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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 2016:
 

Záchrana kostela Nejsvětější Trojice v Zahořanech 

Usilujeme o záchranu kostela Nejsvětější Trojice v Zahořanech. Od roku 2014 probíhaly 
opravy krovu, které byly dokončeny v roce 2016. Kostel jsme otevřeli veřejnosti při Noci
kostelů a Dnech evropského kulturního dědictví. Uspořádali jsme 2 benefiční koncerty 
ve prospěch záchrany kostela. Na financování záchrany kostela pořádáme veřejnou 
sbírku, přispět je možné do pokladničky nebo přímo na bankovní účet č. 
2400494651/2010 (transparentní účet Fio banky). 

Klub deskových her 
V zimním období roku 2016 jsme s podporou Ústecké komunitní nadace provozovali 
klub deskových her v Křešicích a v Zahořanech. Klub byl velmi oblíbený zejména mezi 
dětmi, které do klubu přitáhly také své rodiče a prarodiče. Hráčům byl k dispozici velký 
výběr klasických i moderních deskových her. 

Přírodovědný kroužek
V roce 2016 opět probíhal přírodovědný kroužek pro děti. Tentokrát jsme se zaměřili na 
výlety a poznávání přírody v blízkém okolí. Velmi úspěšná byla také exkurze na letiště 
do Třeboutic, zblízka jsme si prohlédli letadélka a okoukali jejich ovládání.  



Další činnost – akce, na kterých jsme se podíleli:
 

2. 4. 2016 Otvírání studánky u obnovené cesty na Holaj

Na jaře jsme provedli údržbu cesty na Holaj, kterou jsme obnovili v minulém 
roce, a hlavně jsme vyčistili studánku u této cesty. Vyřezali jsme křoviny, které 
studánku zacláněly, vynosili nánosy bláta a upravili přístup ke studánce. Voda se 
sice pít nedá, ale skýtá osvěžení alespoň pro oči. 

16. 4. 2016 Ukliďme Česko

Připojili jsme se k celostátní úklidové akci Ukliďme Česko a sbírali jsme 
odpadky podél Lučního potoka. Nasbírali jsme 12 velkých pytlů, několik 
pneumatik, kusy auta a jednu vyhozenou televizi.  

22. 5. a 10. 6. 2016 Benefiční koncerty v Křešicích

Uspořádali jsme dva benefiční koncerty, jejich výtěžek je určen na záchranu 
kostela Nejsvětější Trojice v Zahořanech. V květnu přijela Svatoludmilská 
gregoriánská schola z Prahy a v červnu sbory Singing friends a Syrinx z 
Litoměřic. Účinkujícím, kteří vystoupili bez nároku na honorář, moc děkujeme. 

27. 11. 2016 Zahořanské adventní prozpěvování

Tradiční společné prozpěvování koled se uskutečnilo na návsi v Zahořanech v 
neděli 27. 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.  

14. 12. 2016 Zpívání koled v Mariánském kostele v Křešicích 

V zaplněném Mariánském kostele v Křešicích jsme společně s dětmi a kantory ze
ZŠ Křešice zazpívali několik vánočních koled při akci "Česko zpívá koledy". 
Kostel byl romanticky nasvícen množstvím svíček. 

Hospodaření v roce 2016: 
Příjmy: Členské příspěvky a dary 3 631 Kč

Příspěvek obce Křešice 8 000 Kč
Fond Ústeckého kraje 95 200 Kč
Celkem: 106 831 Kč

Výdaje: Kostel Nejsvětější Trojice 
(materiál, propagace, 
koncerty)

9 320 Kč

Klub deskových her 6 179 Kč
Režie (poštovné, poplatky) 479 Kč
Celkem: 15 978 Kč

Provoz Klubu deskových her byl hrazen z dotace 
Ústecké komunitní nadace, poskytnuté v roce 2015. 
Příspěvek Fondu Ústeckého kraje je určen na 
zpracování projektové dokumentace pro opravu 
kostela Nejsvětější Trojice v Zahořanech a bude 
použit v roce 2017.  

         Děkujeme za podporu: 

Obec Křešice

Fond Ústeckého kraje
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