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23. ročník Selských slavností Holašovice
23. – 25. 7. 2021
ZRUŠENÍ AKCE
Bohužel, opět po roce musíme přijít s velice nepříznivou zprávou, že i letošní, plánované Selské
slavnosti Holašovice, které jsme byli zvyklí navštěvovat ve druhé polovině července v malebném
prostředí holašovické návsi, v prostředí památky zapsané již dvacet dva let na prestižním seznamu
památek UNESCO jsme nuceni ZRUŠIT. Ani po roce se situace nezlepšila natolik, abychom mohli jako
pořadatel garantovat jejich očekávanou kvalitu, návštěvnický standard a zážitek. Míra organizační
nejistoty jejich pořadatelem nastaveného rozsahu konání je tak vysoká, že riziko, které bychom tímto
podstoupili by bylo v případě ad-hoc vydaných nařízení a koronavirových opatření ze strany vlády či
příslušné hygienické stanice tak významné, že bychom mohli velice zásadně ohrozit celkový charakter
a ekonomickou stabilitu akce a tím potažmo i samotné obce Jankov. Dopady by samozřejmě mohly být
i dalšího rozsahu s ohledem na organizaci akce v dalších budoucích ročnících. Škody způsobené
takovýmito zásahy do organizace této akce bychom mohli napravovat i několik let nebo by mohly být
trvalého charakteru. S ohledem na spokojenost vás, vystavovatelů a návštěvníků je to racionální řešení,
které snad pochopíte, jež přijalo zastupitelstvo obce Jankov svým usnesením č.02/2021 dne 29.4.2021.
Počátkem letošního roku jsme, stejně jako vy, optimisticky doufali a věřili, že se akci podaří
zorganizovat a uskutečnit. I přes současnou velmi turbulentní a téměř každodenně se měnící situaci
jsme stále intenzivně pracovali na programu, který byl již téměř hotový. Celá řada stálých i nově se
hlásících řemeslníků a vystavovatelů nám potvrdila svoji účast. Nicméně nemůžeme si dovolit
nezodpovědně ohrozit celkově akci samotou v celém jejím významu a charakteru. Konání této akce by
tak bylo ze strany samosprávy nezodpovědné.
Tuto tradiční akci, která je pořádána v duchu staročeského jarmarku doprovázenou
autentickou ukázkou a přehlídkou lidových řemesel a lidových souborů nejen z celé České republiky,
ale také ze Slovenska, Maďarska a Rakouska, jsme se tak rozhodli opět přesunout na příští rok. Akce
snad již s „jistotou“ proběhne v termínu 22. až 24. července 2022 v nezměněném formátu a můžete se
tak těšit na vše, na co jste na našich Selských slavnostech zvyklí z předchozích ročníků. Kromě
stánkového prodeje a doprovodného kulturního programu bude fungovat nezaměnitelná jarmareční
nálada s dětským koutkem, staročeskými kolotoči, projížďkami na koních i lovení kaprů z kadí do ruky.
Přesun Selských slavností Holašovice na jiný, pozdější termín v rámci tohoto roku je
z organizačních důvodů vyloučen.

Pokud jste si již na daný termín zajistili např. ubytování nebo jiné rezervace přijeďte, Holašovice
mají i tak co nabídnout. Kromě nezaměnitelné atmosféry pravé jihočeské vesničky si zde můžete
posedět v hospodě a pochutnat si na výborných lokálních specialitách a na památku si odvézt třeba
hrneček z rodinné keramické dílny. Holašovice jsou také výborným výchozím bodem pro návštěvu
dalších turistických destinací jako je Český Krumlov, Hluboká nad Vltavou nebo Kratochvíle. Určitě se
zde nebude nudit!
Věříme, že na nás nezanevřete a že se za rok všichni opět ve zdraví a plni elánu setkáme
v Holašovicích. Děkujeme Vám za pochopení a podporu.

