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Milí spoluobčané, je tady podzimní 
číslo našeho občasníku a s ním 
přichází i sychravější počasí a 
méně sluníčka. Podzim nám ale 
přináší i spoustu barev kolem nás, 
tak se nadechněte a vychutnávejte 
si to krásu s námi a až si večer 
zalezete ke krbům a do teplých 
obýváků a kuchyní, vezměte si do 
ruky náš podzimní občasník, který 
vás chce informovat o děním u nás 
a kolem nás. 

Milí spoluobčané, vážení přátelé, zdravím Vás v zářijovém vydání 
Býčkovického občasníku. 
Jsem rád, že se nám v obci s naší podporou a pomocí 
dobrovolníků podařilo od posledního vydání uspořádat celkem 9 
akcí (nejen) pro naše občany, jmenovitě šlo o 3 „letní kina“, 2 
„divadelní představení“, 2 „loučení s létem“, 1 „vítání léta“ a 1 
„kotlíkový festival“. Chtěl bych tímto poděkovat všem, co se na 
přípravě a organizaci akcí podíleli, jde zejména o spolek Sousedů 
z Býčkovic, členy Osadního výboru Velký Újezd a také členy 
obnovovaných Hasičů. Ukazuje se, že bez pomoci dobrovolníků 
nejsme schopni tyto akce pořádat a jsme za tuto pomoc velmi 
rádi. 
Snažíme se, aby život v obci byl pro občany komfortnější a proto 
proběhly v létě drobné opravy místních komunikací a 
nebezpečné uliční vpusti před obecním úřadem. V současné 
době probíhá rekonstrukce vodovodního řádu (v Býčkovicích od 
mostu přes Luční potok na konec obce (směrem na Ploskovice), 
jde o opravu úseku, kde v posledních letech docházelo k častým 
haváriím a celá akce by měla skončit do konce října (celé je v režii 
SVČK). Vedle toho probíhá oprava průjezdního tahu Býčkovicemi 
a po opravě vodovodu by mělo dojít i na výměnu povrchu celé 
silnice do Ploskovic (toto je v režii SÚS). Po upozornění občanů 
jsme opravili posezení v dolní části Velkého Újezdu. Zakoupili 
jsme mobilní toaletu, která by se měla používat zejména na 
akcích ve Velkém Újezdě. 
Podařilo se nám získat dotaci na nákup nové komunální techniky, 
chtěli bychom pořídit štěpkovač, pracovní elektrotříkolku, nové 
křovinořezy, pilu na větve a novou sekačku (rozpočet 140 tis, 
dotace 98 tis Kč). Dále jsme byli úspěšní v získání dotace na 
nákup velkoobjemových kontejnerů a zřízení tzv. sběrného místa 
(rozpočet 495 tis, dotace 346,5 tis Kč). 
Pokračujeme v realizaci projektu „chodník hřbitov-OÚ“  a rádi 
bychom měli vše nachystané do ledna 2021 a zažádali o dotaci 
na výstavbu (s realizací v roce 2022). Dále jsme připravili dotační 
program na úpravu/výstavbu lokálních zdrojů pitné vody 
v lokalitách, která nejsou připojena na vodovodní řád, tento 
program budeme projednávat na dalším zasedání zastupitelstva 
obce a chtěli bychom tím pomoci vyřešit problém s nedostatkem 
vody zejména v lokalitě Luční mlýn. 
Chtěl bych vás požádat o spolupráci s doporučením, které 
„obecní“ cesty kolem obce byste rádi obnovili a pravidelně 
udržovali (katastrální území Býčkovice a Velký Újezd u Litoměřic). 
Budu rád za tipy, kde rádi chodíte nebo byste rádi (opět) chodili a 
cesty využívali. 
Děkuji za pozornost a přeji pevné zdraví 

Váš starosta 
Mgr. David Matuška 

Starosta: Mgr. David Matuška 
Místostarostka: Marie Vaďurová 
Členové zastupitelstva: 
Alena Černá 
Vladimíra Horčíková 
Miroslav Novák  
Jana Steklá

Pondělí 8,00 - 12,00 13,00 -17,00 
Středa 8,00 - 12,00 13,00 -17,00 
 

Pondělí 9,00 - 11,00 
(a po telefonické/e-mailové dohodě i 

kdykoliv jindy ) 

 

Každá lichá středa v měsíci 9,00 - 12,00  
 

 
Svoz velkoobjemového odpadu je 
naplánován na 24.10. 2020 a bude 
odvezen od domů. 
 
