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Milí spoluobčané, pozvolna se do našich domovů vkrádá s podzimem i sychravé 

počasí, příroda pomalu mění barvy a přichází to čarokrásné podzimní zabarvení 
stromů. Na zahrádkách nás čekají poslední podzimní práce a po práci na 

zahrádce vás pomyslně zvu na šálek bylinného nebo ovocného čaje a dovoluji si 

vám předložit novinky z naší obce. Co se všechno od léta stalo a co se ještě do 
konce roku chystá, se dozvíte právě z tohoto čísla. 

SLOVO STAROSTY hřišti, úpravu sportovního 
areálu (okruh pro kola/brusle a 
závlaha hřiště). 
Průběžně pracujeme na 
kanalizaci (spolu 
s projektantem a partnerem 
pro získání dotace na výstavbu) 
a zatím jde vše podle plánu a 
rádi bychom na přelomu roku 
zažádali o dotaci na realizaci 
stavby. Do budoucna bych rád 
připravil další projekty na 
úsporu energií a společné 
využití pro obec i občany, tak, 
abychom na řešení všichni 
ušetřili (nebo alespoň) neplatili 
více. 
Přeji Vám krásný podzim a 
věřím, že se uvidíme na 
společných akcích. V případě 
potřeby jsem Vám stále 
k dispozici. 

Váš starosta, David Matuška 

 

Milí spoluobčané, vážení přátelé, dovolte mi Vás 
pozdravit v dalším vydání Býčkovického občasníku. 
Od posledního vydání Býčkovického občasníku se 
v obci konalo několik úspěšných akcí a aktivit – Vítání 
léta, Kotlíkový festival, letní kina „Přes prsty“ a 
„Bábovky“, Loučení s létem v Býčkovicích i ve Velkém 
Újezdě, Vítání občánků a Dýňování. Vedle těchto akcí 
se uskutečnil krásný Běh Českým středohořím, na 

kterém spolupracovali obce Býčkovice a Ploskovice, 
zámek Ploskovice, ZŠ Ploskovice a spolek Sousedé 
z Býčkovic, opět se zapojilo spoustu dobrovolníků a 
také běžců a navíc se vybrala krásná částka na nákup 
MONOSKI pro Sašu Borskou. Jsem rád, že máme 
srdce na správném místě a děkuji vám všem za účast 
a podporu.  
Nadcházející víkend nás čeká Havelské posvícení 
s bohatým programem a věřím, že se všichni budou 
dobře bavit. K přípravě jsou opět zapotřebí pomocníci, 
takže se klidně můžete přihlásit a nabídnout svůj čas. 
Akce proběhne na návsi a připravujeme se i na chladné 
počasí (vytápění stanu). Těším se, že se s Vámi na 
posvícení setkám osobně. 
Hasiči se u nás v obci postupně rozjíždějí. Kromě toho, 
že v létě instalovali venkovní posilovnu u fotbalového 
hřiště a pravidelně pomáhají se zálivkou nových 
stromů a s přípravou různých akcí, tak pracují i na své 
„akceschopnosti“. V minulém týdnu proběhlo školení 
3 velitelů (jednotky/družstev), příští měsíc proběhne 

školení strojníků a v příštím roce bychom chtěli 
nakoupit 5 zásahových obleků. O minulý víkend se 
dokonce 5 našich hasičů zúčastnilo okrskových 
závodů v Chudoslavicích a přivezli krásné 3.místo. 
Spustili jsme novou podobu webových stránek a do 
konce roku bychom chtěli dokončit několik projektů - 
úpravu dvora obecního úřadu, realizovat další fázi 
úpravy hřiště ve Velkém Újezdě a vysadit nový vánoční 
strom v Býčkovicích. Řešíme zpracování projektové 
dokumentace na výstavbu půdních bytů v bytovém 
domě Býčkovice čp.24, dále pracujeme na územní 
studii využití rozvojové lokality V1 ve Velkém Újezdě. 
V zimě bychom chtěli upravit zázemí Obecního úřadu 
(nové WC a kuchyňku u úřadu). Nově jsem podal 
žádost o dotaci na obecní kompostárnu, úpravu 
prostoru vedle obecního úřadu směrem k dětském  

