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Celkem 206 obcí ze všech kra-
jů České republiky se přihlásilo 
do pětadvacátého ročníku sou-
těže Vesnice roku v Programu 
obnovy venkova. Všechny při-
hlášené obce byly v průběhu 
měsíce května a června navštíve-
ny a hodnoceny krajskými hod-
notitelskými komisemi. Vítězo-
vé krajských kol, jedním z nichž 

se stala v kraji Vysočina obec So-
bíňov, postoupili do celostátního 
kola. Nositel titulu Vesnice roku 
2019 byl vyhlášen 14. září na Jar-
marku venkova v Luhačovicích. 
Vítěz letošního ročníku získal 
kromě uvedeného titulu také fi -
nanční odměnu ve výši až 2,6 mi-
lionu korun a vůz Škoda Scala. 

Vesnicí roku 2019 se stala Lí-

pová Z Ústeckého kraje, která 
je jednou z nejsevernějších obcí 
v Česku. Druhé místo patří obci 
Ratiboř ze Zlínského kraje. Na 
pomyslném třetím stupni vítě-
zů se umístila obec Libovice ze 
Středočeského kraje. 

O soutěži
Soutěž Vesnice roku v Pro-

gramu obnovy venkova je ka-
ždoročně vyhlašována již od 

roku 1995. Cílem této soutěže 
je snaha povzbudit obyvate-
le venkova k aktivní účasti na 
rozvoji svého domova, zveřejnit 
rozmanitost a pestrost uskuteč-
ňovaní programů obnovy vesnic 
a upozornit širokou veřejnost na 
význam venkova, ale také snaha 
vyzdvihnout aktivity obcí, jejich 
představitelů a občanů, kteří se 

snaží nejen zvelebovat svůj do-
mov, ale rozvíjejí i místní tradice 
a zapojují se do společenského 
života v obci.

Soutěž byla poprvé vyhlášena 
Spolkem pro obnovu venkova 
ČR v roce 1995 pod názvem 
Soutěž o nejzdařilejší program 
obnovy vesnice. Od roku 1996 je 
jedním z vyhlašovatelů Minister-
stvo pro místní rozvoj ČR a Svaz 
měst a obcí ČR. Ministerstvo ze-

mědělství se mezi vyhlašovatele 
připojilo v roce 2007.

Soutěž je každoročně vyhlašo-
vána na jarním Dnu malých obcí 
v Praze. Organizace soutěže pro-
bíhá ve dvou kolech – krajském 
a celostátním. Všechny přihláše-
né obce jsou nejprve hodnoceny 
v krajském kole. Do celostátního 
kola pak postupuje za každý kraj 

vždy maximálně jedna obec, 
které byla udělena Zlatá stuha 
v krajském kole. V rámci celo-
státního kola jsou vyhodnocena 
první tři místa. Obce přihlášené 
do soutěže jsou hodnoceny v ná-
sledujících oblastech: koncepční 
dokumenty, společenský život, 
aktivity občanů, podnikání, péče 
o stavební fond a obraz vesnice, 
občanská vybavenost, inženýr-
ské sítě a úspory energií, péče 

o veřejná prostranství, přírodní 
prvky a zeleň v obci, péče o kra-
jinu, připravované záměry a in-
formační technologie obce. 

Charakteristika obce
Pačejov je obec, jejíž historie 

je velice bohatá a první písem-
ná zmínka pochází již z roku 
1227. Ve své historii mnohokrát 

změnila své majitele, ale tím 
prvním byl klášter svatého Jiří 
v Praze a tím posledním přísluš-
níci rodu Kinských až do roku 
1945, když jejich majetek pře-
šel pod národní správu. Velmi 
bohatou historii mají i ostatní 
vesnice, které dnes pod obec 
Pačejov spadají.

