
  Kulturní a společenské akce přelomu roků 2016/2017  

v Obci Chanovice   
Obec Chanovice: části Černice, Defurovy Lažany, Dobrotice, Holkovice, Chanovice, Újezd u Chanovic 

 

 

- 1. října – sobota, „Den místní potraviny – Ječmen, chmel, pivo a pivovarnictví“, od 10.oo hodin, desátý 

ročník potravinářského dne ve skanzenu (Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, Obec Chanovice) 

- 1. října – sobota, „MALÍŘÁK 2“, od 13.oo hodin vernisáž spojená s módní přehlídkou, výtvarné práce 

studentek ISŠŽ v Plzni, zámecký areál, výstava bude do 31. 12. 2016 (ISŠŽ v Plzni, Obec Chanovice)  

- 6. října – čtvrtek, „Virtuální univerzita třetího věku - Včelařský rok“, zahájení zimního semestru, 

vzdělávací program pro seniory (přihlášení účastníci VU3V, ČZU Praha, ZŠ a MŠ Chanovice, Obec Chanovice) 
- 13. října – čtvrtek, „Šumava a mé knihy“, od 18.3o hodin, beseda s fotografem a spisovatelem Janem 

Kavalem, KD Chanovice (Obec Chanovice) 

- 22. října – sobota, „Drakiáda“, od 14.oo hodin, podzimní radovánky pro děti i dospělé, fotbalové hřiště, 

občerstvení (SRPDŠ Chanovice) 

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

- 5. listopadu - sobota, „Obec a její lidé“, od 15.oo hodin vernisáž, 18. ročník fotografické soutěže z území 

mezi městy Blatná, Horažďovice a Nepomuk, zámek (Panoráma, ZŠ a MŠ Chanovice)  
- 10. listopadu - čtvrtek, „Podzimní rukodělné semináře s Mgr. Ivanou Sieberovou“, a to na vánoční téma, 

zámek (Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, Panoráma,VS REGIO, ZŠ a MŠ Chanovice) 
- 12. listopadu – sobota, „Hasičská veselice“, akce místních hasičů v KD Chanovice (SDH Chanovice)  

- 18. listopadu – pátek, „Brutus“, od 21.oo hodin, taneční zábava s legendou, KD Chanovice (KD Chanovice) 

- 24. listopadu – čtvrtek, „Černobyl, 30 let poté …“, od 19.oo hodin, beseda a promítání snímků s televizním 

redaktorem ČT a fotografem Zdeňkem Mlnaříkem, KD Chanovice (Obec Chanovice) 

- 27. listopadu – neděle, „Rozsvícení vánočního stromku v Chanovicích“, od 16.3o hodin, před kostelem 

Povýšení Sv. Kříže v Chanovicích, předvánoční punč (Obec Chanovice a přátelé obce) 

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

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

      od 18.oo hodin, předvánoční koncert, zámecký areál (Panoráma, Obec Chanovice, ZŠ a MŠ Chanovice) 

- 26. prosince – pondělí, „Koncert sester Strolených“, od 17.oo hodin, vánoční rodinné muzicírování, 

zámecký areál (Panoráma, Obec Chanovice, ZŠ a MŠ Chanovice) 

- 25. a 26. prosince – neděle a pondělí, „Chanovický betlém“, ve skanzenu (Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše) 

- 31. prosince – sobota, „Myslivecký Silvestr“, od 20.oo hodin, KD Chanovice (Myslivecké sdružení Chanovice) 

- 1. ledna – neděle, „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 – neděle, „Chanovický betlém“, sváteční setkání ve skanzenu (Vl. muzeum Dr. Hostaše v Klatovech) 

- 7. 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) 

- 8. ledna – neděle, „Tříkrálová sbírka“, charitativní obchůzka koledníků (Charita Horažďovice) 
- 28. ledna – sobota, „Rybářské odpoledne, kulinářské speciality“, od 14.oo do 19.oo hodin, beseda o rybách 

a rybářství, recepty a ochutnávky, rybí speciality, kapela Z Vršku z Blatné, KD Chanovice (Obec Chanovice) 

- 4. února – sobota, „Tesařský ples“, od 20.oo hodin, tradiční ples, KD Chanovice (Holzindustrie Chanovice) 

- 16. února – čtvrtek, „Nacismus a Klatovsko“, od 18.oo hodin, beseda s autorem publikace „Klatovsko pod 

nacistickým útlakem“ historikem Janem Jirákem, KD Chanovice (Obec Chanovice) 

- 18. února – sobota, „Sportovní ples“, ples fotbalového klubu, KD Chanovice (TJ Haas Chanovice)     

- 25. února – sobota, „Masopustní průvod“, od 12.oo hodin, tradiční masopustní průvod (Obec Chanovice) 

- 18. března – sobota, „Dětská maškarní veselice“, od 14.oo hodin, akce s hudbou a soutěžemi pro školní děti, 

KD Chanovice (SRPDŠ Chanovice) 

- 18. března – sobota, „Velký maškarní dospělácký rej“, od 20.oo hodin, taneční akce s maskami a hudbou 

pro všechny věkové kategorie, KD Chanovice        
 

…….. a pak bude jaro, sluníčko, teplo a nový kulturní přehled. 

 
 

 

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

 
 

Na všechny akce jste srdečně zváni.                 

Na shledanou v Obci Chanovice. 

mailto:obec.chanovice@email.cz
http://www.chanovice.cz/

