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Informace k Selským slavnostem 2013

-

Vážení spoluobčané,
ve dnech 26. a 22. července 2012 se uskuteční 15. ročník Selských
slavností v Holašovicích.
Jménem zastupitelstva obcí Jankov a Holašovice si Vás dovoluji na tuto
tradiční a výjimečnou akci srdečně pozvat a zároveň Vás opětovně upozornit
popř. připomenout na některé skutečnosti, které jsme pro návštěvníky
letošního ročníku připravili:
o Po loňském kladném vyhodnocení letošní Selské slavnosti opět začínají
již v pátek 20.7.2012 úderem 12:00 hod (poledním zvoněním zvonu
na holašovické návesní kapli) a budou pak kontinuálně dle zvyklosti
pokračovat do neděle 22.7.2012, kdy akce v 17.00 hod oficiálně končí.
o Na letošních Selských slavnostech přivítá z hlavního podia všechny
přítomné hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola již v pátek
20.7.2012 v 15:00 hod, následně budou předána ocenění vítězům
Regionální potraviny Jihočeského kraje 2012. Tyto oceněné potraviny
bude možno v Holašovicích ochutnat či zakoupit pouze v pátek.
o Součástí slavností bude opět VI. ročník soutěže „Buchtobraní“
rozšířené premiérově také o kategorii „Koláčobraní“, tzn. soutěž
o nejlepší Jihočeskou „buchtu a koláč“. Všichni zájemci (zájemkyně)
mohou přinést do 10:30 hod na tácku s identifikací cca 4-8 ks buchet či
koláčů do Infocentra. Hodnotí se ve dvou kategoriích. Výsledky budou
zveřejněny a ocenění předána ve 13:00 hod na hlavním pódiu. Na základě
velkého diváckého úspěchu bude na hlavním pódiu opět uskutečněna
soutěž jedlíků ve dvojici (podavač a jedlík) o nejrychleji snědený talíř
kynutých buchet.
o Na skladbě letošního programu slavností jsme si dali opravdu záležet a
chceme tak oslavit malé jubileum 15 let konání této krásné staročeské
lidové pouti. Z programu bych rád vyzdvihl páteční vystoupení
profesionálního Vojenského uměleckého souboru Ondráš.
o Večerní programy nazvané „Večerní veselice s doprovodným programem“
v sobě skrývají následující:
 …večerní program v pátek 20.7.2012
– od 20:00 hod – 21:30 hod reprodukovaná stylová hudba,
příprava dalšího programu,
- cca 21:30 hod - videoprojekce na plátně 7x4m - ohlédnutí za 14ti
lety konání Selských slavností - cca 17 min obrazový dokument,
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o

následně promítání české filmové komedie dle anketní volby
návštěvníků,
- po skončení filmu videoprodukce ve stylu 70, 80, 90 let…
cca do 01:30 hod,
 … večerní program v sobotu 21.7.2012
- od 20:00 hod – 02:00 hod bude na návsi hrát k tanci a
poslechu kapela MONIKA,
- od 22:30 hod – kulturní vložka - projekční „jihočeská“
premiéra „holografické vodní show“ - promítání 3D a 4D
videa na vodní clonu nad návesním rybníčkem
v Holašovicích.
Letáky s kulturním programem na všechny tři dny Selských slavností
jsou pro všechny zájemce k dispozici v Informačním centru
v Holašovicích a speciálně vyrobené přílohy k Selským slavnostem
vám zaneseme přímo do vašich poštovních schránek v tomto týdnu.

Dovoluji si touto cestou požádat místní obyvatele o případnou
pomoc při přípravě akce ve čtvrtek 19.7. na návsi v Holašovicích, kdy
cca od 8:00 hod budeme organizačně akci připravovat. Kdo můžete a
chcete, přijďte pomoci. Zároveň bychom touto cestou chtěli poděkovat
všem spoluobčanům za respektování a dodržování nastavených pravidel
při vstupu na slavnosti, které se osvědčily a proto je dále zachováme i
pro tento ročník Selských slavností.
Všichni naši spoluobčané obou obcí mají možnost v daném termínu
navštívit Selské slavnosti ZDARMA a to i opakovaně, pokud budou mít
zájem. Tak jako loni se u vstupu vždy prokážete platným občanským
průkazem, kde si pořadatelé ověří Vaše trvalé bydliště Jankov či
Holašovice tzn., že do prostoru návsi budou vpuštěny ZDARMA pouze
osoby, které toto splňují. Prosíme Vás, nesnažte se toho jakkoli
zneužívat a buďte disciplinovaní a ohleduplní k nám jako pořadateli
stejně jako v uplynulých letech.
Jako již tradičně a opakovaně apelujeme na „Holašováky“, aby
nevpouštěli návštěvníky slavností do prostoru návsi přes své
dvory. Je to nejen nám jako organizátorovi nepříjemné, ale následně se
všichni tito majitelé statků vyhnou nepříjemným řečem, které tyto
skutečnosti následně v „lidovém obecním fóru“ provázejí.
Přejeme Vám hezké letní dny a nashledanou na Selských
slavnostech se za všechny organizátory těší
Jan Jílek v.r.
starosta
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