
POSVÍCENÍ 
Sobota 13. října 2007 

Od soboty 13. října až do pondělí 15. října 2007 žila obec Morašice posvícením. Kdysi 
tradičnímu kopání jámy pro máji, po zhotovení ocelového držáku, dávno odzvonilo. Pro máji však 
mládenci jezdí stále. Letos byli ve višňovském lese. Při převozu máje do Morašic však nastal 
nečekaný problém. V jedné pravoúhlé lesní zatáčce se máje asi 3 metry od vrcholku zlomila a  
zlomenou ji do Morašic dovezli. Situaci zachránila ocelová, metr dlouhá trubka o průměru asi 100 
mm, kterou sehnal Vlastimil HERMAN. Spojené místo na máji bylo omotáno krepovým papíren, 
takže kdo o této události nevěděl, nemohl ani tušit, že je ze dvou částí. Novinkou na ní byl do kůry 
vyřezaný nápis – „MORAŠICE 2007“. Stavění byl přítomen redaktor listu „Znojemský deník – 
Rovnost“, Dalibor KRUTIŠ, který všechno dění obrazem a slovem zdokumentoval a v pondělním 
vydání zveřejnil v tisku. V pátečním vydání byl zase zveřejněn článek a fotka, zabírající čtvrt 
novinové stránky, jehož autorem byl Emil VEIS. 

V sobotu večer ve 20.oo hodin začala taneční zábava, při které hrála dechová kapela 
VENKOVANKA. Od začátku zábavy kapela VENKOVANKA hrála skoro celou jednu a půl hodinu 
pouze pro čtyři osoby přítomné na sále. V sobotu výtěžek ze vstupného zdaleka nepokryl ani náklady 
na muzikanty. 

Pohlédneme-li zpět do minulosti, tak za dob našich otců a hlavně dědů se posvícení slavívalo 
dokonce od soboty do úterý, včetně. Naši dědové, měli v Morašicích zábav s muzikou poskromnu. 
Příležitost k posvícenskému hodování si však nenechali ujít, patřičně toho využili a tancem, veselím a 
zpěvem je prožili. Bylo jaksi společensky „vhodné“ zajít do hospody k Číhalům, na posvícenské 
muzice si zatancovat, párkrát v roce se společně s ostatními spoluobčany pobavit, a vyhodit si z 
kopýtka. V hospodském sále i venku u máje bylo podle vyprávění vždy plno hostů. Na tyto akce, 
podle vyprávění, rádi chodívali i mnozí z bývalých morašických hospodářů (dnešních důchodců), 
přebývající na takzvaném výměnku. Ač byli pokročilého věku, tak si rádi poslechli živou hudbu a 
dívali se, jak to těm mladým sluší. Podle ústního vyprávění se jim říkalo „sódná stolica“. Mnozí místní 
občané dnes argumentují tím, že je tanečních zábav až moc. Toto tvrzení však nemůže obstát, protože 
v současnosti hraje kapela v Morašicích jen o „hasičském plesu, masopustu, pouti a posvícení“. V 
dobách našich dědů tomu ostatně nebývalo jinak. Ti ale měli k poutím a posvícením daleko hlubší a 
vřelejší vztah, než máme my, současníci. 

Neděle 14. října 2007 

Morašice se probudily do slunečného nedělního rána. V 9.30. hodin v místním kostele začala 
slavná posvícenská mše. Při ní hrála dechová hudba a zpívala se píseň „Ejhle oltář Hospodinův září… 
„ Působivý bývá závěr bohoslužby, která končí dvěma hymnami, „Papežskou a Českou státní „. Po 
nich se ještě zpívá píseň „Otce náš, vyslyš nás…“  Místní kostel, zasvěcený sv. Anně se tak stává 
jediným místem v obci, kde si občané mohou naši hymnu společně a z plna hrdla zazpívat. Široko, 
daleko takovýto zvyk nikde v okolí nemají. I proto do morašického kostela chodí lidé i odjinud. Pěkně 
to například vyjádřil 74letý Milan ČERNÝ ze sousedních  Trstěnic, který rád ke sv. Anně každoročně 
na pouť a posvícení putuje pěšky. Řekl toto: „Rád k vám do Morasic chodím, na te vaše slavný póťový 
a posvícenský mše s muzikó. Moc mě to tam dycky dojme“. Po skončení mše zahrají muzikanti před 
kostelem několik písní k poslechu a až poté se lidé rozcházejí, Jako poslední se rozejdou morašičtí 
muži. Většina z nich zamíří do hospody. Kapela VENKOVANKA se v hospůdce sejde s morašickou 