SBĚRNÉ MÍSTO BUDE LETOS 
OTEVŘENO NAPOSLEDY 

V letošním roce bude naposledy 
otevřeno sběrné místo v sobotu 
23.10.2021, a to jako obvykle od 8,00-
12,00. Tento termín je náhradní za 
16.10.2021, kdy je v obci Havelské 
posvícení. 

Býčkovičtí hasiči přivezli 
z Chudoslavic pohár za 3.místo 
V sobotu 8.10.2021 vyrazil naši 
hasiči do nedalekých Chudoslavic 
na závody, za kterých přivezli 
nádherné 3. místo. Gratulujeme. 
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Slavnostně jsme přivítali nové 

občánky naší obce 

Abyste se cítili na komunikacích 

bezpečně… 

V neděli 26.září jsme na ploskovickém 
zámku přivítali nové občánky naší obce. 

Jako každoročně jsme se pro tuto 

slavnostní chvíli spojili s obcemi 
Ploskovice a Chudoslavice. Naši občánci 

byli 3 a my ještě jednou vítáme mezi námi 

Leontýnku Dvořákovou, Pavlíka 
Štěpánka a Vašíka Novoselského. Všichni 

přítomní obdrželi dárky pro děti i dospělé, 

kromě ovocného stromu pro tatínky a 
kytičky pro maminky si děti odnesly 

hračku býka a poukázku do drogerie 

v hodnotě 750,- Kč. Přejeme prckům 
báječné dny a rodičům, aby byli na své 

děti pyšní. 

 

Děkujeme Sdružení místních 
samospráv České republiky a České 

kanceláři pojistitelů za poskytnutí 

zásobníků a reflexních 
prvků pro (nejen) 

naše občany. 

Zásobníky reflexních 
prvků jsme umístili k 

autobusovým 
zastávkám v Býčkovicích i 

ve Velkém Újezdě. Můžete si je volně 
brát a umístit třeba dětem na školní 
tašku, na kočárek nebo na nákupní 
tašku. 

Posilovací lavice v Býčkovicích na 
hřišti je nainstalována 

Posledním zrealizovaným projektem, se 
kterým občané uspěli při letošní 
Býčkovické stopě, je workoutové hřiště, 
venkovní posilovací věž, která byla 
nainstalována nad fotbalovým hřištěm a 
je k dispozici všem. 

Kompostéry už zdobí naše zahrady 

V uplynulém měsíci byla rozdána většina  
z celkem 77 kompostérů do domácností, 
které o ně již dříve zažádaly. Pro obec jde 
o další malý krok k optimalizaci 
odpadového hospodářství. Kdo si 
kompostér nevyzvedl, spojte se ještě 
s obecním úřadem, zbývající kompostéry 
budou jinak nabídnuty všem občanům, i 
těm, kteří o ně dříve nežádali. 

Rozloučili jsme se s létem a děti 

čekají školní povinnosti 
V Býčkovicích i ve 
Velkém Újezdě 
proběhlo na 
začátku prázdnin 
tradiční loučení 
s létem. Počasí se 
vydařilo, a tak si 
děti i rodiče 

parádní den užili. 
Připraveny byly opět soutěže, skákací hrad, 
spoustu dobrot, hasiči, Sváťovo dividlo i 
ohňostroj. 
Ochutnat 
mohli 
příchozí 
různé 
dobroty 
jako 
domácí 
vafle, 
palačinky nebo párky v rohlíku. Dětem už 
škola dávno začala, ale i tak jim přejeme, aby 

se jim celý školní rok dařilo, ať je škola baví 
a dělají sobě i rodičům radost. 

