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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 2015:
Záchrana kostela Nejsvětější Trojice v Zahořanech
Usilujeme o záchranu kostela Nejsvětější Trojice v Zahořanech. V roce 2014 byly
zahájeny první opravy krovu, které pokračovaly i v roce 2015. Kostel jsme otevřeli
veřejnosti při Noci kostelů, Svátku Nejsvětější Trojice a Dnech evropského kulturního
dědictví. Na financování záchrany kostela pořádáme veřejnou sbírku, přispět je možné
do pokladničky nebo přímo na bankovní účet č. 2400494651/2010 (transparentní účet
Fio banky).

Projekt Kolotoč
Společně s mnoha dobrovolníky – místními obyvateli jsme na Rafandě naproti zámku v
Zahořanech vybudovali dětské hřiště s klouzačkou, kolotočem a houpačkami. Okolí jsme
osázeli kvetoucími trvalkami a keři. Vznik hřiště finančně podpořila obec Křešice a
Ústecká komunitní nadace.

Cesty krajinou
Obnovili jsme starou cestu ze Zahořan na Holý vrch, v délce asi 500 metrů bylo nutné
cestu vyřezat z těsného objetí hustých a pichlavých křovin. Na jaře tu podél cesty krásně
kvetou petrklíče a podléšky, na podzim cestu hojně využívají houbaři. Z Holého vrchu je
možné pokračovat lesními cestami dál přes vrch Skalky až na rozhlednu na Hořidlech.

Přírodovědný kroužek
Po celý rok 2015 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.

Další činnost – akce, na kterých jsme se podíleli:
29. 5. 2015 Noc kostelů v Zahořanech
Opět jsme pořádali Noc kostelů v zahořanském kostele Nejsvětější Trojice.
Kromě obdivování nádherně dochovaných stropních fresek a štukové výzdoby si
zájemci vyslechli povídání o historii kostela a aktuálním stavu rekonstrukce s
promítáním fotek.

31. 5. 2015 Vycházka Přes tři kopce k Trojici
Zahořany mají krásné okolí, leží mazi posledními sopečnými vrchy Českého
Středohoří, ze kterých se otevírají daleké výhledy na krajinu Polabí. Uspořádali
jsme vycházku přes vrch Hořidla s rozhlednou, kopec Skalky se starým dubovým
lesem a Holý vrch, k sestupu jsme využili jsme na jaře obnovenou cestu do
Zahořany.

28. 9. 2015 Svatováclavské posezení u křížku
Tradiční podzimní sousedské posezení u křížku, který před časem obnovili
členové spolku a jehož okolí stále udržujeme. Tentokrát bylo posezení spojeno s
údržbou nově prořezané cesty na holý vrch, která začíná právě zde. Práce ale
nebylo mnoho.

29. 11. 2015 Zahořanské adventní prozpěvování
Tradiční společné prozpěvování koled se uskutečnilo na návsi v Zahořanech v
neděli 29. 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.

9. 12. 2015 Zpívání koled v Mariánském kostele v Křešicích
V zaplněném Mariánském kostele v Křešicích jsme společně se školním dětským
sborem Sluníčko a kantory ze ZŠ Křešice zazpívali několik vánočních koled při
akci "Česko zpívá koledy". Kostel byl romanticky nasvícen množstvím svíček.

Hospodaření v roce 2015:
Příjmy: Členské příspěvky
2 350 Kč
Příspěvek obce Křešice
5 000 Kč
Dotace Ústecké komunitní
7 000 Kč
nadace (Klub deskových her)
Celkem:
14 350 Kč
Výdaje: Záchrana kostela Nejsvětější
4 252 Kč
Trojice (materiál, propagace)
Projekt Kolotoč – dětské
30 000 Kč
hřiště v Zahořanech
Režie (poštovné, poplatky)
296 Kč
Celkem:
34 548 Kč
Projekt Kolotoč byl hrazen z dotace Ústecké
komunitní nadace (ÚKN), poskytnuté v roce 2014,
proto není uvedena v příjmech roku 2015. Dotace
ÚKN ve výši 7000 Kč je určena na provoz klubu
deskových her v roce 2016.
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