Svoz nebezpečného odpadu 
26.9.2020 
12:25 - 12:40 Býčkovice - u obecního 
úřadu 
26.9.2020 
12:45-13:00 Velký Újezd u bývalého 
obchodu 
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Jsme rádi, že život v obci se pomalu vrací do normálu a konali se, konají a připravují nejrůznější 
akce, spojené s létem, s ukončením léta a začínajícím podzimem.  

vše zadařilo, přinesli jste 
spoustu dobrot a kdo nestihl 
nic nakoupit, přispěl do naší 
kasičky, která byla celý 
týden umístěna v obchodě. 
Z vybrané částky jsme 
zakoupili hlavně ovoce a 

plínky. Litoměřický Klokánek nám 
krásně poděkoval a my věříme, že 
jsme přispěli na dobrou věc. Opět 
děkujeme, že máte srdíčka na 
správných místech a pomáháte, když 
je třeba. 

Myšlenka pozvat do obce 
letní kino se zrodila už 
v době koronavirových 
omezení. Spojení letního 
počasí, vínka a kina prostě 
patří k sobě, a tak jsme oslovili kinematografické 
společnosti v našem okolí i z daleka a nakonec 
padla volba na Podřipský biograf z Roudnice nad 
Labem, a byla to volba parádní, setkali jsme se 
s profesionálním přístupem, pohodovými lidmi a 
ochotou vyjít nám vstříc.  
Podřipský biograf přijel v létě do naší obce hned 
třikrát. První promítání filmu „Zrodila se hvězda“ 
proběhlo 19.7. na hřišti v Býčkovicích, na stejném 
místě se uskutečnila i projekce filmu „Bohemian 
Rhapsody“ 21.8., která přilákala odhadem až 130 

diváků. A na závěr léta se promítalo ve 
Velkém Újezdě, kde se mohli diváci 
podívat na skvělou českou komedii 
„Ženy v běhu“. Promítalo se s podporou 

dominikánské provincie v areálu zámečku, v místě 
s ohromným potenciálem.  
První dvě promítání uspořádal místní spolek 
Sousedé z Býčkovic, poslední ve Velkém Újezdě 
se uskutečnilo s finanční podporou obce.  
Divácky byly všechny tři filmy úspěšné a my se 
těšíme na příští léto, rádi totiž akce zopakujeme. 

Možnost rozloučit se s létem měli naše děti rovnou 
dvakrát, nejprve v Býčkovicích 29.8., poté ve 
Velkém Újezdě o týden později, 5.9. Atrakce na 
obou místech byly podobné, děti se mohly projet 
na koníkovi, nechat si namalovat obličej, využít 
provizorní „tetovací studio“ nebo si vyrobit 

keramický dáreček. 
V Býčkovicích byl 
navíc skákací hrad, 
který nakonec kvůli 
rozmarům počasí 
do Újezdu 
nedorazil. Ve 
velkém Újezdě se 
hodně tvořilo, 

batikovala se trika a malovalo na kamínky a 
nechyběla ani populární hasičská pěna. Na obou 
místech byly připraveny soutěže a spoustu dobrot 
a hraček pro soutěžící děti, stejně jako buřtíky a 
limča zdarma. Obě akce se podařily, odměnou pro 
nás byly spokojené děti. Děkujeme všem, kteří se 
do příprav 
tentokrát 
zapojili, bylo 
jich opravdu 
hodně a my 
děkujeme za 
čas, který jste 
dětem 
věnovali. 

K letošnímu Dni dětí uspořádali 
Sousedé z Býčkovic divadelní 
představení. Přijel k nám po delší době 
Sváťa s pohádkou „Zvířátka a 
loupežníci a bylo to jako vždy příjemné 

a milé setkání. 
Děkujeme všem, 
kteří na pohádku 
dorazili, počasí se 
i přes ranní 
zamračenou 
oblohu nakonec 
umoudřilo a 
všichni si pohádku 
užili. 

Když jsme si přečetli výzvu litoměřického Klokánku 
na sociálních sítích, kde prosilo vedení o 
materiální pomoc, bylo jasné, že v tom klokánky 
nenecháme. Sbírka proběhla už i v minulém roce, 
kdy naši občané nosili hlavně tvranlivé potraviny a 
sladkosti. V té letošní sbírce jsme potřebovali 
kromě sladkostí také plínky a ovoce. Nakonec se 
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Úterý 1. září byl pro 12 nových prvňáčků slavnostní 
den, úplně poprvé totiž usedli do školních lavic a 
stejně jako jejich starší kamarádi se stali školáky. 
První den je všichni srdečně přivítali, mezi nimi i 
pan starosta Mgr, David Matuška, který jim popřál, 
ať se jim ve škole líbí a předal jim zároveň s láskou 
připravené balíčky, ze kterých měly radost nejen 

děti, ale i rodiče, kteří odměnili rozdávání dárků 
potleskem. Tak přejeme ještě jednou, ať se všem 
ve škole daří a líbí a zároveň věříme, že ten jejich 
první školní den byl nezapomenutelným pro ně 
samotné, paní učitelku i pro doprovázející rodiče,  

 

S organizací nebo přípravou většiny akcí teď 
pomáhají místní hasiči. Děkujeme jim např. za 
přípravu sezení pro letní kino, přípravu soutěže pro 
děti na loučení s létem, postavení stanu a přípravu 
sezení na kotlíkový guláš a řadu dalších aktivit. 
Stali se tak nedílnou součástí místního dění. 
Můžete se k nim kdokoliv přidat, práce je dost . 

