Kulturní a společenské akce v Obci Chanovice,
podzim a konec roku 2021 a začátek roku 2022
Obec Chanovice: části Černice, Defurovy Lažany, Dobrotice, Holkovice, Chanovice, Újezd u Chanovic
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Říjen:
2. října – sobota, „Den místní potraviny“, od 10.oo hodin, 14. ročník ve skanzenu, zabijačka
řezníka R. Herejka, regionální výrobci a další (Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, Obec Chanovice)
2. října – sobota, „Chanovický plenér 2021“, od 13.oo hodin, výstava výtvarných prací studentů
ISŠŽ v Plzni, vernisáž spojená s módní přehlídkou, zámecký areál (Obec Chanovice)
7. října – čtvrtek, „Virtuální univerzita třetího věku - pozoruhodný svět hub“, zahájení zimního
semestru, vzdělávací program pro seniory (účastníci VU3V, ČZU Praha, ZŠ a MŠ Chanovice, Obec Chanovice)
9. a 10. října – víkend, „Všestranné zkoušky ohařů a malých plemen“, oba dny průběžně od
lovecké chaty Chanovice a do okolí (Myslivecký spolek Chanovice)
21. října – čtvrtek, „Pivovarnictví a pivo v Pošumaví“, od 18.oo hodin, beseda s historikem Janem
Jirákem, KD Chanovice (Obec Chanovice)
23. října – sobota, „Drakiáda“, od 14.oo hodin, podzimní radovánky pro děti i dospělé, louka nad
skanzenem (Panoráma)
23. října – sobota, „NaHraně“, od 19.oo hodin, divadelní představení souboru TYJÁTR
Horažďovice, KD Chanovice (Obec Chanovice)
28. října – čtvrtek, „Štěpán Rak a Matěj Rak – Výročí republiky“, od 18.oo hodin, koncert
mimořádného kytaristy a jeho syna, zámek (Panoráma, Obec Chanovice)
Listopad:
13. listopadu – sobota, „Hasičská veselice“, od 20.oo hodin, hraje skupina JUROP, akce místních
hasičů v KD Chanovice (SDH Chanovice)
20. listopadu - sobota, „Obec a její lidé“, od 17.oo hodin, 23. ročník fotografické soutěže z území
mezi městy Blatná, Horažďovice a Nepomuk, KD Chanovice (Panoráma)
28. listopadu – neděle, „Rozsvícení vánočního stromku v Chanovicích“, od 16.3o hodin, u kostela
Prosinec:
2. prosince – čtvrtek, „Otava, Pošumaví a mé knihy – Jan Kavale“, od 18.oo hodin, beseda
se šumavským fotografem, KD Chanovice (Obec Chanovice)
5. prosince – neděle, „Mikuláš, andělé a čerti“, tradiční mikulášské nadělování
18. prosince – sobota, „Volné sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů“, od 18.oo hodin,
koncert, zámecký areál (Panoráma, Obec Chanovice)
22. prosince – středa, „Předvánoční posezení s kapelou Troling Stones a hosty“, od 16.oo hodin,
KD Chanovice
25. a 26. prosince – sobota a neděle, „Chanovický Betlém“, 13.oo až 17.oo hodin, ve skanzenu
(Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech)
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26. prosince – neděle, „České Vánoce“, od 17.oo hodin, hudba českých Vánoc napříč staletími,
hudebníci z regionu pod vedením manželů J. a D. Matouškových, zámek (Panoráma, Obec Chanovice)
31. prosince – pátek, „Myslivecký Silvestr“, od 20.oo hodin, hraje skupina Melodyband, KD
Chanovice (Myslivecký spolek Chanovice)
Leden:
1. ledna – sobota, „Novoroční vyhlídka z chanovické rozhledny“, od 13.oo do 15.3o hodin,
rozhledna na Chlumu (Obec Chanovice)
1. ledna – sobota, „Chanovický Betlém“, 13.oo až 17.oo hodin, sváteční setkání ve skanzenu
(Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech)
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8. ledna – sobota, „Pěší pochod k uctění a zachování přírody a života v Pošumaví“, od 8.3o hodin,
start z IC u zámku, akce pro záchranu našeho kraje, ukončení v KD (Obec Chanovice)
Na všech akcích bude nutné dodržovat aktuální opatření proti šíření nemoci COVID-19.

Informace: Obecní úřad, tel. 376 514 353, e-mail: obec.chanovice@email.cz
Na všechny akce jste srdečně zváni.

Internet: www.chanovice.cz

Na shledanou v Obci Chanovice.

