Od června do září zde probíhá Kulturní léto a pravidelně je místním
občanským sdružením pořádána fotografická soutěž Obec a její lidé.
Hrad Prácheň u Horažďovic je památným místem Čech. Obec
Chanovice je členem sdružení obcí Prácheňsko. V rámci tohoto sdružení
byly nově vyznačeny turistické trasy pro cyklisty a pro pěší,
navazující na stávající stezky v okolí.
Historické objekty a historická řemesla ve svém okolí chceme zachovat a
předat našim potomkům. O všem nemusí vždy rozhodnout jen hlava, ale
máme též srdce. Musíme mít trochu trpělivosti a hrdosti. Vždyť trochu
náročnější cesta pomáhá získat úctu k místu, k člověku i sobě samému.
V obci Chanovice se lze seznámit s přírodou Pošumaví, s řemeslným
umem dovedných předků, s historií českého venkova, zažít kvalitní
kulturu, seznámit se s přátelskými a pracovitými nadšenci. S lidmi
z Černic, Defurových Lažan, Dobrotic, Holkovic, Chanovic a Újezda
u Chanovic. (Petr Klásek Černický)
Těšíme se na Vaši návštěvu!!!

www.chanovice.cz
Obec Chanovice
Chanovice 36
341 01 Horažďovice
Tel: 376 514 353, IC 376 514 164
E-mail: obec.chanovice@email.cz
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CÍL 3

“Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj”
“Investice do vaší budoucnosti”

POZNEJ POŠUMAVÍ

Obec Chanovice se nachází na jihovýchodním okraji Plzeňského kraje cca 10 km od Horažďovic. Chanovická
tvrz byla založena v kopcovité krajině s úžasnými výhledy na Šumavu přes údolí zlatonosné řeky Otavy. Obec
je majitelem celého zámeckého areálu Chanovice, který vytváří klidné prostředí pro odpočinek a je
zpřístupněný pro veřejnost na kulturní a společenské akce. V zámku se nachází základní škola. Zámecká
sklepení nabízejí zájemcům o historii Expozici lidových řemesel Pošumaví - truhlář, tesař, kovář, hrnčíř atd.
Po čtyřiceti letech chátrání ožil rozsáhlý hospodářský dvůr. V bývalých klenutých maštalích je Galerie Nositelů
tradice lidových řemesel - ti používají a zachraňují tradiční řemeslné techniky a materiály. Významnou
přehlídkou české řemeslné tradice je první červencovou sobotu Den řemesel, kde návštěvníkům své
dovednosti předvádí více jak osmdesát dílen. Nad zámkem vzniká jediný ucelený skanzen v Plzeňském kraji.
Vlastivědné muzeum v Klatovech zde vytváří záchrannou Expozici lidové architektury jihozápadních
Čech. V současné době již bylo přeneseno a zachráněno 14 větších objektů a 5 drobnějších staveb, další jsou
připravovány. Naučná stezka Příroda a lesy Pošumaví spojuje zámecký areál se skanzenem přes kopec
Chlum, na kterém je vystavěna rozhledna s podtitulem “Prácheňsko jako na dlani”. Cílem je zdůraznit
krásu zdejších lesů a souvisejících činností v lesnictví a dřevařství. Ve starší části obce je vyhlášena vesnická
památková zóna. Ta svědčí o umu, estetickém cítění, vztahu k místu a řemeslné poctivosti našich předků.

MĚSTA A OBCE

Souřadnice GPS: 49°24´20.187´´N, 13°43´0.472´´E
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