 

Každoročně se s létem loučíme, ale letos přibyla 
nová akcička, a to Vítání léta. Pro děti byla opět 
připravena řada soutěží a podle ohlasů přítomných 
se akce vydařila. Vítání léta proběhlo 4.7. a bylo ve 
znamení honby za pokladem. 

Parta mladých středoškoláků a vysokoškoláků si 
připravila krátké divadlo o doktoru Faustovi a 
projíždí Severní 
Čechy, kde má 
svou „divadelní 
šňůru“. My byli rádi, 
že se zastavili i u 
nás a my se tak 
mohli dozvědět, jak 
to bylo s Faustem a 
Markétkou a 
svůdným ďáblem. 
Děkujeme, že svoji 
divadelní kárku 
dotlačili až k nám a 
budeme se těšit, že 
si třeba příští rok 
něco podobného zopakujeme. Bylo to milé, stejně 
jako diváci, kteří dorazili.  

Nově si mohou obyvatelé Býčkovic objednat obědy 
z litoměřické Pohody. Cena jednoho obědu je 70,- 
Kč, a to včetně polévky a závozu. Na výběr je z 5ti 
variant, přičemž jedna je bezmasá a jedno jídlo je 
vždy salát. Objednávky obědů (jídelní lístky) si 

můžete vyzvednout 
každý týden 

v obchodě 
v Býčkovicích, kam 
také objednané 
obědy přivezou vždy 
ráno kolem 9,00. 

V případě, že si nebudete s něčím vědět rady, 
prodavačky místního obchodu vám rádi poradí. 
A co je v nabídce třeba příští týden? Segedínský 
guláš s knedlíkem, vepřové žebírko na kmíně 
s dušenou rýží nebo meruňkové knedlíky s 
tvarohem. Pro milovníky salátů bude připraven 
třeba kuřecí salát s hruškou nebo těstovinový salát 
s tuňákem. 

Na jaře se sešlo 12 našich „zahradnic“, 
přinesly spoustu kytiček a společně 
osázely záhony kolem dětského hřiště, 
truhlíky před obchodem a pařezy, 
které zdobí náves. Celé léto pak 
záhony barevně kvetly a přinášely 

radost nejen místním, ale i všem projíždějícím. 
Děkujeme všem, kteří ve svém volném čase 
pomohli zkrášlit naši náves.   

Obyvatelé Velkého Újezdu informovali pana 
starostu o výskytu říčního raka v Lučním potoce ve 
Velkém Újezdě. Bohužel k tomu došlo až po té, co 
raci uhynuli. Do Velkého Újezdu přijel odborník 
z CHKO, kterého výskyt raka říčního v této lokalitě 
překvapil. Pokud byste měli podobné informace, 
určitě se na obec opět obraťte. Děkujeme. 
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3. ročník kotlíkového festivalu v Býčkovicích se 
povedl na výbornou. I přes nepříznivé počasí a 
jemný déšť po celé odpoledne se sešla skvělá 
parta nadšených amatérských kuchařů. 
Přihlášených týmů bylo hned 13 a kuchařů a 
kuchtiček 34. 
Týmy, které se letos zúčastnily: 
Chilli tým (Marek, Kryštof a Justí) 
Condoři (Jarda Hrdlička alias Condor, Filip, Míša) 
Úterní schůze (Andrea, Tomáš, Anička) 
Gurmánky (Soni a Anní) 
Šťabajzny (Alena, Zdenička, Tamča) 
Droběnky (Jana, Jarka a Janička) 
Volvo tým (Laďka a Rado, Jára) 
VIP gentlemans (Milan, Pepa, Míra) 
Milan a Markéta (Milan, Markéta) 
Mlsné huby z Těcho (Lenka, Míla, Jiřka) 
To nechceš (Jana, Bibi, Renata) 
Standíci (Standa a Standa) 
Broňa (Broňa) 
V porotě tento rok usedla jedna dáma, 

psychoterapeutka Martina Vondrová, její manžel, 
europoslanec Alexandr Vondra, starosta David 
Matuška a loňský vítěz a dosavadní držitel titulu 
Býčkovický mistr kotlíku Petr Novotný.  
Zatímco loňskému roku dominovaly guláše, 
v tomto roce byl výběr jídel opravdu pestrý a kromě 
nejrůznějších gulášů hovězích, či zvěřinových 
mohla porota, i přihlížející diváci ochutnat srbský 
kotlík, roštěnky, chilli corn carne, ale třeba i domácí 
chléb.  
K poslechu nám zahrála kapela „Pokaždé jinak“, 
kterou v Býčkovicích už dobře známe a zahrála 
opět velmi dobře. 

