
Kulturní a společenské akce v Obci Chanovice na přelomu roků 2015 a 2016  
Obec Chanovice: části Černice, Defurovy Lažany, Dobrotice, Holkovice, Chanovice, Újezd u Chanovic 

 

- 20. září – neděle, „Chanovická pouť“, tradiční církevní a společenská akce, taneční zábava, sportovní 

utkání, výstavy a další (Obec Chanovice, místní instituce a spolky) 

- 26. a 27. září – víkend, „Všestranné zkoušky ohařů a malých plemen“, zahájení v 9.oo hodin u zámku, 

oba dny průběžně lovecká chata Mysliveckého sdružení Chanovice a okolí (Myslivecké sdružení Chanovice) 

- 1. října – čtvrtek, „Virtuální univerzita třetího věku“, zahájení zimního semestru, vzdělávací program 

pro seniory (přihlášení účastníci VU3V, ČZU Praha, ZŠ a MŠ Chanovice, Obec Chanovice) 
- 10. října – sobota, „Den místní potraviny - Zabijačkové hody“, od 10.oo do 17.oo hodin, tradiční 

potravinářský den ve skanzenu (Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, Obec Chanovice) 

- 10. října – sobota, „MALÍŘÁK 1“, od 13.oo hodin vernisáž spojená s módní přehlídkou, výtvarné práce 

studentek ISŠŽ v Plzni, zámecký areál, výstava bude do 31. 12. 2015 (ISŠŽ v Plzni, Obec Chanovice) 

- 16. října – pátek, „Výlov rybníka Pásaného“, od 13.oo hodin, ukázka a prodej ryb (Obec Chanovice) 

- 17. října – sobota, „Drakiáda“, od 14.oo hodin, podzimní radovánky pro děti i dospělé, hřiště (SRPDŠ) 

- 22. října – čtvrtek, „Historie a současnost pivovarnictví“, od 18.oo hodin, přednáška a beseda 

s pivovarníkem Ing. Jiřím Faměrou, KD Chanovice (Obec Chanovice) 

- říjen – víkend, „Mistrovství ČR FCI hovawartů“, areál Defurovy Lažany (Kynologický klub Def. Lažany) 

- 24. října – sobota, „Vítání občánků“, od 13.3o hodin, slavnostní setkání v Chanovicích (Obec Chanovice) 

- 5. listopadu – čtvrtek, „Podzimní rukodělné semináře s Mgr. Ivanou Sieberovou“, zámek (Vlastivědné 

muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, Panoráma, VS REGIO, ZŠ a MŠ Chanovice) 

- 14. listopadu - sobota, „Obec a její lidé“, od 15.oo hodin vernisáž, 17. ročník fotografické soutěže 

z území mezi městy Blatná, Horažďovice a Nepomuk, zámek (Panoráma, ZŠ a MŠ Chanovice)  
- 14. listopadu – sobota, „Hasičská veselice“, hraje skupina Fatima, tradiční akce místních hasičů v KD 

Chanovice (SDH Chanovice)  

- 19. listopadu – čtvrtek, „Krása minerálů Horažďovicka“, od 18.oo hodin, přednáška p. Aleše 

Červeného, naleziště na Pošumaví a ukázka jednotlivých druhů, KD Chanovice (Obec Chanovice) 

- 29. listopadu – neděle, „Rozsvícení vánočního stromku v Chanovicích“, od 16.3o hodin, adventní    

       písně hraje a zpívá sbor přátel a občanů obce, před kostelem Povýšení Sv. Kříže (Obec Chanovice) 

- 5. prosince – sobota, „Mikuláš, andělé a čerti“, tradiční mikulášské nadělování 

- 19. prosince – sobota, „Vánoční koncert Volného sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů“,  

      od 18.oo hodin, předvánoční koncert, zámecký areál (Panoráma, Obec Chanovice, ZŠaMŠ Chanovice) 

- 25. a 26. prosince – pátek a sobota, „Chanovický betlém“, od 13.oo do 17.oo hodin, sváteční vánoční 

setkávání ve skanzenu (Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, Obec Chanovice) 

- 26. prosince – sobota, „Hej Mistře“, od 17.oo hodin, vánoční mše J.J. Ryby v podání absolventů plzeňské 

konzervatoře a Železnorudského smíšeného sboru, chanovický kostel (Farnost Chanovice, Obec Chanovice) 

- 31. prosince – čtvrtek, „Myslivecký Silvestr“, od 20.oo hodin, silvestrovská veselice s bohatou zvěřinovou 

tombolou, hraje skupina Melodion, KD Chanovice (Myslivecké sdružení Chanovice) 

- 1. ledna – pátek, „Novoroční vyhlídka z chanovické rozhledny“, od 13.oo do 16.oo hodin, sváteční 

podívání na Šumavu a Prácheňsko, rozhledna na vrchu Chlumu (Obec Chanovice)  

- 1. ledna – pátek, „Chanovický betlém“, od 13.oo do 17.oo hodin, sváteční setkání v chanovickém 

skanzenu (Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech) 

- 3. ledna – neděle, „Tříkrálová sbírka“, sváteční charitativní obchůzka koledníků, výtěžek sbírky je určen 

na dobročinné účely (Charita Horažďovice) 

- 9. ledna – sobota, „Pěší pochod k uctění a zachování přírody a života v Pošumaví“, v 8.3o hodin start 

v zámeckém areálu, ukončení s hudbou v KD v Chanovicích (Obec Chanovice) 
- 28. ledna – čtvrtek, „Rybníky, rybníkářství a kamenné útvary na Lnářsku a Blatensku“, od 18.oo hodin, 

beseda s autory regionálních publikací Ing. Kurzem a prof. Sekerou, KD Chanovice (Obec Chanovice) 

- 30. ledna – sobota, „Masopustní průvod“, od 12.oo hodin, tradiční masopustní průvod (Obec Chanovice) 
- 6. února – sobota, „Tesařský ples“, od 20.oo hodin, tradiční ples k oslavě místního historického řemesla, 

KD Chanovice (Haas Fertigbau, spol. s r.o. Chanovice) 

- 27. února – sobota, „Sportovní ples“, od 20.oo hodin, KD Chanovice (TJ Haas Chanovice)     
 

Informace: Obecní úřad, tel. 376 514 353,  obec.chanovice@email.cz                Internet: www.chanovice.cz 

Stálé výstavy v zámeckém areálu: „Expozice lidových řemesel Pošumaví“,  „Historická místnost zámku 

Chanovice“,  „Galerie Nositelů tradice lidových řemesel“.  

Otevírací doba v zámeckém areálu Chanovice a na rozhledně na vrchu Chlumu nad Chanovicemi: 

- listopad až březen: Dle předchozí dohody na obecním úřadě, domluvit s předstihem minimálně jednoho dne. 
 

Nad zámeckým areálem je vytvářen skanzen „Expozice lidové architektury jihozápadních Čech“ 

Informace a kontakty: muzeum.klatovy@tiscali.cz      tel. 376 323 525, 721 721 908 nebo 737 061 235 
 

Na všechny akce jste srdečně zváni.                Na shledanou v Obci Chanovice. 
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