Dobrovolné sDružení regionu Hrotovicko

RAČICE

Račice – letecký pohled

ÚDAJE
•PočetZÁKLADNÍ
obyvatel 71, nadmořská výška 435 m, obec leží na silnici 152 mezi

Hrotovicemi a Jaroměřicemi nad Rokytnou, 20 km jihovýchodně od Třebíče. Spojení do obce je autem i autobusem.
obČanskÁ vybavenost
•Rozvod
elektřiny, vodovodu, plynovodu,
dále sportovní areál s dětským hřištěm
a prodejna smíšeného zboží.

obce
•ObecHistorie
je poprvé připomínána již v roce

1252. Na listině z roku 1279, kterou se
urovnal spor mezi kněžickým farářem Vojslavem a Zdislavou, čteme jméno svědka
Kunu z Račic. Zdá se tedy, že Račice byly
sídlem zvláštního rodu vladyckého. Avšak
Socha Svatého Šebestiána
i sousední páni z Myslibořic zde měli
v 13. století nějaký majetek. To dokazuje darování 2 hřiven stříbra na
stavbu kostela Račického od Artleba z Myslibořic, když se roku 1271
ubíral na vojenskou výpravu do Uher.
Název obce je odvoSousoší Svatého kříže zen od osobního jména
Radeš neboli Radek,
tedy původně Radšice,
z čehož splynutím dš
v č vzniklo Račice. Stará pečeť měla ve znaku špičatou dřevěnou
kapličku, nad ní nápis:
RAZIZ, dole otevřený
věnec.

• KONTAKT •

Dobrovolné sdružení regionu Hrotovicko

Obecní úřad Račice č.p. 5, 675 55 Hrotovice;
tel. 568 860 194; ou.racice@volny.cz; www.hrotovicko.cz/racice.

Kostel Svatého Václava

Tenisové kurty

Významnou památkou je raně gotický kostel svatého Václava z 2. pol.
13. století s plochostropou lodí a žebrovou klenbou v presbytáři. V kostele jsou 2 oltáře, obraz sv. Petra a Pavla, malovaný roku 1888 Jindřichem
Poláškem v Brně, krásné sousoší ukřižování Krista Pána (dar hraběte
Huberta z Harnoncourtu). Na hlavním oltáři je obraz od malíře Mesmera.
Starý zvon „Václav“ z roku 1491 s nápisem: „Tento zvon jest ulitý ke cti
a chvále Pánu Bohu a svatému Václavovi Léta Božího MCCCCLXXXXI.“
Zvon patří mezi nejskvělejší zvony vytvořené ve zlatém věku zvonařství. Další památkou je sousoší „Svatého Kříže“ z roku 1727, stojí uprostřed hřbitova, založeného v roku 1829. U hlavní silnice najdeme sochu
„Svatého Šebestiána“. Pomník na návsi je věnovaný Josefu Urbánkovi
a Karolíně Urbánkové, kteří byli umučeni v koncentračním táboře Mauthausen během II. světové války za protifašistický odboj při operaci
SPELTER Lenka – Jih.
zajímavosti v okolí
•Chráněné
území Rokytná, středověká osada Mstěnice, státní zámek Jaroměřice nad Rokytnou.

sportovní a kulturní aktivity
•Cykloturistika,
pěší turistika, letní a podzimní sportovní turnaje v nohejbale, tenise a malé kopané. Svatováclavská pouť na přelomu září a října.

Račické břízy

