








Vážení rodáci, milí přátelé, 

soubor kreseb malíře Jindřicha Krátkého, který právě prohlížíte, vznikl 
k 790. výročí první zmínky o Obci Pačejov. Proto je rok 2017 tak významným 
pro naši obec. Obrátili jsme se na  Jindřicha Krátkého, neboť kus svého  
života, v  letech 1954 – 1969, prožil mezi námi a  patřil k  pedagogům, 
kteří významným způsobem ovlivnili vývoj a názory mnoha ročníků dětí 
a mladé generace, když  působil v naší základní škole. 

Pačejov je obec, jejíž historie je velice bohatá a první písemná 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 příslušníci rodu 
Kinských až do roku 1945, když jejich majetek přešel 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  obchodní 
stezce z  Bavor jako strážní stanoviště. Na  jejich návsi stojí původní 
barokní kaple šestibokého půdorysu. Týřovice jsou o něco starší a první 
písemná zmínka pochází z roku 1364 a leží na svahu vrchu Slavník, který je 
nejvyšším bodem Pačejovské pahorkatiny a váží se k němu mnohé pověsti. 
Velešice leží na úpatí tohoto vrchu  a první zmínka je z roku 1382. Nejmladší 
částí ze skupiny vesnic je Pačejov nádraží. Ten vznikl na železniční trati, 
která se měla stát spojnicí mezi Chebem a Vídní a jejíž výstavba započala 
roku 1867 a nesla název „Dráha císaře Františka Josefa I.“

Současný Pačejov, který býval střediskovou obcí, má necelých 
800 obyvatel. Je zde vše, co je k  životu potřeba, přesto zde není život 
jednoduchý. Prodejny potravin, hospůdky odkud je občas slyšet zpěv, 
zdravotní středisko s praktickým lékařem, stomatologem a gynekologem, 
předškolní výuku zajišťuje Mateřská škola a  povinnou školní docházku 
Základní škola. I  ta má bohatou 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  připravuje výstavbu kanalizace. K  Pačejovu se váží 
i  životní osudy a  příběhy významných osobností jako byl Sylvestr 
Krnka, vynálezce pušky zadovky, který zde vlastnil nemovitost, dále 
malíř, grafi k, spisovatel a básník Josef Váchal, jehož manželka pocházela 
z Pačejova a v neposlední řadě se zde narodil a navštěvoval základní školu 
Zdeněk Hanuš, který byl později za II. světové války navigátorem u 311. 
Československé bombardovací perutě RAF v Anglii a má na základní škole 
pamětní desku.

K  těmto bezesporu významným osobnostem, které v  Pačejově 
zanechaly svoji hlubokou stopu, patří i malíř Jindřich Krátký.

Narozen 3. února 1932 v Táboře, od roku 1967 žije v Blatné.
Studia: 1951 - 1955 Pedagogická fakulta UK v Praze – obor Výtvarná 

výchova. Veden pedagogy prof. C. Bouda, prof. M Salcman, prof. K. Lidický 
a prof. Z. Sýkora.

Je členem Unie výtvarných umělců ZČ oblasti v Plzni.
Uspořádal kolem 45 výstav doma i v cizině.
Jeho tvorba je zaměřena převážně na  krajinomalbu ve  spojení 

s architekturou. Kresby tvoří uhlem a větší plátna, mnohdy uspořádaná 
do cyklů, olejem. V současné době se zaměřuje na geometrické abstrakce. 
Celoživotně ztvárňuje vesnická témata, na  což mají vliv dva hlavní 
podněty. Velký pozitivní vliv venkovského prostředí v  dětství, což se 
dle autora odrazilo nejen v  tvorbě, ale i  v  osobních postojích. Druhým 
motivem je úžasná krajina historického Prácheňska a jeho členitá krajina 
s šumavskými kopci.
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