Silvestr 2006 po morašicku
Již po tři léta se v místním kulturním domě a přilehlé hospodě schází společenství lidí, kteří se
chtějí spolu pobavit, poslechnout si hudbu, zatančit, vypít sklenku dobrého vína, nebo několik panáků
tvrdšího pití a strávit spolu poslední večer v roce – Silvestr a uvítat první den Nového roku.
Začátek silvestrovského veselí začal v 18.oo hodin. Sál se ale začal plnit až po hodině 20.oo.
Při tiché hudbě vycházející ze zesilovací aparatury zakoupené obcí, se osazenstvo jednotlivých stolů
nejprve jen bavilo. Alkohol konzumovaný v rozumné míře postupně zvedal náladu. Změnu vneslo až
několik hlasitěji reprodukovaných skladek dechovky. Doposud sedící návštěvníci se roztančili a
hlasitá rytmická moderní hudba pak přilákala do sálu i dosud v hospodě sedící místní mládež.
Silvestrovská zábava se dostala do těch správných obrátek. Zásluhu na tom měl také mladý„diskžokej“
Pavel PROCHÁZKA mladší, který tančícím měnil hudbu podle nálady a také podle přání.
S příchodem půlnoci létaly vzduchem špunty z lahví pěnivých vín. Samozřejmostí byly novoroční
gratulace. První si mezi sebou popřáli manželé. Protože s příchodem Nového roku je dovoleno i o
něco víc než jen stisknutí ruky, tak k novoroční gratulaci přibily i polibky. Potom se celý sál vylidnil.
Všichni vyšli před kulturní dům. Zde pak všichni společným ohňostrojem, trvajícím asi 20 minut
uvítali příchod nového roku. Spousta světlic, zápalných pum, ohňových gejzírů ozářila nebe nad
Morašicemi. Výbuchy petard a rachejtlí vylákaly z blízkých domů obyvatele. Tuto podívanou přišlo
shlédnout i několik místních. Vše se odehrávalo na place před kulturním domem, kde stojí Betlém.
Ten byl v jednu chvíli zahalen do dýmu z odpalovaných světlic. Po skončení ohňostroje pak na sále
pokračovala započatá zábava. O půlnoci tam zavítala i starostka obce. Úderem druhé hodiny ranní
začali odcházet domů první návštěvníci. Silvestrovské veselí skončilo v Morašicích krátce před 4.oo
hodinou ranní. Po ohňostroji na place zůstala velká spousta papírových zbytků. Odpalovači něco po
sobě hned uklidili a zbytek byl poklizen krátce po 8.oo hodině ranní.
Úklid sledovala i paní Gertrúda VIRGLOVÁ, která vyslovila poděkování hospodskému a
hlavně všem účastníkům morašické silvestrovské zábavy, že respektovali její vyřčené přání, aby se
před jejím domem neházely petardy a nebyl tam nepořádek. Dále poznamenala, že jí hlučný ohňostroj
vůbec nevadil a řekla také, že hluk ze sálu skoro vůbec neslyšely. Po dobách, kdy stížnosti paní
VIRGLOVÉ plnily stránky regionálního tisku je to potěšující skutečnost. Poděkování paní
VIRGLOVÉ všem Morašickým, si dnes přes internet může přečíst celý svět. Z toho je vidět, že když
se chce, tak jde všechno. Stačí trocha tolerance a ochota návštěvníků respektovat přání některých lidí.
Přejme si aby i nadále v této oblasti bylo vše alespoň tak, jak v prvý den roku dvoutisícíhosedmého.

