
  Kulturní a společenské akce roku 2022 v Obci Chanovice  
Části: Černice, Defurovy Lažany, Dobrotice, Holkovice, Chanovice, Újezd u Chanovic 
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- 6. května – pátek, „Domove, sladký domove“, výstava, uctění bojovníků za svobodu (Obec Chanovice) 
- 21. května – sobota, „Na kole okolo Chanovic“, turistická vyjížďka a poznávání okolí (cyklisté Dobrotice) 

- 23. května – pondělí, „Koncert ZUŠ Horažďovice I.“, od 17.3o hodin, koncert, zámek 
- 26. května – čtvrtek, „Koncert ZUŠ Horažďovice II.“, od 17.3o hodin, koncert, zámek (ZUŠ Horažďovice, 

Obec Chanovice) – dva Absolventské koncerty žáků ZUŠ HD v rámci 6. ročníku celostátního festivalu 

- 28. května – sobota, „Setkání seniorek a seniorů naší obce“, od 16.oo hodin, společenské posezení, hudba, 

KD Chanovice (Panoráma, Obec Chanovice) 

- 4. června – sobota, „Dětský den v Holkovicích“, od 14.oo hodin, odpoledne her a zábavy především pro děti, 

ale i pro dospělé (občané a SDH Holkovice)   
- 10. června – pátek, „Noc kostelů v Chanovicích“, od 17.oo hodin, v kostele Povýšení Svatého Kříže, 

prohlídka, přednáška Mgr. L. Smolíka, koncert sboru Velkobor (Farnost Chanovice, Panoráma) 

- 17. června – pátek, „Letní koncert Volného sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů“, od 19.oo 

hodin, zámecký areál (Panoráma, Obec Chanovice) 

- 19. června – neděle, „Pouť v Defurových Lažanech“, tradiční sváteční víkend  

- 25. června – sobota, „Memoriál Pepy Kubaně v nohejbale“, od 13.oo hodin, tradiční nohejbalový turnaj 

neregistrovaných hráčů v Dobroticích (občané Dobrotic)  
28. ročník Kulturního léta v Chanovicích: výstavy, koncerty a další akce 

- 1. až 3. července, „Tvořivý víkend s Mgr. I. Sieberovou“, přihlášky u Mgr. Boženy Legátové. (Vlastivědné 

muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, VS REGIO, Panoráma, ZŠ Chanovice) 
- 2. července – sobota, „Mému srdci blízké, obrazy Miloslavy Pohankové“, od 17.3o hodin, zahájení dvou 

výstav, výtvarnice z Polánky u Kasejovic, Konírna u zámku 

-                                   a „Zdeňka Sedláková, Andělské obrazy“, výtvarnice z Kadaně, hudební vystoupení Jan  

a Dana Matouškovi, Konírna u zámku, výstavy budou do 10. 8. 2022 (Panoráma, Obec Chanovice)  

- 9. července – sobota, „Den řemesel – přehlídka řemeslných dovedností Plzeňského kraje“, od 9.45 hodin, 

zámecký areál a skanzen, tradiční řemesla, cca sedmdesát oborů, doplněno hudebníky, šermíři, loutkoherci, 

tradiční kuchyně (Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, Obec Chanovice, ZŠ Chanovice a spolky v obci) 

- 15. července – pátek, „Má vlast cestami proměn“, putovní venkovní výstava příběhů o zlepšování míst a 

života v naší republice, zámecký areál, výstava do 5. 8. 2022 (Asociace Entente Florale, Obec Chanovice) 

- 23. července – sobota, „Memoriál L. Duchoně“, od 13.oo hodin, cvičiště v Defurových Lažanech, hasičská 

soutěž, následně veselice s hudbou (SDH Defurovy Lažany) 

- 6. srpna – sobota, „Kubelíkovo trio“, od 18.oo hodin, koncert významného hudebního tělesa, klasická hudba 

v podání světových hudebníků, zámecký areál (Panoráma, Obec Chanovice) 

- 7. srpna – neděle, „Sen noci svatojánské“, od 17.oo hodin, divadelní představení souboru TYJÁTR 

Horažďovice, zámecký areál (Obec Chanovice) 

- 13. srpna – sobota, „Divoká Šumava, foto Marek Drha“ od 18.oo hodin, zahájení fotografické výstavy, 
zámecký areál, výstava bude do 28. 9. 2022 (Panoráma, Obec Chanovice)  

- 13. srpna – sobota, „Nohejbalový turnaj trojic v Újezdu“, sportování nohejbalistů (SDH Újezd u Chanovic) 
- 27. srpna – sobota, „Dožínky Plzeňského kraje“, od 10.oo hodin, slavnost zemědělců a potravinářů, skanzen 

a zámecký areál (Plzeňský kraj, Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, Obec Chanovice) 

- 18. září – neděle, „Chanovická pouť“, tradiční církevní a společenská akce, taneční zábavy v Holkovicích a 

v Chanovicích, sportovní utkání, výstavy a další (farnost a Obec Chanovice, místní instituce a spolky) 

- 1. října – sobota, „Den místní potraviny“, od 10.oo hodin, 15. ročník potravinářského dne ve skanzenu 
(Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, Obec Chanovice) 

- 1. října – sobota, „Chanovický plenér 2022“, od 13.oo hodin, výstava výtvarných prací studentů ISŠŽ  

v Plzni, zámecký areál, výstava do 30. 12. 2022 (ISŠŽ v Plzni, Obec Chanovice) 

Během roku budou i další akce – sledujte plakáty, internetové stránky a obracejte se na uvedené kontakty. 

Informace: Obecní úřad, tel. 376 514 353, e-mail: 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: 

- 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 pro skupiny minimálně 5 osob.                  
 

Skanzen „Expozice lidové architektury jihozápadních Čech“, Info: info@muzeumklatovy.cz, tel. 376 323 525. 

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