Musíme ocenit také trika některých týmů, opravdu 
na tom letos 

zapracovaly. 
Napečeno bylo i 
několik buchet a 
koláčů, pivo teklo 
proudem, děti i 
dospělí se malovali 
na obličej. 
Rozhodování měla 
porota tento rok 

opravdu těžké, jak sama při svém hodnocení 
přednesla, představena jim byla samá vybraná 
jídla a všechna by obstála ve vynikajících 
restauracích. Proto patřil velký dík a uznání všem 
zúčastněným, ale na stupni vítězů mohly být jen 
týmy 3, takže jaké bylo konečné rozhodnutí 
poroty? Na třetím místě se umístil tým Chytiláci se 
srbským kotlíkem, plným zeleniny, na druhém 
místě pak Gurmánky se svým zvěřinovým 
guláškem a titul Býčkovický mistr kotlíku si 
společně s vítěznými zástěrami a putovním 
kotlíkem odnesl tým Droběnky, který uvařil 
Královský guláš. Diváci mohli také hodnotit a 
hlasovat o cenu diváků. První místo v této anketě 
získal s 18ti hlasy tým Standíci (na paty jim dýchal 
tým Úterní schůze). 
Všichni ocenění měli obrovskou radost. Za 
všechny mluví vyjádření jedné z vítězek, která na 
facebook obce napsala: Za vítěznou trojici 
Droběnky bych chtěla poděkovat především 
pořadatelům akce, kteří vytvořili tak nádherné 
odpoledne, dále všem přítomným, kteří nám 
vítězství přáli a 
věřte, opravdu jsme 
vítězství nečekali a 
radost byla 
obrovská, kotlík 
budeme opatrovat a 
těšit se na další 3. 
ročník kotlíkového 
fesťáku 
v Býčkovicích. 
Lepší slova na závěr 
jsme si nemohli přát a my už se teď těšíme, jaké to 
bude příští rok. Doufáme, že se sejdou stejně fajn 
lidi a že si společně strávený čas užijeme. 

O využití části peněz z rozpočtu obce jste měli 
možnost rozhodnout všichni v tzv. Býčkovické 
stopě. Nejvíce vás oslovili dva projekty – nákup 
kostýmů Mikuláše, čerta a anděla a vypracování 
architektonického projektu na novou náves 
v Býčkovicích. První úkol už je splněn, na obec 
dorazily nové kostýmy a my věříme, že se budou  

dětem i dospělým líbit. I u druhého projektu se 
hnuly věci kupředu tím správným 
směrem a byly osloveny architektonické 
kanceláře a vyzváni k předložení 
cenových návrhů na vypracování studie. 
O dalších krocích vás budeme 
informovat. 
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Jedním z jasných signálů, že je tady podzim, jsou také zářivě oranžové buclaté plody 
dýní. Ty jsou oblíbenou přísadou do husté zahřívací polévky, ale tuto zajímavou 
zeleninu můžete využít i při přípravě dalších dobrot. Hodí se totiž jak do moučníků, tak 
jako úžasný základ orientálních specialit. Tak pojďte společně s námi uvařit něco 
nového, co třeba chlebíček z dýně s rozinkami a ořechy nebo dýňové kari se zázvorem. 

Chlebíček z dýně s rozinkami a ořechy 
Ingredience na chlebíčkovou formu: 
1 hrnek pyré z dýně Hokkaidó 
2 vejce 
1/2 hrnku oleje 
1/2 hrnku mléka 
1/2 hrnku třtinového cukru 
několik lžic rozinek a nasekaných ořechů 
1 lžička jedlé sody 
1/2 lžičky prášku do pečiva 
špetka soli 
1 lžička mleté skořice 
špetka mletého muškátového oříšku 
špetka mletého hřebíčku 
máslo na vymazání formy 
hrubá mouka nebo strouhaný kokos na vysypání formy 

Pracovní postup: 
Nejdříve si připravíme 
dýňové pyré. Dýni 
omyjeme, rozpůlíme, 
vyjmeme semínka a i se 
slupkou ji nakrájíme na 
měsíčky 

Ty klademe na plech vyložený pečicím papírem a 
pečeme v předehřáté troubě na 180 °C asi 30 
minut doměkka. Rozmixujeme a použijeme na 
pečení (z jedné dýně ale budete mít víc než hrnek, 
zbytek můžete použít třeba do polévky). 
Vejce rozšleháme v míse s olejem, mlékem a 
cukrem. Pak přidáme dýňové pyré, rozinky a 
ořechy (kromě vlašských jsou do chlebíčku skvělé 
také třeba lískové nebo pekanové). 
Sypké ingredience smícháme v míse, přidáme 
dýňovou směs a vymícháme hladké těsto. 
Chlebíčkovou formu vymažeme máslem a 
vysypeme hrubou moukou nebo strouhaným 
kokosem a nalijeme do ní těsto. 
Pečeme v předehřáté troubě na 180 °C asi 50 
minut. Špejlí vpíchnutou doprostřed chlebíčku 
vyzkoušíme, zda je propečený – když se na ni 
nelepí těsto, je hotovo. 
Chlebíček necháme chvíli ve formě a pak ho 
vyklopíme na mřížku a necháme docela 
vychladnout. 
Tip: Plátky chlebíčku můžete podávat potřené 
krémovým sýrem ušlehaným s máslem a trochou 
cukru. 