chasou, zahraje tam k poslechu několik skladeb a pak se společně vydají na obchůzku vesnice. Při ní 
hoši zvou domácí i hosty na odpolední zavádění pod májí. Přitom také prodávají lístky na máji a 
kasírují hosty posvícení, aby měli na muzikanty. Ani zde, již dlouhá léta neplatí, že výtěžek z 
obchůzky vesnice pokryje náklady na muzikanty. Lístek s číslem šťastného výherce máje je tažen po 
odpoledním zavádění chasy. Letos máji vyhrál opět Ladislav POPELKA č. 84. Ozývají se hlasy, že ji 
snad má dopředu předplacenou. Na adresu těch je nutno vzkázat, že budou mít stejnou šanci na výhru, 
pokud si zakoupí tolik lístků, jak on. Každoročně také štědře a nezištně před svým domem pohostí 
jídlem a pití, muzikanty. Mezi námi se pak najde jen málo takových štědrých lidí, jako je on. 

Součástí letošního posvícení byl 2. ročník kulinářské soutěže Morašický labužník 2007. 
Zúčastnilo se ho 11 soutěžících, což je oproti předchozímu ročníku pokles o jednoho kuchtíka. Do 
prvního ročníku konaného v roce 2005 se přihlásil jediný muž a soutěž s velkým náskokem bodů 
vyhrál. 

Na letošním ročníku je potěšující, že se ho zúčastnili již kuchtíci tři a mezi jedenácti 
soutěžícími byli i tři školáci. Původní pravidlo, že mohou soutěžit osoby starší 15 let, hloubaví školáci 
přelstili tím, že se přihlásili ve dvojici, jako jeden tým a tvrdili, že mají dohromady víc než 15 let. 
Aktivitě se meze nekladou a bylo by škoda jim neumožnit soutěžit. Porota proto letos v tomto směru 
udělila dvě výjimky a od příštího ročníku bude věk soutěžících také neomezen. Jak se nakonec 
ukázalo, tak školáci se svými specialitami nad očekávání uspěli a v celkovém pořadí skončili na 
druhém a čtvrtém místě. Zásluhu na tom mají zajisté i jejich rodiče, kteří jim byli nápomocni nejednou 
radou. 

Soutěž je podle ohlasů porotců a návštěvníků velmi atraktivní. Vždyť 50 listů s bodovacími 
kupóny bylo rozebráno během půl hodiny. Velice litovali ti, kteří přišli až po rozdání bodovacích listů. 
Byli nešťastni z toho, že nemohou přidělovat soutěžní body. Inu i zde platí, že přijít včas je pro 
návštěvníka zárukou toho, že litovat nebude. 

Také „Morašický labužník“ má definované soutěžní podmínky a řídí se určitými pravidly. 
Soutěž může proběhnout jen za předpokladu, že se jí zúčastní minimálně 8 soutěžících. V loňském 
roce jsme se přesvědčili, že byl velký problém tolik účastníků sehnat. Letos jsme nechtěli nic nechat 
náhodě a k propagaci akce jsme učinili následující. 

