Folklorní soubor Stražišťan, Pacov
Popis:
Podnětem ke vzniku souboru byla stará pacovská tradice, svým obsahem a zaměřením zcela
ojedinělá snad v celých Čechách. Bylo to Kozimbrské posvícení, které se s různými přestávkami
koná až dodnes (můžete ho přijet shlédnout do Pacova na slavnostní otevírání zámku).Kozimberské
posvícení, které se slaví druhou neděli v srpnu, po svátku sv.Vavřince, jako oslava zahájení sklizně
raných brambor - hlavní obživy chudých (Kozimberk = místní název části města). V roce 1968 byl
organizátory Kozimberského posvícení požádán o vystoupení pacovský dudák František Zajíc. O
rok později složil Ladislav Křížek píseň o životě a práci kozimberských občanů, kterou zpívala
skupinka mladých zpěváků za doprovodu dud. To však ještě nebyl základ souboru. Teprve později
František Zajíc s Jaroslavem Hejdou, Václavem Kukačkou, Marií Holakovskou, Melitou Kolářovou a
Jožkou Hájkovou utvořili skupinu, která dala základ vzniku souboru. Soubor se postupně rozrostl a
rozdělil na hudební a taneční složku. Od roku 1972 převzal nad souborem patronát ZVROH v
n.p.Strojobal Pacov, který souboru zajistil finanční pomoc na zakoupení hudebních nástrojů,
pořízení krojů a dalšího potřebného vybavení. Od roku 1993 je soubor samostatným právním
subjektem. Stražišťan reprezentuje město Pacov a region Českého Horácka na různých folklórních
festivalech a přehlídkách v České republice i v zahraničí
Podrobný popis:
Veliká a možno říci soustavná práce je věnována studiu dnes již téměř zapomenutých lidových písní
především z pacovska, které byly zaznamenány panem Stanislavem Koubou a Josefem
Kratochvílem. Mnoho těchto písní bylo jevištně zpracováno v lidových zvycích na pacovsku, např.
Kozimberské posvícení, čepení nevěsty, stavění májů, soukenický masopust a další.
Koncem roku 1994 oslavil soubor Stražišťan 25. výročí svého založení. Jeho činnost můžeme
hodnotit především tak, že je od samého začátku své činnosti důstojným nositelem lidové kultury
svého města a kraje.
Soubor reprezentoval svůj kraj na folklorních festivalech:r. 1982 a 1984 na Mezinárodním
folkloristickém festivalu ve Strážnici, r. 1987 na 7 mezinárodním folkloristickém festivalu ve
Schmalkaldenu býv. NDR, r. 1994 na mezinárodním festivalu Malmö ve Švédsku, dudák František
Zajíc a Karel Kašánek jsou dlouholetými účastníky Mezinárodního dudáckého festivalu ve
Strakonicích
Soubor Stražišťan hrál, zpíval a tančil zahraničním delegacím, které navštívili naše město: několika
sovětským, delegaci maďarské, německé i švýcarské, v roce 2010 vytupoval zahraničním
studentům.
V roce 1990 koncertoval Stražišťan na několika místech v okolí něměckého Zindorfu a Erlangenu.
V roce 1994 koncertovala muzika souboru v Norimberku.
Stražišťan se mnohokrát zůčastnil setkání jihočeských i horáckých souborů, vystupoval na
výstavách “Jižní Čechy – země živitelka“
V roce 1980 na 4s. spartakiádě v Praze
Soubor mnohokrát vytupoval pro občany našeho města, pro důchodce po celé oblasti, pro závody i
společenské organizace, při volbách do zastupitelských orgánů, na sjezdech rodáků, , na různých
přehlídkách a slavnostech v Čechách i na Slovensku, pro nemocné v různých ústavech, tančil na

zahájení bálů, na oslavách svátku matek, uskutečnil řadu vánočníh koncertů a snad jich ještě hodně
uskuteční.
Region: Humpolecko a Pacovsko
Město: Pacov
URL: http://strazistan.mestopacov.cz/index.html
Zpřístupnění:
Bezbariérový přístup:
GPS: 49°28'24.856"N, 15°0'10.386"E
Mapa: http://maps.google.com/maps?q=49.4735711,15.002885&z=12
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