 

Dýňové kari se zázvorem 
Ingredience na 4 porce: 
 
1 malá dýně Hokkaidó  
1 menší lilek 
1 cibule 
3 stroužky česneku 
1 plechovka krájených rajčat 
kousek čerstvého zázvoru (cca 4 cm) 
1 plechovka kokosového mléka 
1 lžíce arašídového másla 
2 lžičky kari 
šťáva z půlky limetky 
hrst nesolených arašídů 
olivový olej 
čerstvá šalvěj 
sůl a pepř 
jasmínová rýže k podávání 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pracovní postup: 
Dýni rozřízneme napůl a vydlabeme dužinu. Nakrájíme ji 
na menší kousky, naskládáme je vedle sebe do 
keramického pekáče, pokapeme olivovým olejem, 
poklademe lístky šalvěje, posypeme hrubozrnnou solí a 
pečeme v troubě na 180°C asi 30 minut. Pak dýni 
vhodíme do mixéru nebo food processoru a i se šalvějí ji 
rozmixujeme na hladké pyré. 
V hluboké pánvi rozehřejeme olivový olej. Přidáme 
nadrobno nakrájenou cibuli, česnek, zázvor a restujeme 
asi 3 minuty. Pak přidáme na kostičky nakrájený lilek a 
restujeme dalších 5 minut. 
K lilku vmícháme nakrájená rajčata, kokosové mléko, 
dýňové pyré, arašídové máslo a kari. Všechny 
ingredience pořádně promícháme a pod pokličkou 
necháme probublávat asi 15 minut. 
Nakonec do kari vmícháme arašídy a ochutíme ho 
limetkovou šťávou, solí a pepřem. Podáváme s 
jasmínovou rýží. 
Tip: Teto recept je z dílny blogerky Michaely z Cooking 
with Šůša, ale můžete si s ním klidně vyhrát dle vlastní 
fantazie. Zkuste místo lilku použít třeba cuketu nebo 
květák. Kdo má rád pikantnější chutě, přidá chilli 
papričku. 

Zdroj: https://www.idnes.cz/recepty 

https://www.idnes.cz/recepty/dyne-recepty-slane-sladke.A171002_111954_recepty_job/foto/JOB6e6104_profimedia_0168862151.jpg
https://www.idnes.cz/recepty/dyne-recepty-slane-sladke.A171002_111954_recepty_job/foto/JOB6e6106_Susa_kari.JPG
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Z jara máme dobré zkušenosti: díky tomu, že jsme 
již před koronakrizí používali školní výukový 
systém, byli jsme schopni rychle rozběhnout online 
výuku a snažili jsme se co nejvíce práce s učením 
dětí sejmout z rodičů. Žáci dostali rozvrh a podle 
něj se připojovali k vyučovacím hodinám Čj, M, Aj, 
ale i prvouky, přírodovědy a vlastivědy a na 2. 
stupni Př, D, Z, F i Nj. Nepřišli tak o žádný důležitý 
předmět a učitelé na hodinách vyřešili většinu 
práce, kterou jinde museli s dětmi dělat rodiče. 
Komunikace probíhala přes internet, do systému 
se nám podařilo zapojit všechny žáky. Pokud 
někdo na chvíli vypadl, zapojili jsme ho poměrně 
rychle zpátky do vzdělávání a teď – po návratu do 
školy – vidíme, že žáci díky pravidelným online 
hodinám s učiteli nemají o moc větší mezery než 
po „normálních“ prázdninách.  
Učitelé v loňském roce prošli podnětným školením 
aktivizačních metod ve výuce a všichni jsme 
natěšeni, že budeme konečně po dlouhé 
nepřítomnosti dětí ve škole moci nové metody 
používat. Pokud to situace jen trochu dovolí, chtěli 
bychom v průběhu školního roku opět pro rodiče 
připravit ukázku naší práce.  
Informace o škole hledejte na webových stránkách 
školy 
Kontakty do školy: 
ZŠ – zs.ploskovice@iol.cz 
Tel.: 416749066, 777977691 
MŠ –  e-mail stejný jako ZŠ 
Tel.: 602358392 
Mgr. Bc. Miroslava Melicharová, ředitelka školy 

