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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 2017:
Záchrana kostela Nejsvětější Trojice v Zahořanech
Usilujeme o záchranu kostela Nejsvětější Trojice v Zahořanech. V letech 2014 – 2016
probíhaly opravy krovu. V roce 2017 byla vypracována projektová dokumentace celkové
opravy kostela a zvonice. Kostel jsme otevřeli veřejnosti při Noci kostelů. Na
financování záchrany kostela pořádáme veřejnou sbírku, přispět je možné do
pokladničky nebo přímo na bankovní účet č. 2400494651/2010 (transparentní účet).

Klub deskových her
Pokračujeme v provozování klubu deskových her, jehož založení bylo v roce 2016
podpořeno Ústeckou komunitní nadací. Setkání klubu probíhají v ZŠ Křešice v zimní
sezoně. Klub je velmi oblíbený zejména mezi dětmi, které do klubu přitáhly také své
rodiče a prarodiče. Hráčům je k dispozici velký výběr klasických i moderních deskových
her.

Cesty krajinou
Po úspěšné obnově cesty na Holý vrch, která je velmi oblíbená k procházkám a nově
také označená Klubem českých turistů modrou značkou, jsme se věnovali přípravě
obnovy další cesty, a to směrem na Velký Újezd. Tato stará cesta je stále zanesena v
katastru nemovitostí, i když je částečně rozorána. Nyní je vše připraveno k jejímu
obnovení na jaře 2018.

Další činnost – akce, na kterých jsme se podíleli:
9. 6. 2017 Noc kostelů u Nejsvětější Trojice
Zahořanský kostel byl opět otevřen pro veřejnost při Noci kostelů. Návštěvníkům
se věnovaly dvě průvodkyně, které podávaly výklad k historii kostela, upozornily
na architektonické a výtvarné zajímavosti a informovaly o stavu oprav kostela.
Návštěvníci přicházeli průběžně po celou dobu otevření kostela, od 18 do 22
hodin. S nocí kostelů v Zahořanech počítáme i v příštím roce.

15. 7. 2017 Oslavy obce Křešice, promítání filmu Beethoven
Tento den probíhaly oslavy výročí založení obce Křešice a zároveň 360 let od
vysvěcení kostela Nejsvětější Trojice. Odpoledne byl kostel otevřen pro
návštěvníky a večer jsme v zahořanské hasičárně promítali film Beethoven. Tento
německý film z roku 1976, který vypráví o životě slavného skladatele
Beethovena, se natáčel také v Zahořanech v okolí kostela a na zámku.

3. 12. 2017 Zahořanské adventní prozpěvování
Tradiční společné prozpěvování koled se uskutečnilo na návsi v Zahořanech v
neděli 3. 12. Zahořanští hasiči zajistili a nazdobili vánoční strom na návsi. Na
začátku adventu nám sborový zpěv koled za doprovodu kytar a akordeonu
vytvořil správnou vánoční atmosféru.

13. 12. 2017 Zpívání koled v Mariánském kostele v Křešicích
V zaplněném Mariánském kostele v Křešicích jsme společně zazpívali několik
vánočních koled při akci "Česko zpívá koledy". Kostel byl romanticky nasvícen
množstvím svíček.

Hospodaření v roce 2017:
Příjmy: Členské příspěvky a dary
1 575 Kč
Příspěvek obce Křešice
3 500 Kč
Celkem:
5 075 Kč
Výdaje: Kostel Nejsvětější Trojice
83 010 Kč
(projektová dokumentace
oprav)
Vratka ÚKN z dotace na Klub
821 Kč
deskových her
Film Beethoven – licenční
2 872 Kč
poplatek
Nákup materiálu
219 Kč
Režie (poštovné, poplatky)
1 175 Kč
Celkem:
88 097 Kč
Projektová dokumentace oprav kostela Nejsvětější
Trojice je hrazena z dotace Fondu Ústeckého kraje,
poskytnuté v roce 2016. Spoluúčast ve výši 40.000 Kč
byla hrazena z veřejné sbírky.

Děkujeme za podporu:
Obec Křešice

Fond Ústeckého kraje

