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Cíle sdružení:
• ochrana přírody, krajiny a kulturních památek na území obce Křešice,
• zajištění lepších životních podmínek, informovanosti a kvality života v obci,
• aktivní účast při rozvoji obce, zejména části Zahořany.

Aktuální projekty:
Zahořanský kohout
Usilujeme o záchranu kostela Nejsvětější Trojice v Zahořanech. Areál kostela
jsme zaměřili, nechali jsme zpracovat statický posudek a projekt základního
zabezpečení. Připravili jsme žádost o dotaci z Havarijního programi Ministerstva
kultury. V prosinci roku 2013 jsme během akce Česko zpívá koledy zahájili
veřejnou sbírku na zajištění obnovy kostela. Ke konci roku byl stav účtu veřejné
sbírky 9 391 Kč. Přispět je možné do pokladničky na obecním úřadě v Křešicích
nebo přímo na bankovní účet č. 2400494651/2010 (Fio banka).

Přírodovědný kroužek
Od dubna 2013 pořádáme přírodovědný kroužek pro děti od 5 do 10 let. Na jaře a
v létě kroužek probíhal venku, od října se koná ve škole v Křešicích. Obsahem
kroužku je pozorování přírody, vyrábění – například domečku pro hmyz,
jednoduché a zábavné pokusy a vycházky do blízkého okolí. Děti se zábavnou
formou seznámí se základy biologie, fyziky a chemie a poznají přírodní
zajímavosti v okolí svého bydliště.

Cesty krajinou
Chceme obnovit zrušené cesty v okolí Zahořan. Prvním cílem je obnovit pěší cestu
na Holý vrch, který hojně navštěvují především houbaři, v současnosti je ale nutné
několik stovek metrů procházet po poli, často rozbahněném. Tím by se otevřela
možnost výletů i dál, přes vrch Skalky až na rozhlednu na Hořidlech. Další cesta
by mohla propojit Třeboutice na vrch Křemín.

Činnost v roce 2013 – akce, na kterých jsme se podíleli:
24. 3. 2013 Minijarmark ve škole
Týden před velikonocemi se ve škole konal minijarmark výrobků učitelů, rodičů i
dětí. Výtěžek akce ve výši 4.210 Kč je určen pro rozvoj základní a mateřské školy
Křešice.

30. 4. 2013 Pálení čarodějnic
Pálení čarodejnic se tentokrát konalo na fotbalovém hřišti v Zahořanech. Naše
sdružení přispělo jako už tradičně výrobou čarodejnice, tentokrát příšerné hrbaté
babizny.

4. - 7. 6. 2013 Povodňový program pro Křešické děti
Křešické děti, které byly během povodní evakuovány a bydlely v Zahořanech, se
mohly každý den zúčastnit přírodovědného programu. Prováděli jsme fyzikální a
chemické pokusy, vařili čaj na ohni v papírových šálcích, z popela nám vylezli
Faraónovi hadi, pohráli jsme si s přírodními barvivy v kouzelných lektvarech,
které mění barvu. Každý den jsme také vyrážely na vycházky po okolí.

24. 8. 2013 - 24. 10. 2013 Opravili jsme dětské hřiště v Křešicích
Dětské hřiště v Křešicích bylo po povodních v červnu 2013 v havarijním stavu. Za
pomoci místních dobrovolníků jsme rozebrali dřevěnou konstrukci hřiště, nechali
vyrobit nové díly a nové hřiště osadili zpět. Závěrečnou úpravu provedly děti ze
ZŠ Křešice, které hřiště pomalovaly. Upravili jsme také okolní zeleň. Hřiště nám
teď září do okolí jako maják a děti na něm rády skotačí.

30. 11. 2013 Zahořanské adventní prozpěvování
Tradiční společné prozpěvování koled se uskutečnilo na návsi v Zahořanech v
sobotu 30. 11. od 16 hodin, u nazdobeného vánočního stromu, který zajistili
dobrovolní hasiči ze Zahořan. Na začátku adventu nám sborový zpěv koled za
doprovodu kytary a akordeonu vytvořil správnou vánoční atmosféru.

11. 12. 2013 Zpívání koled v Mariánském kostele v Křešicích
V zaplněném Mariánském kostele v Křešicích jsme společně se školním dětským
sborem a polepskými hasiči zazpívali několik vánočních koled při akci "Česko
zpívá koledy".
Zároveň byla slavnostně zahájena veřejná sbírka Zahořanský kohout na
záchranu kostela Nejsvětější Trojice a přednesena pověst o zahořanském
kohoutku, podle kterého je celá sbírka pojmenována. Do pokladničky se na místě
vybralo 7 291 Kč. Všem dárcům moc děkujeme!

Hospodaření v roce 2013:
Příjmy: Členské příspěvky
Příspěvek obce Křešice
Dotace Ústecké komunitní
nadace (Hřiště Křešice)
Celkem:

1 400 Kč Výdaje: Záchrana kostela Nejsvětější
Trojice (materiál, propagace)
5 000 Kč
Oprava dětského hřiště v
Křešicích po povodních
30 000 Kč
Režie (poštovné, poplatky)

32 397 Kč

36 400 Kč

33 547 Kč

Celkem:

864 Kč

286 Kč

Pozn.: Příjmy a výdaje veřejné sbírky jsou účtovány odděleně a předkládány ke kontrole krajskému úřadu.