Strážovice jsou připomínány 
v roce 1396 a byly na obchod-
ní stezce z Bavor jako strážní 

stanoviště. Na jejich návsi stojí 
původní barokní kaple šestibo-
kého půdorysu. Týřovice jsou 
o něco starší a první písemná 
zmínka pochází z roku 1364 
a leží na svahu vrchu Slavník, 
který je nejvyšším bodem Pa-
čejovské pahorkatiny a vážou 
se k němu mnohé pověsti. Ve-
lešice leží na úpatí tohoto vrchu 
a první zmínka je z roku 1382. 
Nejmladší částí ze skupiny ves-
nic je Pačejov nádraží. Ten vzni-
kl na železniční trati, která se 
měla stát spojnicí mezi Chebem 
a Vídní a její výstavba započala 
roku 1867 a nesla název Dráha 
císaře Františka Josefa I.

Současný Pačejov, který býval 
střediskovou obcí, má necelých 
800 obyvatel a rozlohu katastrál-
ního území téměř 17 km2. Obec 
leží v nadmořské výšce 548 
metrů. Obec má typický ven-
kovský ráz a významnou úlohu 
hraje zemědělská prvovýroba. 
Jsou zde prodejny potravin, 
hospůdky, zdravotní středisko 
s praktickým lékařem, stoma-
tologem a gynekologem, před-
školní výuku zajišťuje mateřská 
škola a povinnou školní docház-
ku základní škola. I ta má boha-
tou historii již od roku 1822. 
Výhodou je dopravní spojení 
vlakové i autobusové. Najdete 
zde bývalou tvrz, hospodářský 
dvůr i zámeček. Dominantou 
obce je kostel ze sedmnáctého 
století zasvěcený Panně Marii 

Sněžné a obnovený roku 1871. 
Obec má vlastní vodovod a při-
pravuje výstavbu kanalizace.

Historická i současná 
zástavba

Dominantou obce je kostel 
Panny Marie Sněžné a ten tvoří 
hlavní panorama vesnice. Kostel 
je v majetku církve a přilehlé po-
zemky kolem též. Naopak hřbi-
tov a přilehlé pozemky k němu 

jsou v majetku obce. Spolupráce 
církve s obcí je dobrá. Pořádají 
se společné akce například žeh-
nání obecním symbolům, hasič-
skému praporu, letní hudební 
slavnosti, stejně jako Tříkrálový 
koncert.

Ve všech částech obce byly 
v roce 2015 vyměněny nové au-
tobusové čekárny a v roce 2016 
umístěny turistické přístřešky. 
V roce 2018 byly osazeny in-
formační tabule, které budou 
informovat návštěvníky o histo-
rii i současnosti obce. V letech 
2016–2018 byla provedena ge-
nerální oprava návesních ryb-
níčků v místní části Týřovice 
a Strážovice, které významnou 
měrou přispěly ke zkrášlení ná-
vsí a vesnického stylu.

Podnikání v zemědělství
V obci působí více než dvě 

desítky podnikatelských sub-
jektů – živnostníků, řemeslníků 
a poskytovatelů různých slu-
žeb, což velmi zpříjemňuje ži-
vot a potřeby občanů obce. Tito 
podnikatelé podporují různé 
akce společenského charakte-
ru, ať fi nančně či materiálně.

V oblasti zemědělství působí 
v katastru obce po rozpadu jed-
notného zemědělského druž-
stva několik subjektů většího 
významu – OVD Slavník, ZD 
Soběšice, Václav Hlaváč. fi rma 
Rožánek, TZK Myslív a Agro 
Wolf, kteří mají v pronájmu 

Ocenění získala obec Pačejov
Celkem 206 obcí ze všech krajů České republiky se přihlásilo do pětadvacátého ročníku soutěže Vesnice roku. V rámci každého regionu je vybírána obec, která 
získává ocenění zlatá stuha a také právo reprezentovat daný kraj v celorepublikovém fi nále. V rámci Plzeňského kraje byla nejlepší obec Pačejov, kterou najdeme 
v okresu Klatovy, konkrétně asi třináct kilometrů severozápadně od Horažďovic. 

