
  Kulturní a společenské akce počátek a jaro roku 2018  

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

 

- 1. ledna – pondělí, „Novoroční vyhlídka z chanovické rozhledny“, rozhledna na vrchu Chlumu  

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

- 6. ledna – sobota, „Pěší pochod k uctění a zachování přírody a života v Pošumaví“, (Obec Chanovice) 
- 7. ledna – neděle, „Tříkrálová sbírka“, charitativní obchůzka koledníků (Charita Horažďovice) 
- 18. ledna – čtvrtek, „Jak se jim s námi žije“, beseda s přírodovědcem Ing. Jiřím Vlčkem, (Obec Chanovice) 
- 3. února – sobota, „Tesařský ples“, od 20.oo hodin, tradiční ples, KD Chanovice (Pfeifer Holz s.r.o.Chanovice) 

- 8. února – čtvrtek, „Virtuální univerzita třetího věku – České dějiny v souvislostech I.“, zahájení semestru, 

dlouhodobější vzdělávací program pro seniory (účastníci VU3V, ČZU Praha, ZŠ a MŠ Chanovice, Obec Chanovice) 

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

- 17. února – sobota, „Sportovní ples“, ples fotbalového klubu, KD Chanovice (TJ Chanovice)     
- 22. února – čtvrtek, „Václav Chaloupek, příroda, zoo a večerníčky“, od 18.oo hodin, setkání s filmařem, 

milovníkem přírody a senátorem, KD Chanovice (Obec Chanovice) 
- 1. března – čtvrtek, „Jarní rukodělný seminář s Mgr. Ivanou Sieberovou“, zámek (Vlastivědné muzeum   

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

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

KD Chanovice (Panoráma) 

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

hudbou pro všechny věkové kategorie, KD Chanovice      

- 1. dubna – neděle, „Turnaj ve voleném mariáši o Mistra Chanovic“, společenské soutěžení místních borců, 

KD Chanovice (místní mariášníci) 
- 5. dubna – čtvrtek, „Zmizelá Šumava ve vyprávění Šumaváka Emila Kintzla“, od 18.oo hodin, beseda 

spojená s promítáním, KD Chanovice (Obec Chanovice) 

- 20. dubna – pátek, „Památky a historické zajímavosti v okolí Chanovic z méně známých stránek", 

od 18.oo hodin, setkání s historikem prof. Jiřím Škabradou, KD Chanovice (Obec Chanovice) 
- 21. dubna – sobota, „Den proti úložišti“, program bude upřesněn, společná akce obcí regionu proti záměru 

vybudovat zde úložiště radioaktivních odpadů (obce tzv. lokality Březový potok) 

- 28. dubna – sobota, „Pouť ke svatému Vojtěchu“, odpolední slavnost u kaple sv. Vojtěcha, společenské 

setkání v Újezdě u Chanovic (občané Újezda u Chanovic)   
- 30. dubna – pondělí, „Stavění máje a pálení čarodějnic“, tradiční akce (občané šesti vesnic obce) 

- 4. května – pátek, „Zahájení turistické a výstavní sezóny“, od 15.3o hodin, vernisáž výstavy prací žáků ZUŠ 

Blatná a ZŠaMŠ Chanovice, výstava bude do 1. 7. 2018, hudba ZUŠ Blatná, zámecký areál (Obec Chanovice) 
- 5. května – sobota, „Osvobození 1945“, od 15.3o hodin, historická vojenská technika, vzpomínka na květen 

1945 a poděkování, zámecký areál (Obec Chanovice) 

- 19. května – sobota, „Na kole okolo Chanovic“, od 13.oo hodin, turistická sportovní vyjížďka, poznávání 

naší obce a blízkého okolí, start a cíl u KD Chanovice (cyklisté Dobrotice a KD Chanovice) 
 

Pak již bude teplíčko a sluníčko, a další setkávání lidí … 

Budou i další akce - sledujte plakáty, internetové stránky a obracejte se na uvedené kontakty. 
 

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

Internet: www.chanovice.cz 

IC Chanovice, tel. 376 514 164, e-mail: ic.chanovice@email.cz 
 

Stálé výstavy v zámeckém areálu: „Galerie Nositelů tradice lidových řemesel“, „Expozice lidových řemesel 

Pošumaví“, „Historická místnost zámku Chanovice“.   
 

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

- leden až duben:       dle předchozí dohody na obecním úřadě                     

- květen:                    sobota a neděle, svátek       10.00 – 16.00 hodin  

- červen až srpen:      každý den                           10.00 – 16.00 hodin 

- září:                         sobota a neděle, svátek      10.00 – 16.00 hodin  (rozhledna bude otevřena ještě v říjnu)     

- říjen až prosinec: dle předchozí dohody na obecním úřadě                    

Skupinové prohlídky, min. 5 osob, mimo uvedenou otevírací dobu lze 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.           Mějte se fajn. 
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