Kulturní a společenské akce v roce 2012 v Obci Chanovice
-

-

-

1. ledna – neděle, „Novoroční vyhlídka z chanovické rozhledny“, od 13.oo do 16.oo hodin,
sváteční podívání na Šumavu a Prácheňsko, rozhledna na Chlumu (Obec Chanovice)
1. ledna – neděle, „Chanovický betlém“, od 13.oo do 17.oo hodin, sváteční setkání v chanovickém
skanzenu (Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech)
7. ledna – sobota, „Pěší pochod k uctění a zachování přírody a života v Pošumaví“, start
v zámeckém areálu, ukončení s hudbou v Kulturním domě v Chanovicích (Obec Chanovice)
8. ledna – neděle, „Tříkrálová sbírka“, charitativní obchůzka s koledami (Charita Horažďovice)
28. ledna – sobota, „Tesařský ples“, tradiční ples k oslavě místního řemesla, Kulturní dům
Chanovice (Haas Fertigbau, spol. s r.o., Chanovice)
18. února – sobota, „Masopustní průvod“, tradiční masopustní průvod (Obec Chanovice)
2. března – pátek, „Anna Karenina“, představení divadelního souboru TYJÁTR Horažďovice,
od 19.oo hodin, Kulturní dům Chanovice (Obec Chanovice)
10. března – sobota, „Dětská maškarní veselice“, od 14.oo hodin, masopustní akce s hudbou
a soutěžemi pro školní děti, Kulturní dům Chanovice (SRPDŠ Chanovice)
10. března – sobota, Velký maškarní dospělácký rej“, od 20.oo hodin, masopustní akce s hudbou
pro všechny věkové kategorie, Kulturní dům Chanovice
29. března – čtvrtek, „Jarní rukodělné semináře s Mgr. Ivou Sieberovou“, zámek (Vlastivědné
muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, Panoráma, VS REGIO, ZŠ a MŠ Chanovice)

-

8. dubna – neděle, „Turnaj ve voleném mariáši o Mistra Chanovic“, od 14.oo hodin, společenské
soutěžení místních borců, Kulturní dům Chanovice (místní mariášníci)
14. dubna – sobota, „Seminář Feldenkraisovy metody“, od 9.oo do 17.oo hodin, přihlášky na OÚ,
cvičení pro každého, v zámeckém areálu Chanovice (Obec Chanovice a Místní knihovna Chanovice)
28. dubna - sobota, „Pouť ke svatému Vojtěchu“, od 14. oo hodin, slavnost u kaple sv. Vojtěcha,
sváteční společenské setkání v Újezdě u Chanovic (občané Újezda u Chanovic)
30. dubna – pondělí, „Stavění máje a pálení čarodějnic“, tradiční akce (občané šesti vesnic obce)

18. ročník Kulturního léta v Chanovicích:
5. května – sobota, „Osvoboditelé v roce 1945“, od 13.oo hodin, zámecký areál, výstava dokumentů
a fotografií, křest publikace, hudební doprovod skupina Jižani, historická vozidla a technika,
promítání dobových filmových snímků, výstava bude do 4. 7. 2012 (Obec Chanovice)
- 15. května – úterý, „Virtuální univerzita třetího věku, závěrečný seminář“, slavnostní vyhodnocení
vzdělávacího programu pro seniory (Místní účastníci univerzity, ČZU Praha, Obec Chanovice)
- 26. května – sobota, „Dětský den v Holkovicích“, od 14.oo hodin, odpoledne her a zábavy
především pro děti, ale i pro dospělé (Osadní výbor Holkovice, Obec Chanovice)
- 17. června – neděle, „Pouť v Defurových Lažanech“, tradiční sváteční víkend
- 29. června – pátek, „Volné sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů“, od 18.oo hodin, letní
koncert, zámecký areál (Panoráma, Obec Chanovice)
- 30. června – sobota, „Memoriál Pepi Kubaně v nohejbale“, od 9.oo hodin, nohejbalový turnaj
neregistrovaných hráčů v Dobroticích (SDH Dobrotice)
- 2. až 6. července, „Týden rukodělných seminářů s Mgr. Ivou Sieberovou“, přihlášky u Mgr.
B. Legátové tel. 371 120 715 (Vlastivědné muzeum v Klatovech, VS REGIO, Panoráma, Obec Chanovice)
- 4. července – středa, „Vladimír Vlasák Obrazy“, výstava, zámek, do 21. 8. 2012
„Martin Míšek Fotografie“, výstava, zámek, do 21. 8. 2012
vernisáž od 18.oo hodin, (ZŠ a MŠ Chanovice)
- 7. července – sobota, „Den řemesel – přehlídka řemeslných dovedností Plzeňského kraje“,
od 9.45 hodin, zámecký areál a skanzen, tradiční rukodělná řemesla a trh, cca sedmdesát oborů,
doplněno vystoupeními hudebníků, šermířů, loutkoherců, tradiční česká kuchyně (Vlastivědné