Letní promítání je už nedílnou 
součástí býčkovického léta 

V letošním roce proběhla dvě 
promítání a vsadili jsme tentokrát na 

české komedie. Začali jsme známou 

komedií Petra Kolečka „Přes prsty“ a 

jako druhou jsme uvedli novou 
komedii režiséra Rudolfa Havlíka 

„Bábovky“. Druhé promítání proběhlo 

na závěr akce Loučení s létem a bylo 
zakončeno 

nádherným 

ohňostrojem. 
Děkujeme 

místním 

hasičům za 
opakovanou pomoc s přípravou 

letního kina. Tak zase za rok… 

https://www.facebook.com/SMSCR.CZ/?__cft__%5b0%5d=AZXDX6B-n6gNiHg0ab6D8JDVVI4C3wSQpEFuyOSq2u76ktviqBeWZMJrMSqdOBosE3whn4qCPSgEjqsbDxCvDtkpb4a7y7cnC1ceR3crPbVyG1MvfD1M88evmpy9BJpWskG7Zd0D_VqekBgFh90S7Y6h&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/SMSCR.CZ/?__cft__%5b0%5d=AZXDX6B-n6gNiHg0ab6D8JDVVI4C3wSQpEFuyOSq2u76ktviqBeWZMJrMSqdOBosE3whn4qCPSgEjqsbDxCvDtkpb4a7y7cnC1ceR3crPbVyG1MvfD1M88evmpy9BJpWskG7Zd0D_VqekBgFh90S7Y6h&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/%C4%8Cesk%C3%A1-kancel%C3%A1%C5%99-pojistitel%C5%AF-287917127900996/?__cft__%5b0%5d=AZXDX6B-n6gNiHg0ab6D8JDVVI4C3wSQpEFuyOSq2u76ktviqBeWZMJrMSqdOBosE3whn4qCPSgEjqsbDxCvDtkpb4a7y7cnC1ceR3crPbVyG1MvfD1M88evmpy9BJpWskG7Zd0D_VqekBgFh90S7Y6h&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/%C4%8Cesk%C3%A1-kancel%C3%A1%C5%99-pojistitel%C5%AF-287917127900996/?__cft__%5b0%5d=AZXDX6B-n6gNiHg0ab6D8JDVVI4C3wSQpEFuyOSq2u76ktviqBeWZMJrMSqdOBosE3whn4qCPSgEjqsbDxCvDtkpb4a7y7cnC1ceR3crPbVyG1MvfD1M88evmpy9BJpWskG7Zd0D_VqekBgFh90S7Y6h&__tn__=kK-R
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Běh českým středohořím – běh, který má určitě smysl  

Ikdyž měl běh V září k Máří svou 

nenapodobitelnou atmosféru, rozhodli jsme se ho 
letos „přetavit“ do akce většího rozsahu, oslovit a 

získat více účastníků a nastartovat tak možná 

novou sportovní tradici. A tak vznikl charitativní 
Běh Českým středohořím. Spojení pohybu 

s pomocí druhým lidem je totiž formát, který 

v Česku 

frčí a 
funguje. 

Ukazuje se totiž, že Češi nejsou žádní sobci 

a pokud to jde, rádi pomohou. Výtěžek 
letošního ročníku poputoval na 

transparentní účet nadané mladé 

handicapované sportovkyni z Ploskovic 
Alex Borské, a bylo to částka úctyhodná, 

vybralo se rovných 19.127,- Kč, z toho na 

startovném 15.700,- Kč a zbývající částku 3.467,- Kč se podařilo vydělat v bufetu. 

A jak to všechno probíhalo? Účastníků bylo 34 a běžely 
všechny děti až do 15ti let. 

