Pouťové číslo 2017
Číslo 132

Svatojakubská
pouť
28.7.-31.07.2017

Kostel sv. Jakuba
pátek
08.00 h mše svatá
sobota
17.00 h mše svatá
neděle
10.00 h   poutní mše svatá za město Staňkov
V rámci Svatojakubské poutě v prostoru farní zahrady v Betlémě  výstava liturgických oděvů a předmětů
Prostranství před restaurací Na Mlýnské
Pouťové pivní slavnosti
pátek

20.00 h Milan Schelinger band
22.00 h DOA - rock

sobota

13.30 h VRCHOVANKA – dechová hudba
16.00 h Veselá trojka – dechová hudba
18.00 h George & Beatovens – Karel Kahovec,
Viktor Sodoma
21.00 h    Věra Martinová s kapelou
23.00 h    KERN rocková legenda

neděle

14.00 h VEGA- dechová hudba
16.00 h   Golden Winds duo pop music
18.00 h Extra band revival
21.00 h ARGEMA - rock
				
Prostranství sokolovny
sobota             od 15.00 h „staňkovský pouťový bigbít“
LORDS, Septic People,
LORD, S.A.P., KOHN
						
pondělí
18.00 h pouťové dozvuky
s Milanem Khasem a  Adrianou
Villa restaurant			
pátek

19.00 h k poslechu i tanci hraje Jarda
Toman z Holýšova

Chovatelský objekt - Plzeňská 12
sobota
neděle

8.00-16.00 h.
8.00-15.00 h.
9.00-13.00 h
				
Fotbalové hřiště
sobota

výstava drobného zvířectva
výstava drobného zvířectva
Domažlická trojka - hudba

17.00 h fotbalové utkání „A“ muži
FK Staňkov- FK  Holýšov

V prostoru u lávky pro děti i dospělé celá řada pouťových atrakcí.
Na náměstí TGM a ve Vodní ulici pouťový stánkový prodej
V sobotu od 22.00 hodin u lávky OHŇOSTROJ
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Pozvánky
na další letní akce
11.- 13.8.
		

Zahrádkářská výstava MO Staňkov v 		
Lidovém domě

12.8.		

Medy Gang - pivnice u Šimků

19.8.		
		

Hasičská soutěž O pohár města Staň		
kova, fotbalové hřiště, hraje TELEFON

do výstavního sálu Betléma v prostoru farní
zahrady Římskokatolické farnosti Staňkov.

26.-27.8.
		
		

Den otevřeného letiště Staňkov,
vyhlídkové lety, letové i statické ukáz		
ky motorových letounů a kluzáků

Zveme všechny na unikátní výstavu nepřeberného

26. - 27. 08.
		

Folk-country festival
zámek Čečovice

3. 9. 2017
		
		

Koncert vokální skupiny Tutti Voci
z Plzně v kostele sv. Mikuláše
v Čečovicích.

9.9.		
		
		
		

Historický den
vystoupení skupiny historického šermu,
dobová hudba, trh - v prostoru 		
staňkovské Sokolovny

21. 9.		
		
		

B Quintett
koncert českobudějovické kapely
v LD

9.9.2017 v Lidovém domě zahájení
tradičního tanečního kurzu
pod vedením manželů Cíchových z taneční školy
Dance Stod.
Přihlášky je možné podat do konce srpna v podatelně MěÚ Staňkov, tel. 379492411

ZVEME VÁS NA VÝSTAVU
liturgických oděvů a předmětů

množství kněžských ornátů a štol, dále potom celé řady
historických liturgických předmětů, historických knih a
dokumentů, jejichž historie sahá hluboko do minulých
století a tisíciletí. Zájemci mají jedinečnou možnost
prohlédnout si exponáty z bezprostřední blízkosti. Celá
výstava je doplněna o audiovizuální program a malé
občerstvení.

Výstava potrvá do 30. září 2017
Otevřeno bude denně kromě neděle od 15 do
19 hodin.

POZVÁNKA

kostel sv. Jakuba – 30. července
Po mši svaté zveme všechny do prostoru farní zahrady k
příjemnému posezení u kávy, čaje a zákusku.
Proběhne i tradiční soutěž o nejlepší staňkovský
poutní koláč.
Uzávěrka soutěže bude v neděli 30. července 2017 v
9.00 hodin a vyhlášení výsledků bude po poutní mši svaté
během ohlášek.
V rámci Svatojakubské pouti budou probíhat i veřejné
prohlídky kostela sv. Jakuba ve Staňkově takto :
28.07.2017 – pátek 15.00 – 19.00 hod.
29.07.2017 – sobota 14.00 – 19.00 hod.
30.07.2017 – neděle 10.00 – 19.00 hod.

Upozornění města Staňkov
O STAŇKOVSKÉ POUTI VE DNECH:
OD PÁ 28.7.2017 OD 06:00H
DO PO 31.7.2017 DO 18:00H
BUDE PRO VEŠKERÝ PROVOZ
MOTOROVÝCH VOZIDEL
LÁVKA UZAVŘENA.
Objízdná trasa je vedena přes
Holýšov a Horní Kamenici.
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