-

muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, Obec Chanovice, ZŠ a MŠ Chanovice a spolky v obci)

-

„Tradiční řemeslo a významní čeští řemeslníci Jiří Danzinger a Zdeněk
Bukáček“, Nositelé tradice lidových řemesel, spolu s výstavou „Josef Fencl a zátiší“, zámecký
areál, výstava potrvá do 16. 8. 2012 (Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, Obec Chanovice)
13. července – pátek, „Hudebníci z Taiwanu - komorní koncert“, 18.oo hodin, Universita Tainan,
zámecký areál (Panoráma, Obec Chanovice, ZŠ a MŠ Chanovice)

-

-

-

-

21. července – sobota, „Prof. Jiří Hlaváč a přátelé“, od 18.oo hodin, koncert významného
současného hudebníka a pedagoga, zámek (Panoráma, Obec Chanovice, ZŠ a MŠ Chanovice)
28. července – sobota, „Memoriál L. Duchoně“, od 13.oo hodin, v Defurových Lažanech, hasičská
soutěž, následně veselice s hudbou (SDH Defurovy Lažany)
červenec či srpen, „Přejezd rybníka Ohrady“, tradiční přejezd rybníka na kole po dřevěné lávce,
termín bude upřesněn (SDH Chanovice)
17. srpna – pátek, „Arch. Jan Soukup a výtvarné dílo“, od 18.oo hodin, zahájení výstavy
významného plzeňského tvůrce, výstava bude do 30. 9. 2012, vernisáž bude spojena s koncertem
„Štěpán Rak a kytara“, kytarový recitál významného českého hudebníka
(Panoráma, Obec Chanovice)
16. září – neděle, „Chanovická pouť“, tradiční církevní a společenská akce, taneční zábava,
sportovní utkání, výstavy a další (Obec Chanovice, místní instituce a spolky)
6. října – sobota, „Den medu a včelařství“, od 10.oo do 18.oo hodin, tradiční potravinářský den
ve skanzenu (Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, Obec Chanovice)
8. listopadu – čtvrtek, „Podzimní rukodělné semináře s Mgr. Ivou Sieberovou“, zámek
(Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, Panoráma,VS REGIO, ZŠ a MŠ Chanovice)

-

17. listopadu - sobota, „Obec a její lidé“, 14. ročník fotografické soutěže, vernisáž, zámek
(Panoráma, ZŠ a MŠ Chanovice)

-

listopad – sobota, „Hasičská veselice“, tradiční veselice místních hasičů (SDH Chanovice)
prosinec – „Vánoční koncerty“, vánoční setkávání s hudbou v zámeckém areálu, bude upřesněno
(Panoráma, Obec Chanovice, ZŠ a MŠ Chanovice)

-

25. a 26. prosince – úterý a středa, „Chanovický betlém“, sváteční vánoční setkávání
v chanovickém skanzenu (Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, Obec Chanovice)
31. prosince – pondělí, „Myslivecký Silvestr“, silvestrovská veselice s bohatou zvěřinovou
tombolou, KD Chanovice (Myslivecké sdružení Chanovice)

Informace: Obecní úřad, tel. 376 514 353, obec.chanovice@email.cz
Internet: www.chanovice.cz, www.skolachanovice.cz, www.muzeum.klatovynet.cz
IC Chanovice, tel. 376 514 164, e-mail: ic.chanovice@email.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:
- 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, minimálně pět 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 nebo 737 061 235
Obec Chanovice: části Černice, Defurovy Lažany, Dobrotice, Holkovice, Chanovice, Újezd u Chanovic
Chanovická tvrz byla založena v kopcovité krajině s úžasnými výhledy na Šumavu přes údolí zlatonosné
Otavy. Vrcholy kopců mají nadmořskou výšku nad 600 metrů a spolu se stovkami kamenitých pahorků jsou
zalesněny smíšenými lesy. Zámecký areál je položen v parku anglického typu. V sousedství areálu je
dominanta vesnice, kostel Povýšení Svatého Kříže. Nad obcí vzniká skanzen lidové architektury, jediný
v Plzeňském kraji. Naučná stezka spojuje zámecký areál se skanzenem přes kopec Chlum, zdůrazňuje krásu
a pestrost zdejších lesů a prochází magickým územím, které bylo dle pověstí osídleno již Kelty. Součástí
stezky je rozhledna na vrchu Chlumu, která byla vystavěna s mottem „Prácheňsko jako na dlani“.
Zástavba starší části vesnice, která je prohlášena za vesnickou památkovou zónu, svědčí o umu, estetickém
cítění, vztahu k místu a řemeslné poctivosti našich předků.
Na Chanovicku lze poznávat pestrou přírodu Pošumaví, řemeslný um dovedných předků, historii českého
venkova, zažít kvalitní kulturu a osobně je možno zapojit se do záchrany tradic.
Na všechny akce jste srdečně zváni.
Na shledanou v Obci Chanovice.