Jejich trať byla dlouhá 2,2 

km.  
Nesoutěžní kategorie 

chodců byla také velmi 

početná, plná srdcařů, kteří 
přišli podpořit dobrou věc, 

ikdyž zrovna neběželi. Byli 

mezi nimi senioři, maminky 

s kočárky, tatínci bez 
kočárků, pejskaři i milovníci 

koček. Odstartovali 

hromadně ve 14,10 a tempo 

si každý nasadil, jak 
potřeboval.  
Poté, co doběhli poslední 
účastníci Školského poháru, 
přišla malá pauzička a 

organizátoři se domluvili na  

Organizátoři měli již od rána plné ruce práce. Bylo 

nutné připravit všechny tratě, řádně je označit a 

nanosit vše potřebné, včetně věcí do bufetu. 
Dopoledne se vše zvládlo a po poledni se pomalu 

začali scházet dobrovolníci, kteří pomáhali 

s organizací samotného běhu i s prací v zákulisí.  

Jako první vystartovaly na trať dlouhou 350 metrů 

nejmenší závodníci, odstartovali ve 13,30 a 
vysloužili si u ostatních diváků obrovský potlesk. 

Bylo jich 8 statečných a do cíle doběhli všichni 

v rekordních časech. Jejich závod se jmenoval 
Pohádkový pohár a jeho patronkou byla kastelánka 

ploskovického zámku Jana Zimandlová. 

V zápětí po této 
skupince začal 

závod 

s největším 

počtem 
účastníků, 

Školský pohár 

pod patronátem 
ploskovické 

základní školy, 

jmenovitě paní ředitelky Miroslavy Melicharové. 
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malém posunu startu 

Saši a doprovázejících 

bikerů, společně tak 
vyrazili na trať dlouhou 

11,2 km v počtu 7, k této 

kategorii ještě postupně 
přijelo 5 cyklistů, kteří se 

na trať vydali později, což 

vůbec nevadilo. 

A byl před námi poslední 
start, a to rovnou dvou 

závodů, Poháru starosty Býčkovic, Davida 

Matušky, na 3 km a Poháru starosty Ploskovic, 
Libora 

Konvalinky, 

na 9 km. 
Prvního se 

zúčastnilo 16 

závodnic a 
závodníků a 

druhého pak 

9 odvážných.  

Pro všechny 
vítěze byly v cíli připraveny dřevěné medaile, které 

Běhu věnoval Jaroslav Makrlík z Ploskovic a 

poháry. Všem účastníkům byly na krk zavěšeny 
účastnické medaile, které Běhu darovaly, stejně 

jako poháry pro vítěze, obce Ploskovice a Býčkovice, 

a v neposlední řadě účastnické diplomy. 
Kdo co daroval? 

Kromě startovného, kterým do sbírky přispělo 

celkem 141 účastníků, darovali ploskovičtí ovocnáři 
jablíčka a hrušky, které byly pro všechny 

připraveny v cíli, pan Jaroslav Makrlík Běhu 

daroval dřevěné medaile a upomínkovou medaili 
pro Sašu. Ploskovický zámek daroval 2 rodinné 

vstupenky a Cafe Páv 4 poukazy v hodnotě 300,- 

Kč. Obce koupily účastnické medaile, poháry pro 

vítěze, diplomy a občerstvení. 

Kdo Běh vlastně 

zorganizoval? 
Na přípravách a realizaci se 
podílely tyto subjekty: obce 
Býčkovice a Ploskovice, které 
vše potřebné zajistily a 
finančně akci podpořily, státní 
zámek Ploskovice, který 
umožnil vést trať zámeckým 
parkem a daroval nejmenším 
výhercům dárkové předměty a 
rodinné vstupenky na zámek. 
Dalším důležitým a obětavým 
spoluorganizátorem byla 
základní škola v Ploskovicích, 
pedagogický sbor významně 
pomohl s registrací a 
organizací na trati, a také díky 
nim všichni účastníci našli 
cestu k cíli. A posledním 
subjektem, který pomohl, byl 
spolek Sousedé z Býčkovic, 
který zorganizoval samotnou 
sbírku a peníze Saše předal, 
zajistil bufet a podílel se na 
spoluorganizaci. 
„Šampióni nevznikají v 
posilovnách. Šampióni 
vznikají z něčeho, co mají 
hluboko v sobě - z touhy, 
snu a vize.“ 

(Muhammad Ali)) 
Co bude s Během Českým 

středohořím dál? 

