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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. 

Projekty v roce 2014:
 

Záchrana kostela Nejsvětější Trojice v Zahořanech 
Usilujeme o záchranu kostela Nejsvětější Trojice v Zahořanech. Zpracovali jsme žádost 
o dotaci z Havarijního fondu Ministerstva kultury, díky které byly v roce 2014 zahájeny 
první opravy krovu. Kostel jsme otevřeli veřejnosti při Noci kostelů, Dnů evropského 
kulturního dědictví a dalších příležitostech. Na financování záchrany kostela pořádáme 
veřejnou sbírku, přispět je možné do pokladničky na obecním úřadě v Křešicích nebo 
přímo na bankovní účet č. 2400494651/2010 (transparentní účet Fio banky). 

Projekt Kolotoč  

V Zahořanech chybí dětské hřiště, jediný starý kolotoč, který býval na návsi, byl při její 
úpravě odstraněn. Hledáme vhodné umístění dětského hřiště tak, aby bylo pro děti 
blízko, bylo bezpečné a zároveň nebylo trnem v oku sousedů. S dětmi jsme prošli 
Zahořany, vytipovali vhodný plácek na Rafandě, získali podporu obce i sousedů, 
připravili projekt ozelenění. V roce 2015 hřiště vytvoříme, s finanční podporou Ústecké 
komunitní nadace. 

Přírodovědný kroužek
Po celý rok 2014 jsme pořádali přírodovědný kroužek pro děti od 5 do 10 let. Na jaře a v 
létě kroužek probíhá venku, od října se koná ve škole v Křešicích. Obsahem kroužku je 
pozorování přírody, vyrábění pohyblivých hraček a dalších zajímavých výtvorů, zábavné 
pokusy z fyziky a chemie a výpravy do okolí. Děti se seznamují se základy biologie, 
fyziky a chemie a poznávají přírodu. 



Činnost v roce 2014 – akce, na kterých jsme se podíleli:
 

30. 4. 2014 Pálení čarodějnic

Jako obvykle jsme vyráběli čarodejnici, která byla letos upálena opět na 
tradičním místě u Lučního potoka, za zámkem. Povedenou akci zorganizoval 
Sbor dobrovolných hasičů Zahořany. 

23. 5. 2014 Noc kostelů v Zahořanech

Poprvé po 60 letech mohla veřejnost nahlédnout do kostela Nejsvětější Trojice v 
Zahořanech. Sbor dobrovolných hasičů pomohl kostel vyčistit od letitých nánosů 
nepořádku, program pro Noc kostelů připravila ZŠ a MŠ Křešice. Přes nepříznivé
počasí byla velmi vysoká účast, lidé obdivovaly nádherně dochované stropní 
fresky a štukovou výzdobu. 

15. 6., 20. 7. a 13. 9. 2014 Zpřístupnění kostela Nejsvětější Trojice 

 Zahořanský kostel jsme otevřeli pro veřejnost v červnu na svátek Nejsvětější 
trojice, dále při příležitosti Mariánské pouti v Křešicích v červenci a na podzim v 
rámci Dnů evropského kulturního dědictví. 

30. 11. 2014 Zahořanské adventní prozpěvování

Tradiční společné prozpěvování koled se uskutečnilo na návsi v Zahořanech v 
neděli 30. 11. Zahořanští hasiči zajistili a nazdobili vánočního strom na návsi. Na 
začátku adventu nám sborový zpěv koled za doprovodu kytar a akordeonu 
vytvořil správnou vánoční atmosféru.  

10. 12. 2014 Zpívání koled v Mariánském kostele v Křešicích 

V zaplněném Mariánském kostele v Křešicích jsme společně se školním dětským 
sborem Sluníčko zazpívali několik vánočních koled při akci "Česko zpívá 
koledy". Také jsme vyhlásili vítěze výtvarné soutěže „Moje trojice, do které se 
velkou měrou zapojila křešická mateřská školka. 

Hospodaření v roce 2014: 
Příjmy: Členské příspěvky 650 Kč

Příspěvek obce Křešice 5 000 Kč
Sponzorské dary na záchranu 
kostela Nejsvětější Trojice

8 500 Kč

Dotace Ústecké komunitní 
nadace (Projekt Kolotoč)

30 000 Kč

Celkem: 44 150 Kč
Výdaje: Záchrana kostela Nejsvětější 

Trojice (materiál, propagace)
8 644 Kč

Režie (poštovné, poplatky) 445 Kč

Celkem: 9 089 Kč

Hospodářský výsledek: 35 061 Kč

Dotace Ústecké komunitní nadace na Projekt 
Kolotoč  bude použita na vybudování dětského 
hřiště v Zahořanech v roce 2015. 

         Spolupracujeme: 

Obec Křešice

ZŠ a MŠ Křešice

SDH Zahořany
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