S úsměvem schovaným pod rouškami jsme 
vstoupili do nového školního roku. Rok 2020/2021 
bude jistě velmi ovlivněn současnými událostmi - 
zajisté budeme některé obvyklé školní akce 
odkládat či rušit - ale o to více budeme pracovat na 
tom, aby byla pro děti zajímavější samotná výuka 
a aby ve škole strávily příjemný a smysluplný čas 
nejen při vyučování, ale také v odpoledních 
kroužcích.  
Zahájení školního roku proběhlo 1. září před 
školou a jsme rádi, že přivítat prvňáčky (a nejen je) 
opět přišel také pan starosta Býčkovic, který 
novým školákům předal dárečky. Již od srpna je 
otevřena po prázdninách i mateřská škola. Ta 
začíná druhý rok ve své budově a v novém 
prostředí se dětem i paním učitelkám moc líbí. Mají 
zde řadu možností - a protože jsme v kraji se 
zelinářskou tradicí, věnují se s dětmi např. 
zahradničení. Velmi dobře se rozvíjí také činnost 
školního Střediska volného času. Velkým 
úspěchem bylo zakoupení keramické pece, které 
nám umožnilo zařadit do aktivit střediska práci 
s hlínou a tvorbu keramiky. Na odpolední výtvarné 
dílny i kroužky zveme všechny zájemce (nejen 
žáky školy), děti i dospělé. Informace sledujte na 
webu školy www.zsploskovice.cz  
Touto dobou bychom se v jiných letech chystali na 
řadu mimoškolních akcí, letos upíráme své úsilí 
k co nejlepšímu nastavení případné distanční 
výuky.  

fotografku, která našim mladým 
rodinkám zachytila tento jedinečný 
den. V Býčkovicích jsme slavnostně 
přivítali: 
Vojtíška Benáka 
Rozálku Hardbolcovou 
Tadeáška Novotného 
Natálku Řepíkovou 
Matyáška Štěpánka 
Davídka Vaňouska 
 

V neděli 20.9. proběhlo v areálu ploskovického zámku tradiční 
vítání občánků. Kvůli omezením počtu stojících osob bylo nutné 
akci přesunout ven. To ale nenarušilo slavnostní atmosféru 
tohoto aktu. Obce Býčkovice, Ploskovice a Chudoslavice 
přivítaly dohromady 12 nových občánků. Ti naši dostali z rukou 
starosty kromě pamětního listu i dárkový poukaz, jablůňku pro 
tatínka a kytičku pro maminku. Obec zajistila také profesionální

mailto:zs.ploskovice@iol.cz
http://www.zsploskovice.cz/
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Některé z těchto nástrojů nám přiveze ukázat. 
Druhý dech vystupuje při nejrůznějších 
příležitostech především v Litoměřicích a my jsme 
rádi, že si našli všichni čas a přijedou i za námi do 
Býčkovic se svým hudebním číslem, proloženým 
krátkým povídáním. 
Dalším účinkujícím bude Kladenská heligonka. 
Kapela je svým způsobem a užívanými hudebními 
nástroji ojedinělá a na hudební scéně naší 
republiky dosti zvláštní. Jednotliví členové kapely 
používají hudební nástroje staré až 80 let, které si 
sami upravují a chrání je jako oko v hlavě. K nám 
přijedou ve složení: 3 harmoniky (heligonky), 
bubny a 2 zpěvačky. Hrají především lidové písně, 
Večer nám zahraje nám už známá kapela 
z nedalekých Trnovan Travis Family a nebude 
chybět ani ohňostroj po setmění.  
Koláčky budou, gulášek taky, pivo poteče proudem 
a určitě budou i další dobroty. Tak si datum 10.10. 
zapište do svých kalendářů, budeme se  na vás 
těšit. Snad to letos vyjde, situaci kolem opatření 
vlády a krizového štábu budeme napjatě sledovat. 

Již třetí ročník Havelského posvícení se uskuteční 
v sobotu 10.10. Přesný program ještě bude 
upřesněn, ale už teď víme, na co se můžete těšit. 
Pro děti zahraje dvě pohádky Divadlo na klice, už 

dokonce víme i názvy pohádek – 
bude to „Co se nese v lese“ a 
„Gabriel a Márinka“. Tentokrát 
budou divadlo hrát živí herci 
Robert a Jitka, kteří umí 
zahrát i na různé hudební 
nástroje a jak o sobě sami 
říkají, hrají pohádky pro děti i 

dospělé plné dobrodružství, 
písniček a samozřejmě legrace. 