Na to jsme se zeptali jednoho 
z hlavních organizátorů celé 

akce, starosty Davida Matušky. 

„Byl bych rád, kdyby se Běh 
Českým středohořím stal 

každoroční akcí. Konat se bude 

vždy na sv. Václava (28.9.), místo konání a trasy se budou posouvat po katastrech 
obcí v rámci svazku obcí Mikroregionu České středohoří, takže příští rok bychom 

mohli běžet třeba z Trnovan do Křešic nebo z Žitenic do Třebušína. Chtěl bych 

prohloubit spolupráci obcí a zároveň občanům (nejen) našich obcí ukázat hezká 

místa pro běh a procházky.“  
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Kotlíkáč už neodmyslitelně patří ke druhé 

polovině léta 

cvičící stroje a posilovací lavice. 
Přibydou i místa k sezení, budou 
umístěny nové lavičky a 
piknikové posezení. Starosta 
obce vyzval občany Velkého 
Újezda, aby se přišli pobavit o 
budoucí podobě dětského hřiště 
a aby se sami podíleli na tom, 

kde budou další prvky umístěny. 
Byl rád, že obyvatelé místní části 
dorazili a přinesli i další podněty 
ke zpracování. 

Uvařit dobrotu v kotlíku za 4 hodiny, to je každoroční 
zadání Kotlíkového fesťáčku v Býčkovicích. A pokud si 
myslíte, že už nic nového nemohou kuchtíci a kuchtičky 
předvést, tak se mýlíte. Jako každý rok, byl kotlíkáč 
opět plný překvapení, luxusních vůní a chutí, dobré 
nálady, smíchu, piva a hudby. Týmů bylo tentokrát 
šest, vesměs staré, známé tváře, což bylo zárukou 
dobrého výsledku. 
V porotě usedly výherkyně z minulého roku a starosta, 
rozhodování měli opět těžké, jako každý rok. Nakonec se 
rozhodli udělit titul Býčkovický mistr kotlíku 2021 
dvěma usměvavým chlapíkům z Litoměřic, týmu 
Asadoři. Ti své prvenství ještě upevnili tím, že získali i 
cenu diváků. Na druhou příčku letos poposkočil Chilli 

team a Michellinské 
hvězdy letos urvaly 
pomyslné bronzové 
medaile. Dalšími 
účastníky byli 

Šmoulové, Condoři a 
Monaco. A vařilo 
se letos z hovězího, 
kuřecího, vepřového, 
i dančího masa a 

přidávalo se víno, chilli nebo třeba rozmarýn a paprika. 
A bylo to krásně barevné odpoledne. Tak zase za rok…  

Dětské hřiště v Býčkovicích 
ozdobí nový vánoční stromek 

Do konce roku bude na místě 
stávajícího vánočního stromku 
umístěn strom nový. V plné 
parádě ho budete moci přivítat 
na pravidelném rozsvěcení 
vánočního stromku, který je 
zatím naplánován na Mikuláše, 
5.12. Pořízen bude opět 
z dotačního titulu Ústeckého 
kraje. 

Rekonstruovány budou i další 
prostory obecního úřadu 

Rekonstruovat se tentokrát bude 
sociální zázemí a kuchyňka 
v horním patře obecního úřadu. 
Rekonstrukce proběhne na 
začátku příštího roku. Placena 
bude z dotace z Programu 
obnovy venkova Ústeckého 
kraje, ze které bude uhrazeno 
70% celkových nákladů ve výši 
cca 215.000,- Kč. 

