský ples, mnohé rockové koncerty, dětské maškarní ale i divadelní představení
ochotnických spolků.
V obci dokonce poslední dobou nové tradice vznikají. Například závody pionýrů
„Dachl cup“ nebo recesistická letní akce „Zimní olympijské hry“, do které se zapojili jak
místní občané, tak i chalupáři. Velký podíl na mnoha akcích nese také aktivní hospodský.
Ačkoliv zde mladých lidí není mnoho, to co dělají, dělají z chutí a naplno. Důkazem toho je
vítězka soutěže Dívka Šumavy 2010, újezdecká Věra Králová. Úspěšný je i nově vzniklý
místní ochotnický divadelní spolek „Rynek“, který hned svým prvním představením vyhrál
Západočeskou přehlídku v Přešticích.
Mladí „oujezďáci“ si zde také založili rockovou kapelu.
Tyto poslední události a velké množství kočárků, které se poslední dobou prohání po
drncavých cestách Újezda, nám jsou příslibem pro další roky a proto věříme, že život a dění
v Újezdě jde správným směrem.
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