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TISKOVÁ ZPRÁVA – 15. 9. 2021 

První říjnovou sobotu si nenechte ujít hanáckou veselici v Cholině  

Kolik je dohromady Hanáků? A jaké dobroty a krásné věci Hanáci tvoří? To a ještě mnohem 

více se dozvíte na první regionální kulturně společenské akci Ô nás na Hané, která se koná 

v sobotu 2. října v sokolském areálu v Cholině. Na programu jsou koncerty i vystoupení 

národopisných souborů. Nenechte si to ujít. 

Program startuje ve 13 hodin pěkně zvesela, na své si přijdou milovníci dechové hudby 

Nákelanky. O hodinu později se příznivci Hané dozví výsledky Sčítání Hanáků, které vyhlásí 

iniciátor této akce Marek Ošťádal. Parket pak bude patřit národopisným souborům Hanačka, 

Pantla a Cholinka, které doprovodí Hanácká muzika Litovel. Do historie hasičských 

dobrovolných sborů nás přenesou hasičští veteráni ze Skrbeně, kteří předvedou dobový 

zásah a představí hasičskou dobovou techniku. Od 16 hodin se můžete těšit na koncert 

kapely Stracené Ráj.  

Součástí akce budou tvořivé dílny pro děti, nakoupit si můžete přímo od regionálních 

producentů. U stánků s keramikou a kameninou nebude chybět hrnčířka Miluše 

Hrachovinová z Litovle, krásné bronzové šperky vám prodá Bohumila Tomancová z Atelieru 

Tomanec, Lenka Sedláčková vyzdobí svůj stánek minerálními kameny, šperky i obrazy a 

zavoní tu také čerstvě napečené výrobky pekaře Luďka Bečici. Pořadatelé slibují i bohaté 

občerstvení, vstupné bude dobrovolné. 

Akci Ô nás na Hané pořádá Dobrovolný svazek Region Moravská cesta ve spolupráci s MAS 

Moravská cesta a uskuteční se pod záštitou olomouckého hejtmana Josefa Suchánka. V době 

konání můžete rovněž zavítat do Hanáckého muzea, kde budou probíhat komentované 

prohlídky. V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční v Kulturním domě v Haňovicích. 

Více informací najdete zde: www.dso-moravskacesta.cz.  
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