Pozvánky jsme letos rozeslali i do sousedních vesnic a to měsíc dopředu. Písemnou pozvánku 
jsme zaslali do dvou novinových redakcí, s prosbou o zveřejnění. O tom, že v Morašicích bude 
Labužník, odvysílalo relaci i rádio Blaník. Dále jsme do každé morašické domácnosti roznesli plakát s 
pozvánkou, malý plakát byl na dveřích obchodu vylepen po dobu 14 dnů a v jednom z oken kulturního 
domu byl přes celou okenní tabuli nepřehlédnutelný plakát informující o dni konání akce. Místním 
rozhlasem to bylo dáno veřejnosti na vědomí 3 krát. Také Vás internetové čtenáře jsme vyzvali k 
účasti v soutěži. Čas kvapil a pořadatelé čekali. Ještě týden před soutěží nebylo jasné, zdali se letošní 
ročník uskuteční a nebude se opakovat loňský rok, kdy se přihlásili tři soutěžící a ročník se proto 
nekonal. Nakonec se do „Labužníka“ přihlásilo 10 soutěžících. 

 

Pondělí 15. října 2007 

Program pondělního zavádění byl zveřejněn v denním tisku a odvysílán rádiem. Veřejnosti 
bylo takto oznámeno, že se v pondělí začíná v 19.oo hodin. Velmi krátce po 19.oo hodině, za hry 
pochodu, vešli do sálu nejprve mládek s mládkovou a pak celá morašická chasa mladá. Začalo 



pondělní večerní zavádění mládeže. Přišli s dobrou náladou a to bylo signálem, že pondělní zavádění 
bude opět ve znamení bujarého veselí. Jen přihlížejících bylo opět žalostně málo. Ženáči se s drahými 
polovičkami trousili do sálu v průběhu zavádění a mnozí ještě po něm. Někteří z těch pak ještě 
utrousili štiplavou poznámku, že přišli o zavádění, protože se zavádí moc brzy. Naskýtá se proto 
otázka, jestli i na ostatní akce, kterých se účastní jinde chodí taky tak pozdě, nebo tento zlozvyk 
praktikují jen v Morašicích?  Krátce po 20.oo hodině Pavel PROCHÁZKA zavelel, aby se ženáči 
začali scházet v předsíni hospody. Tam jim chasníci, v čele se stárkem, nalévali do skleniček opravdu 
dobré víno ze sklepa rodiny SALETŮ z Višňové a dívky jim na klopy sak špendlily rozmarýny 
ozdobené mašličkami. Družnou půlhodinovou veselou debatu ženáčů ukončila až kapela 
VENKOVANKA, když začala hrát pochod.  František HERMAN jako nejstarší ženatý muž přítomný 
na sále, dělal stárka. Do sálu ho doprovodil svobodný stárek Petr VEIS a mládek Lukáš BARTUNĚK. 
Hned za nimi pochodovalo ve dvojicích, nebo trojicích dalších 19 ženáčů. Zase je ženáčů o něco 
méně, konstatovali přihlížející na sále. Ještě před deseti roky zavádívalo 35 ženatých, vloni již 25 a 
letos jen 20. Důvod poklesu je prostý. Někteří přestali na zábavy chodit, jiní se morašické společnosti 
straní, někteří jsou nemocní a další nemají dovolenou. Těm, kdo byli přítomni na sále, se však 
posvícenské hodování náramně líbilo a nelitovali toho, že přišli. V závěru zavádění vyzvali ženáči své 
partnerky ke společnému tanci. Hned po něm utvořili Morašičtí v sále tradiční velké kolo. Všichni se 
drželi za ramena a zvesela a dlouho společně zpívali. Dávali tak neskrytě najevo, že patří do morašické 
komunity, která chce společně prožít své posvícení. Kolo se vytváří také z důvodu, aby se na zdar 
připilo sklenkou vína a vybralo na muzikanty. Nalévají a peníze kasírují dvě dvojice chasníků. Poté 
zábava pokračovala dál a drtivá většina posvícenských hostů se veselila až do samého konce. 

Takové tedy bylo naše letošní morašické posvícení. V něčem dobré, v něčem k zamyšlení a v 
něčem k poučení. Dnes je již minulostí a nám nezbývá než si rok počkat na další. 


