
 

Přijede k nám pouť ! 
 

Vážení spoluobčané, 

 

Chtěli bychom Vás touto cestou informovat o tom, že k nám přijede pouť. 

V rámci oslav 660. letého výročí založení obce budeme pořádat v Jítravě ve dnech  

12.05. – 13.05.2012 SVATOPANKRÁCKOU POUŤ 
Abyste věděli,  jak by měla akce vypadat a co nás čeká, tady je několik krátkých informací o 

naší pouti.  

A další podrobnosti Vám budeme sdělovat v každém dalším čísle Střípků…. 

Tedy : 
A) Hlavním organizátorem pouti je Občanské sdružení  Jítrava o.s.,zaregistrované  dne 1.2.2012 

pod IČO 22755381,spoluorganizátory jsou obecní úřad Rynoltice a Hotel Jítrava 

B) Naším záměrem je z akce vytvořit akci minimálně regionálního rozsahu, budeme se snažit, 
aby o nás věděli v okolí okruhu cca. 20 kilometrů, tedy včetně Liberce, Hrádku n.Nisou, 
Nového Boru, Mimoně a všech menších obcí v tomto dosahu. Propagace akce bude 
realizována formou plakátů, reklamou v rádiu liberecké Evropy 2, poutačů a osobním 
sdělením kamarádům, příbuzným a známým 

C) Akce se bude konat v prostorách před hotelem Jítrava a v aleji, spojující hotel Jítrava 
s komunikací 1.třídy mezi Libercem a Novým Borem. Parkování vozidel se plánuje na obecním 
pozemku-starém hřišti , dále na benzínové pumpě a event.podél celé páteřní komunikace 
spojující  Jitravu se Zdislavou. Samozřejmě se předpokládá vyšší  frekvence chůze obyvatel 
právě po této komunikaci a proto bude muset být zažádáno o regulaci dopravy ve všech 
zmiňovaných oblastech 

D) Naší snahou je založit tradici v pořádání poutí v Jítravě a tím, že se jedná o zahajovací ročník, 
který zapadá co celkového konceptu oslav 660 let založení naší obce, pevně věříme, že se 
nám vše podaří uspořádat na co nejvyšší  úrovni 

E) Pouť bude zajištěna formou pouťových a jarmarečních stánků ( předběžný odhad 40-60 
stánků ) s doprovodným programem předvádění  řemesel a workshopů, pouťovými 
atrakcemi v malém rozsahu ( max.5 atrakcí ). U pouťových atrakcí se potýkáme s tím, že 
nemůžeme nalézt vhodný prostor a proto je možné, že se nakonec bude jednat pouze o 
menší a malé kolotoče pro menší děti,střelnici... Naší snahou je mít např. i klasický řetízkový 
kolotoč atd., ale zatím jsme nevymysleli místo, kde by se dal bezpečně umístit… 

F) Pouť bude doprovázet kulturní program, který se bude z větší  části odvíjet na pódiu před 
hotelem Jítrava, částečně v jítravském kostele a částečně na přilehlých plochách 

G) Kulturní program se momentálně dolaďuje, nicméně již teď je jasné, že v sobotu bude 
program nepřetržitý od 10.00 do 22.00 hod., v neděli potom také od 10.00, ale pouze do 
16.00-17.00 hod. 

Tak to jenom v kostce, další podrobnosti  zase příště. 

Věříme, že se nám společnými silami podaří uspořádat akci, která bude zajímavá a že se na ni budeme 

všichni těšit každý další rok. 

 

Libor Koucký 

Za Organizační výbor pouti v Jítravě a za Občanské sdružení  Jítrava o.s. 

        Informace k pouti                                                                                      