Přijedou k nám z Teplic.  
Z Prahy k nám dorazí hudební skupina Hašlerka. 
Skupina Hašlerka si s úctou i nadsázkou 
"přivlastňuje" jméno písničkáře, kabaretiéra, 
scénáristy, herce, režiséra, podnikatele, vlastence 
- člověka s nekompromisním národním postojem. 
Člověka, jehož celoživotní dílo je v mnohém z nás 
hluboce zapsáno. Bez ohledu na naši uspěchanou 
dobu si každý z nás určitě vybaví pár písní, o 
kterých ani netuší, že jsou z pera Karla Hašlera. 
Po starých zámeckých schodech, Strahováček, Čí 
je Praha? Naše!, Nad Prahou tančily hvězdičky, 
nezapomenutelná až hymnická Česká 
písnička…Muzikanti z 
kapely Hašlerka se 
rozhodli obnovit 
tradici českého 
kabaretu počátku 
minulého století, na 
jejímž rozmachu měl 
Karel Hašler lví podíl. 
Avšak nebojí se do svého repertoáru zahrnout 
písně z oblasti šansonu, jazzu či dokonce zařadit 
předvést "majstrštyky" z oblasti salónní hudby 
přelomu 19. a 20. století. V jejích programech 
uslyšíte písničky období c. a k. monarchie, 
jarmareční popěvky, moritáty, vojenské písně 
nejen doby Josefa Švejka, ryčné songy 
žižkovských Pepíků, dryjáčnické kousky zpívané v 
pivovarech a hostincích, kuplety z kabaretů a 
šantánů. 
Z Litoměřic k nám přijede 10ti členné uskupení 
Druhý dech se svým hodinovým programem. Jde 
o skupinu starších dam, které se pravidelně 
setkávají v litoměřické knihovně, hrají na různé 
nástroje a zpívají především lidové písně. Přijedou 
se svým vedoucím, Dominikem Lendeckým, který 
je ze Slovenska a je nejen všestranným 
muzikantem, ale dokáže některé nástroje i sám 
vyrobit, třeba fujaru, na kterou i hraje.  

S nápadem uspořádat v Býčkovicích závody fichtlů 
přišel před nedávnem Martin Hübsch, který se sám 
několika podobných akcí v minulosti zúčastnil. 
Rovnou jsme vymysleli termín, kdy by se mohl 
závod uskutečnit, 
a to 10.4. 2021. 
Propozice a vše 
potřebné ještě 
doladíme, ale už 
teď vyvezte 
fichtly ze stodol a 
dolaďte motory, 
bude to jízda. 
Ti, co ve stodole žádného fichtla nenajdou, nemusí 
smutnit, ve stejný den totiž uspořádáme i závody 
strojů Terra. 

26.9.2020 od 14,00 
zveme všechny milovníky 

pouštění draků v jakémkoliv 
věku na DRAKIÁDU 
do Velkého Újezdu 

 

 

SOUČÁSTÍ DRAKIÁDY BUDE CESTA ZA POKLADEM!!! TĚŠÍTE SE?  
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Obec Býčkovice a Obecní knihovna v Býčkovicích 
chystá tvořivá odpoledne pro všechny věkové 
kategorie. Pokud bude o takováto setkávání zájem, 
budou probíhat pravidelně. Hned na první bychom 
vás chtěli pozvat ve středu, 30.9. od 17,00, kdy 
bychom si společně vyrobili podzimní dekoraci, a to 
věnce z papírových ruliček. Na první pohled jsou 
k nerozeznání od těch proutěných, a pokud se 
techniku výroby naučíte, můžete vyrábět i např. 
košíčky a košíky různých tvarů a velikostí. Přijede 
k nám šikovná lektorka, která miluje ruční práce a 
zabývá se celou řadou technik. K dispozici bude 
materiál na výrobu věnce a některé přírodní 
materiály, které budete moci použít na dozdobení 
věnců, jako jsou šípky, listy, skořápky ořechů, 
jeřabiny apod., ale určitě si můžete (a byli bychom 
velmi rádi) přinést i vlastní podzimní dekorace. Kurz 
bude zdarma, a domluvíme se i na případném 
pokračování. Co třeba výroba vonných svíček nebo 
mýdel? Budeme se těšit. 

Již 2. ročník běhu „V září k Máří“ se uskuteční 
v pondělí 28.9. a bude opět určen nejen pro běžce, 
ale i chodce a procházkáře, prostě pro všechny, kdo 
nechtějí sedět doma a chtějí udělat něco pro své 
zdraví. Kategorie budou vyhlášeny dle přihlášených 
běžců, budou opět ženské, mužské a dětské. 
Startovné bude zdarma, vyhlášení proběhne v cíli, 
kde bude tentokrát připraven piknik pro všechny, 
s nádherným výhledem na České středohoří a pokud 
se zadaří, tak i ochutnávkou burčáku nebo vína. 
Zváni jsou srdečně místní i přespolní, všichni jsou u 
nás vítáni. Pokud by se našel sponzor, který by rád 
daroval jakékoliv ceny vítězům, budeme rádi, když se 
ozvete. Zatím akci přislíbili opět podpořit Jelínkovi, 
kteří věnují vítězům stejně jako vloni vynikající 
ovocné mošty vlastní výroby. Děkujeme. 

