Svatomartinský průvod v Žimuticích

I v letošním školním roce se naše škola ve spolupráci s rodiči, panem
farářem, obcí, dobrovolnými hasiči a širokou veřejností zapojila do tradic oslavy
svatého Martina, známého křesťanského světce. V pátek 9. listopadu jsme se
všichni v půl páté odpoledne shromáždili v budově školy a poslechli si několik
zajímavých informací ze života biskupa sv. Martina. Též jsme si připomenuli
lidové pranostiky spojené s jeho jménem. Příjemnou atmosféru umocnila i
celková výzdoba školy. Na venkovních parapetech do dálky lákala světýlka
malých barevných lucerniček, které vyráběly děti z mateřské školy a žáci
v družině. Na chodbě si každý mohl prohlédnout výstavku kartonových obrazů
s námětem Martina na koni. Školáci vyzdobili okna budovy školy lampiony
z barevných čtvrtek.
Jako obvykle došlo i na známé obdarování a rozdělení se. Paní kuchařka
s paní ředitelkou napekly výborné martinské rohlíčky s makovou a tvarohovou
náplní, po kterých se hned „zaprášilo.“ To již nastal čas na lampionový průvod
po vsi směrem na Hrůšov. Počasí nám přálo, tma jako v pytli, pouze zástupy
dětí s rodiči a přáteli školy osvětlovaly svými lampiony ztichlou obec.
Dobrovolní hasiči zajišťovali bezpečnost na veřejné komunikaci při cestě tam i
zpět. Letos všechny čekala novinka. Pokračování oslav následovalo v místním
kostele sv. Martina v Žimuticích. Pan farář zde zorganizoval setkání nejen
věřících, ale všech příznivců duchovna. Na začátku kulturního vystoupení Trio
mladých žen z Modré Hůrky zazpívalo velice procítěně pásmo písní nejen
s náboženským tématem, ale došlo i na pohádkové melodie. Poté žáci ze školy
společně zazpívali za doprovodu hudebních nástrojů veselou píseň Na svatého
Martina a pásmo zakončil sbor žáků, kteří navštěvují nepovinnou výuku
náboženství s písní Bůh je záštita má. Závěrem jsme si připomenuli nadcházející
advent s písní Narodil se Kristus Pán, která rozezněla zcela zaplněný kostel.
Kdo chtěl, mohl se jít občerstvit do místní restaurace a zakončit tak příjemně
strávený podvečer.
Jako překvapení pro všechny přikládáme na přání mnoha rodičů tradiční recept
na martinské rohlíčky.

Těsto: 300 g hladké mouky, 250 g hery, 200ml zakysané smetany
Necháme jeden den odležet v ledničce.
Náplň: tvarohová, maková, ořechová, povidlová
Pracovní postup: Na vále zpracujeme těsto. Rozdělíme je na 4 stejné části.
Postupně každou rozválíme na kruh a rozkrájíme na 8 výsečí. Na každý kousek
položíme trochu náplně a srolujeme. Klademe na plech vyložený papírem na
pečení a potřeme rozšlehaným vejcem. Vložíme do vyhřáté trouby a upečeme
do růžova. Před podáváním pocukrujeme.

Všichni se již těší na další akci školy a školky v době adventu, kde se společně
setkáme v tělocvičně školy.
Text a foto: vyučující ZŠ a MŠ Žimutice