Ve Velkém Újezdě si podzimní víkend pořádně 

užili 
Pro malé i velké, újezdské i přespolní si osadní výbor 
připravil parádní odpoledne plné podzimní nálady. 
Sluníčko svítilo a na dětském hřišti se sešli sousedé a 
přátelé Velkého Újezda. Hlavním úkolem bylo vydlabat 
a ozdobit dýně, které pak rozsvícené ozdobí Velký Újezd. 
A to se také povedlo, dýně byly nádherné a děti si 
odpoledne plné zábavy a soutěží užily. Ty, které přišly 
v kostýmu, dokonce dostaly odměnu, dobroty ale byly 
připraveny i pro dospělé, příchozí mohli ochutnat 
výborný guláš nebo tradiční domácí vafle. 

 

TJ Sokol Býčkovice 

 

Hřiště ve Velkém Újezdě čeká další úpravy 
Do konce roku čekají hřiště ve Velkém Újezdě další 
úpravy, tentokrát se podařilo získat dotaci 
z Ministerstva pro místní rozvoj, a to 80% z celkových 
nákladů ve výši 462 268,40 Kč. Dětské hřiště se tak 
rozšíří o další prvky, umístěno zde bude pískoviště pro 
děti, pro seniory a dospělé pak budou nainstalovány 
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Před úřadem vznikne nová 

bylinková zahrádka 

místě kynout zhruba 2 
hodiny nebo dokud těsto 
nezdvojnásobí objem. 
Takto nakynuté těsto si 
přemístíme na vál 
posypaný moukou. Do 
těsta si zapracujeme 
nasekaný tymián a olivy. Připravíme si plech 

a pokapeme jej olivovým olejem. Na něj dáme 
těsto a rukama roztáhneme po celé ploše 
plechu. Zakryjeme utěrkou a necháme ještě 
30 minut kynout. Nyní do těsta uděláme prsty 
důlky, pokapeme olivovým olejem, přidáme 
ještě trochu tymiánu. Nakonec posypeme 
hrubozrnnou solí. Focacciu pečeme na 200 
stupňů cca 20 minut. 
A co ostatní bylinky? 
Čerstvá majoránka překvapí svou jemnou chutí. 
Výborně se hodí ke skopovému, hovězímu i 
vepřovému masu, skvěle se doplňuje s chutí 
česneku. Majoránka se používá ke kořenění 
vydatných pokrmů, jako jsou jídla z jednoho 
hrnce. 
Koriandr patří k nejstarším známým kořenicím 
rostlinám. Výborně se hodí do nejrůznějších 
masových a zeleninových exotických jídel, zejména 
do pokrmů s kari. Pro své výrazné aroma se 
používá především v asijské a mexické kuchyni. 
Kerblík má jemnou kmínovo-anýzovou chuť. Je 
velmi populární ve francouzské kuchyni, kde 
spolu s petrželí, pažitkou a estragonem tvoří směs 
bylin „fine herbes“. Jemnost a delikátní chuť 
vynikne především v polévkách, salátových 
zálivkách, tvarohových pomazánkách, masech i 
omáčkách. Vynikající je špenátový, nebo řeřichový 
salát s kerblíkem a ředkvičkami. Můžete ho dát 
všude tam, kam obvykle dáváte petrželku. Čerstvý 
kerblík se dává na závěr, aby vynikla jeho chuť a 
uchoval si i zdravější hodnotu pro zdraví. Listy 
kerblíku jsou cenné na vitamín C, minerální látky 
hořčík, železo, fosfor, zinek, selen, obsahují i 
betakaroten. 
Šalvěj lékařská pochází ze středomoří. Její čerstvé 
zelenošedé listy chutnají trpce a lehce nahořkle. 
Hodí se hlavně k vepřovému s telecímu masu. 
Přidává se do omáček, nádivek, k ochucení sýrů 
nebo do čaje. Skvěle ochutí bylinkové máslo nebo 
pomazánky z tvarohu. 
Libeček se pro svoji nezaměnitelnou vůni se 
nejvíce hodí do polévek. Je vhodný také k přípravě 
jídel z jednoho hrnce, sekané nebo nádivek. 
Výborně ochutí omáčky i vařené brambory, 
zvýrazní chuť kuřecího či skopového masa. 
Rozmarýn je vynikající přísada zejména do 
masitých pokrmů ze zvěřiny, drůbeže, z jehněčího 
či vepřového masa. Výborně doplňuje chuť 
pečených a grilovaných ryb. V kuchyni se 
používají pouze zelené lístky bez větviček. 
Rozmarýn se také pokládá přímo na uhlí, aby 
maso získalo rozmarýnové aroma. 