Krajské volby v České republice 
jsou naplánovány na 2. a 3. října 
2020. Společně s volbami do 
krajských zastupitelstev se 
konají i volby do třetiny Senátu. 
Krajští zastupitelé jsou voleni ve 
13 krajích mimo hlavní město Prahu. První 
den voleb, tedy v pátek, probíhá hlasování od 
14 hodin do 22 hodin. V sobotu můžete volit 
mezi 8:00 až 14:00. Výsledky krajských 
voleb budou známy nejdříve 3. října 2020 

večer.  
Každá politická strana, hnutí nebo koalice má 
svůj samostatný volební lístek. Jako voliči byste 
měli obdržet hlasovací lístky do schránky,  
V krajských volbách můžete dát svůj hlas celé 
politické straně a to prostým vložením 
hlasovacího lístku do obálky. Můžete udělit 
preferenční hlasy max. čtyřem kandidátům. To 
znamená, že na témže hlasovacím lístku 
můžete zakroužkovat 4 osoby. Není možné 
kroužkovat jednotlivé kandidáty napříč různými 
politickými stranami, do obálky vložte vždy jen 
jeden lístek. 
Volební místnost v Býčkovicích bude umístěna 
v přízemí obecního úřadu.  

 

 

https://www.blesk.cz/krajske-volby
https://www.e15.cz/volby
https://www.blesk.cz/volby-do-senatu
https://www.e15.cz/volby
https://www.e15.cz/volby/krajske-volby/vysledky-voleb-do-krajskych-zastupitelstev-2020-1371891
https://www.e15.cz/volby/krajske-volby/vysledky-voleb-do-krajskych-zastupitelstev-2020-1371891
https://www.reflex.cz/krajske-volby
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PODZIMNÍ SOUTĚŽ PRO DĚTI 

Vybarvi a vystřihni papírového draka nebo přines vlastního, namalovaného, do obecního obchodu 

v Býčkovicích, vystavíme ho ve výloze a za draka dostaneš Kinder vajíčko nebo Kinder bueno. Draka 

můžeš přinést do konce září. Šablonu si můžeš vyzvednout také v obchodě. 
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BEJCI VÁLEJ, BEJCI VÁLEJ – VYHLAŠUJEME TIPOVACÍ SOUTĚŽ PRO 

FANOUŠKY MÍSTNÍHO FOTBALOVÉHO TÝMU SOKOL BÝČKOVICE 

 #   Tým  Z  V  VP  PP  P  Skóre  B   
  

 1.   Radovesice  5  5  0  0  0  22:10  15   
  

 2.   Býčkovice  5  4  0  1  0  17:8  13   
  

 3.   Velké Žernoseky  5  4  0  0  1  21:5  12   
  

 4.   Milešov  5  3  1  0  1  22:11  11   
  

 5.   Křesín  5  3  0  0  2  21:10  9   
  

 6.   Třebívlice  5  3  0  0  2  15:11  9   
  

 7.   Čížkovice  5  2  1  0  2  18:10  8   
  

 8.   Travčice  4  2  0  0  2  24:9  6   
  

 9.   Vchynice  4  2  0  0  2  10:13  6   
  

 10.   Velemín  5  1  1  1  2  13:21  6   
  

 11.   Úpohlavy  5  1  0  0  4  11:18  3   
  

 12.   Křešice B  5  1  0  0  4  15:39  3   
  

 13.   Ploskovice  5  0  0  1  4  5:28  1   
  

 14.   Sulejovice  5  0  0  0  5  5:27  0   

 

Sokolu Býčkovice se na začátku soutěže daří a po 5 odehraných zápasech jsou s 13ti body zatím na 
2.místě tabulky III. třídy, skupiny A Litoměřice. 

V dalším zápase hostí Bejci 27.9. v 16:30 tým ze Sulejovic. 

Pro všechny fanoušky týmu jsme připravili tipovací soutěž!!! 

Hlavní cenou je půllitru se jménem výherce (viz obrázek; věk 
nemusí být uveden). 

Během 5ti utkání nastříleli Bejci 17 gólů. Tipněte si, kolik jich 
nastřílí během podzimní části 2020/2021, to znamená do 
15.11.2020. Na vaše tipy se budeme těšit do 10.10.2020. Poté 
bude hlasování uzavřeno. 

Vyplněné lístky vhoďte do připravené schránky, která bude 
umístěna do 10.10.2020 v obecním obchodě. 

TAK HODNĚ ŠTĚSTÍ  

TIPOVACÍ LÍSTEK – SOUTĚŽ O PŮLLITR S VLASTNÍM JMÉNEM 
 
VYHRÁVÁ TIP, KTERÝ BUDE NEJBLÍŽE SKUTEČNÉMU VÝSLEDKU!!! KAŽDÝ MŮŽE VHODIT 
POUZE 1 HLASOVACÍ LÍSTEK. 
 
JMÉNO:___________________________________________________ 
 
KONTAKT (TEL. NEBO EMAIL):________________________________ 
 
BĚHEM CELÉ PODZIMNÍ ČÁSTI (SEZÓNA 2020/2021) NASTŘÍLÍ SOKOL BÝČKOVICE ______GÓLŮ. 
 
 
HODNĚ ŠTESTÍ! 

https://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=1699
https://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=1657
https://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=1714
https://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=1687
https://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=1670
https://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=1709
https://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=1661
https://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=1722
https://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=1715
https://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=1713
https://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=1711
https://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=1671
https://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=1688
https://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=1704