Zemědělské výrobě se v katastru obce věnuje hned několik společností  Foto archiv obceLetecký pohled na všechny místní části obce Pačejov  Foto archiv obce
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pozemky soukromé i obecní. 
Vedle toho zde působí celá řada 
soukromníků, zabývajících se 
zemědělstvím okrajově. Spo-
lupráce s nimi probíhá podle 
potřeb jejich i obce, vzájemnou 
podporou, poskytnutím mecha-
nizace, prováděním zimní i let-
ní údržby veřejných prostran-
ství a komunikací apod. 

Společenský život
Udržování a obnova místních 

tradic má v obci své pevné mís-
to. Každoročně se opakují akce, 
jejichž pořadateli jsou zájmové 
spolky nebo obec. Příkladem 
je masopustní průvod, který 
pořádá sbor dobrovolných ha-
sičů Velešice. O Velikonocích ve 
všech vesnicích chodí party dětí 
řehtat v duchu tradice, že zvony 
odletěly do Říma a také chodí na 
pomlázku. Každoročně ve všech 
vsích probíhá stavění staročes-
ké máje poslední dubnový den, 
na návsi v Pačejově se konají 
májová posezení s bohatým kul-
turním programem, stejně tak 
ve Strážovicích. Oslavy s boha-
tým programem probíhají u pří-
ležitosti poutí. V roce 2017 se 
obnovila tradice staročeských 
dožínek, které byly první záři-
jový víkend. Ve všech vesnicích 
obce probíhají slavnostní zaháje-
ní adventní doby spojené s roz-
svěcováním vánočních stromků 
na veřejných prostranstvích.

V obci Pačejov působí cel-
kem dvanáct zájmových spolků 
a k tomu sbor pro občanské 
záležitosti a kulturní komise 
obce, která je pod vedením mís-
tostarosty hlavním koordináto-
rem společenského dění v obci.

Nejstarším zájmovým spol-
kem je včelařský spolek. Ten 
byl založen již roku 1903. Dru-

hým nejstarším spolkem je Sbor 
dobrovolných hasičů Pačejov, 
založený v roce 1907. Tento 
spolek je velice je velice úspěš-
ný v hasičském sportu mládeže 
a žen, jejichž družstva dosahují 
pravidelně významných úspě-
chů v rámci okresu Klatovy. 
Dalším spolkem je Sbor dobro-
volných hasičů Velešice, který 
byl založen roku 1920. Jako jedi-
ný spolek ve Velešicích pořádá 
během roku celou řadu akcí jak 
pro mládež, své členy, tak i pro 

občany. Sbor dobrovolných ha-
sičů Strážovice byl založen roku 
1924 a stejně jako předchozí 
spolek pořádá ve Strážovicích 
všechny akce v průběhu roku 
a může se pochlubit bohatou 
činností pro všechny věkové ka-
tegorie ve vesnici.

Jedním z největších a nejak-
tivnějších spolků je TJ Sokol Pa-
čejov, založený roku 1939. Ten-
to spolek sdružuje asi 140 členů 
a jeho činnost je hlavně v oblas-
ti fotbalu, kde je velmi úspěšný. 

Zároveň je tento spolek velkou 
oporou při pořádání různých 
nejen sportovních akcí. V roce 
1945 byl založen v obci oddíl 
Junáka a v roce 1948 vzniklo 
středisko Jestřáb. Tento spolek 
neměl v historii státu na růžích 
ustláno a v padesátých letech 
byl zakázán. V roce 1968 obno-
vil svoji činnost a v roce 1970 
byl zakázán opět. Na jaře roku 
1990 opět obnovil svoji činnost 
a ta probíhá nepřetržitě do sou-
časné doby.

