Den MAS aneb není MASka jako maska v Křižánkách
V sobotu 17. srpna se uskutečnil druhý ročník oblíbené akce „Den MAS aneb není MASka jako maska“. Akce, která se tentokrát konala
v Křižánkách, byla opět podpořena z Fondu Vysočiny, a to z dotačního programu JEDNORÁZOVÉ AKCE 2013.
V obci čítající 375 obyvatel bylo vše vzorně nachystané na sportovně zábavné odpoledne. Soutěže pro děti i dospělé připravily místní
ženy. Děti si zajezdily slalom na koloběžkách, různých odrážedlech, kolech a tříkolkách. Soutěžilo se ve střelbě, v chůzi na chůdách
a zkrátka nepřišli ani dospělí, kteří si mohli „vyházet“ brambory a kmín nebo uspět ve vědomostním testu. Oblíbeným místem během
celého odpoledne pro řádění dětí se stal skákací hrad a trampolína. I když bylo na poslední chvíli z důvodu ochoření větší části souboru
odvoláno vystoupení mažoretek ze Žižkova Pole, Křižánečtí se nezalekli a operativně se postarali o náhradní program. Vystoupení dětí
s programem Otvírání studánek bylo veselé a mnozí si připomenuli, že někdy v dětství si hráli přesně tak, jak nám malí účinkující
předvedli. Moderátor a muzikanti byli ve výborné formě a koňské spřežení čekalo na dychtivé zájemce po projížďce krásnou krajinou.
Vzorně se o návštěvníky postaral také pan starosta, který zájemce provedl obcí. Viděli jsme nově zrekonstruovanou školu, Informační
a vzdělávací centrum, novou hasičskou zbrojnici, obecní úřad a mohli jsme nahlédnout i do ubytovacího zařízení. Bylo opravdu na co se
dívat. Doprovodným programem akce byly farmářské trhy, na kterých mohli návštěvníci zakoupit výrobky z produkce místních farmářů.
Zboží bylo opravdu rozmanité: dřevěné hračky, bylinky, sýry, výrobky z kůže, bižuterie, hrábě, cukrovinky a další. Všem chutnaly výtečné
bramborové placky – pekáčky, které jsou specialitou místní gastronomie a místní ženy je pekly přímo před očima přítomných. Milá byla
návštěva seniorů z Domu s pečovatelskou službou ze Slavíkova, kteří nejenom, že přijeli, ale přivezli s sebou také sladké perníčky ke kávě.
Akci přijeli podpořit také zástupci místních samospráv z okolních obcí – sousedé ze Svratky, Svratoucha, Kameniček, ale také ze
vzdálenějších částí Havlíčkova kraje – ze Svazku obcí Pooslaví, Světnova, Havlíčkovy Borové a Modlíkova.
V oficiální části programu předal pan starosta Miroslav Štědrý z Modlíkova putovní pohár Havlíčkova kraje panu starostovi Janu Sedláčkovi
z Křižánek. V Křižánkách budou nyní tuto trofej opatrovat celý rok, až do pořádání dalšího Dne MAS.
Akce se vydařila díky příjemnému počasí a také díky sponzorům.
Za věcné dary děkujeme: Družstvu vlastníků půdy a majetku Slavíkov; Janu Frühbauerovi, soukromému zemědělci z Peršíkova; firmě
Havlíčkova Borová zemědělské a. s.; Martinu Jonášovi, soukromému zemědělci z Hluboké u Krucemburku; Jiřímu Křesťanovi z Řeznictví
a uzenářství z Přibyslavi a Zemědělské a.s. Krucemburk, akciové společnosti.

