
Starý hanácký
právo Racková

Obecní vébor předá chase v sobotu ráno o osmé hodině  „PRÁVO“

a všecku moc a také všecky
povinnosti a odpovědnosť za celó
dědino. Přendó ke všeckém do každé 
chalope s mozikó a symbolem Starýho
hanáckýho práva.

Všecko Vám spočétajó, co ste
udělali a co nemáte v pořádku – 
odsódijó – a moséte se vyplatiť ve zlatě
a ešče dostanete na gatě.

Ve zlatě déte rači víc, šak na gatě 
sténě dostanete, nejakó to klobáso
nebo slivovico také bereme.

Přiňděte ráno před obecní óřad 
kde bude předávaný P R Á V O .

Srdečně zvó hasiči

„

ě

Sbor dobrovolnéch hasičů a Obecní óřad v Rackové
si Vás dovolujó 24. července 2010 
pozvať na

BC LOGISTICS
BILLA

CZECH STYLE
ERGO VH

Hasičská pojišťovna
Hospoda u Karla

Janál Josef - zemní práce
Juráň Pavel - zateplování fasád

Knedla Milan
Kolařík Richard - stolářství

Konečný Jindřich - vodo-topo-plyn

manželé Zatloukalovi z Hostišové 
Málek Pavel
MG servis

MRB Sazovice
Myslivecké sdružení Racková
Odstrčilík Kamil - autodoprava

PSí HUBÍK
Rostislav Matula - řeznictví a uzenářství

Slavický Michal - vodo-topo-plyn
TJ Sokol Racková

Zemet



Co je Starý hanácký právo

 Starý hanácký právo je starý zvyk našich předků, který se na Hané do-
dnes udržuje jako památka, jak se naši předkové bavívali. 
 Naši předkové se tehdá uměli bavit. Muziky (jak se jim tehdá říká-
valo) začínaly hned odpoledne, končívaly až za svítání a příští den byly do-
zvuky. Muziky pořádávaly různé řemeslnické cechy, v poslední době Hasiči. 
Na muzikách se veselili jen staří, ženatí, usedlí občané a mládež  (tehdy se jim 
říkávalo chasa) jenom postávala pod okny, na muziku mezi sousedy neměla 
přístup, s čímž samozřejmě nebyla spokojena. Proto si ze svého středu zvolila 
mluvčího takzvaného stárka a dva  mladší stárky, které vyslala k rychtáři (dnes 
ke starostovi) požádat ho, aby jim jeden den předal moc v obci a oni se tak 
mohli veselit a zatančit si. Když jim to bylo rychtářem (dnes starostou) při-
slíbeno, ovšem s podmínkou, že budou mít právo nejen se veselit, ale že musí  
po celou dobu převzít veškeré řízení obce a starati se o pořádek.
 Jak byl dohodnut den, vypravili se spolu s chasou (když napřed mezi 
sebou zvolili rychtáře a nové výbor) společně ve slavnostním průvodu na obec-
ní úřad, kde požádali o právo. Když přislíbili, že se o obec budou starat vzorně, 
bylo jim právo (meč s fábory, razítko,  truhlice) předáno.
 Jako žezlo královské bylo i toto právo a s jeho pozdvižením  potvrzoval 
rychtář veškeré rozhodnutí. S vážností, důstojností převzala chasa od rychtáře 
právo a že jí bylo svěřeno, pokládali si to za cosi opravu pro sebe důstojného, 
ba přímo posvátného.
 A protože chasa neměla peněz, aby mohla zaplatit muzikanty a ještě 
zbylo na nějaké to občerstvení, opatřovala si peníze tím, že chodili po vesnici 
s Právem od stavení ke stavení, na každého něco věděli a musel se vyplatit. 
Ať chudobní tak i bohatí, vždy něco přispěli, kousek slaniny, vajíčka, koblihy, 
klobásu i peníze. Takže se mohli pak bezstarostně veselit. Jako odkaz našich 
předků se udržuje tento zvyk po dnes, ale jen jednou za deset let. V minulé 
době se tento zvyk udržoval vždy na konci masopustu, který je ale v zimě. Aby 
vynikla krása krojů a všech účinkujících, se tato sláva dělá v dnešních  dobách 
přes léto. 

 

SOBOTA 24. července 2010

P o ř a d   p r á v a

6.00 – 7.00 B u d í č e k

6.00 – 6.30 Sraz účastníků hanáckýho práva

6.30 – 7.30 Snídaně všech krojovaných účastníků práva

7.30 – 8.30 Předání práva před Obecním úřadem

8.30 – 8.45 Společné foto

8.45 – 9.00 Zahájení Starýho hanáckého práva po obci

9.00 – 12.30 Pokračování v programu po obci

12.30 – 13.30 Společný oběd účastníků práva

13.30 – 18.00 Pokračování v programu po obci

18.00 – 19.00 Společná večeře

19.00 – 22.00 Taneční zábava

22.00 – 23.30 Předání práva zpět obci

23.30 – 3.00 Pokračování v taneční zábavě

Hudba:  Z d o u n e č a n k a
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