V obci také působí Myslivec-
ký spolek, založený roku 1948 
s různými organizačními ob-
měnami hospodaří na honitbě, 
která kopíruje katastr obce, 
pečuje o zvěř, přírodu a brigád-
nickou činností podporuje obec 
i místní zemědělské podniky. 
Dalším významným spolkem 
je Automotoklub Pačejov, za-
ložený roku 1960. To je velice 
známá organizace hlavně díky 
pořádání automobilové rally. Ve-
dle ale organizuje také třeba ško-
lení řidičů, celý seriál automobi-
lových slalomů, které přispívají 
k bezpečnosti silničního provozu 
apod. Devátým spolkem je Čes-
ký zahrádkářský svaz Pačejov, 
založený roku 1962. To je úzce 
zaměřený spolek a jeho nejvý-
znamnější akcí je organoleptické 
hodnocení jablek.

Mezi nejmladší spolky patří 
občanské sdružení s názvem Ja-
derný odpad, děkujeme nechce-
me, založený roku 2003 jako re-
akce na záměr vybudovat v této 
lokalitě úložiště jaderného odpa-
du. V této problematice se plně 
projevuje komunitní pospolitost, 
neboť občané jsou jednotní v ná-
zoru, zúčastňují se protestů ve 
velkém počtu a v referendu proti 
úložišti jaderného odpadu se vy-
slovilo proti 98 % občanů. Velký 
význam pro obec má Spolek pro 
obnovu památek v krajině pod 
Slavníkem, který byl založen 
roku 2010 a jeho hlavní náplní je 
právě udržování tradic a obnova 
památek, hlavně sakrálních sta-
veb. Vůbec nejmladším je Teni-
sový klub Pačejov ustavený roku 
2011. Za tu krátkou dobu trvání 
je za ním ale vidět obrovský kus 
práce a jeho členové mají velkou 
zásluhu na tom, že byl v Pačejo-
vě vybudován tenisový kurt, kte-
rý byl slavnostně otevřen v roce 
2015 za účasti trenéra tenisové 
reprezentace Jaroslava Navrátila 
a na kterém odpracovali členové 
brigády v hodnotě více než sto 
tisíc korun.

Velice aktivní je Sbor pro ob-
čanské záležitosti, který při obci 
pracuje již velmi dlouhá léta. 
Ten zajišťuje návštěvy zástupců 
obce u příležitosti významných 
jubileí a výročí, organizuje vítání 
nových občánků, zajišťuje smu-
teční rozloučení se zemřelými 
spoluobčany, navštěvuje staré 
občany, kteří jsou umístěni v za-
řízeních pro dlouhodobou péči. 
Také organizuje u příležitosti 
ukončení školního roku rozlou-
čení s dětmi v mateřské ško-
le a s žáky 9. ročníku základní 
školy. 

Dominantou obce je kostel Panny Marie Sněžné  Foto archiv obce

V letech 2016–2018 byla provedena generální oprava návesních rybníčků v místní části Týřovice 
a Strážovice  Foto archiv obce

V posledních letech investovala obec do rekonstrukce 
některých budov  Foto archiv obce
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Aganos NOVINKA  
Celkový vítěz testování na ÚKZÚZ 
v období 2017–2019!

SY Iowa 
Výkonná ve všech podmínkách

SY Florida
Poslední se seje a první se sklízí

SY Harnas
Odolný proti suchu

SY Alibaba
Vysoký výnos, obsah oleje i odolnost 
proti nádorovitosti košťálovin

SY Ilona  NOVINKA  
Výkonná linka za všech okolností

Vapiano
Linka s odolností proti 
suchu a vysokým výnosem

Výnos 2017 114 %
2018 117 %
2019 122 %

Vaše řepka 
- Váš úspěch!
Osivo řepky pro sezonu 2020

•  Zaručená šlechtitelská kvalita odrůd

• Odrůdy s vysokým výnosem

• Portfolio do všech oblastí
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