(zdroj:www.bylinky.cz) 

Prostranství před obecním úřadem už 
volá po úpravě delší dobu, konečně se 
podařilo získat pro 
realizaci finance, a to ze 
Státního zemědělského 

intervenčního fondu. 
Celý prostor bude 
upraven tak, že bude 
zachována stávající 
cesta, a podél cesty 
vzniknou bylinkové 
záhony, místa na sezení a dokonce 
podium a venkovní krb. Celý prostor by 

tak měl sloužit ke 
společnému setkávání 
nebo třeba ke 
komornějšímu promítání 
letního kina. Celkem 
bude v prostoru umístěno 

16 laviček, 10 velkých 
květníků a vybavení na 
menší kulturní akce. 

Celkový rozpočet na realizaci je 567.952,- 
a měla by být dokončena do konce roku.  

Z bylinkové zahrádky 
Třeba takový tymián… 

Pro svou výraznou chuť a 
vůni se používá k přípravě 
zvěřiny, ryb, drůbeže, 
sekaných mas, nádivek, 
paštik, dušené zeleniny, 
polévek a omáček. Tymián 
by se měl dlouho vařit s 
ostatními přísadami. Jídlu 
dodává pikantní příchuť. Dá se použít 
např. při přípravě tohoto italského 
chlebového výrobku:  

Focaccia 

Ingredience 

 500 g hladké mouky 
 špetka soli 
 25 g čerstvého droždí 
 400 ml vlažné vody 
 čerstvý tymián 
 černé a zelené olivy 
 hrubozrnná sůl 

Postup 
Nejprve si zpracujeme těsto na focacciu. 
Do mísy dáme mouku, sůl, rozdrobené 
droždí a lehce promícháme. Přidáme vodu 
a zpracujeme buď pomocí robotu nebo 
ručně hladké těsto. Lehce zasypeme 
moukou a mísu zakryjeme 
potravinářskou fólií. Necháme na teplém  
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Začínáme 
Do školního roku 2021/2022 jsme vstoupili s nadějí, že výuka bude probíhat prezenčně a 

těšíme se, že práci ve třídě opět zpestříme používáním zajímavých výukových metod. Naše škola je 
součástí projektu nadace Pomáháme školám k úspěchu, v rámci nějž se setkáváme s učiteli 
z jiných škol a plánujeme výuku tak, aby byla pro děti zajímavá, poutavá a aby podporovala 
aktivitu každého žáka. Pomáhají nám k tomu zejména metody Čtením a psaním ke kritickému 
myšlení, metody Hodnotového vzdělávání a FIE – učíme se učit. Práce s těmito metodami baví žáky 
i učitele, zájemcům z řad rodičů nebo občanů tímto nabízíme možnost přijít se po předchozí 
domluvě na výuku podívat nebo si práci vyzkoušet s námi.  
 
Vzpomínka na letní kempy 

O letošních prázdninách jsme se poprvé pustili do 
organizace letního kempu pro žáky a zrealizovali jsme hned dva 
běhy. Program byl nabitý aktivitami – od výletů (do Pekla a 
Dubice, do Píšťan, Terezína s návštěvou hasičské stanice, do 
Úštěka a Litoměřic) přes procházky po okolí, pohybové aktivity 
na hřišti a v parku (míčové hry, plavání, nácvik tanečního 
vystoupení), zábavné fyzikální a chemické pokusy, 
programování bee-botů až po tvořivé aktivity (tvorba masek, 
triček, malování hrníčků a kamenů, výroba šumivých koulí). 
Paní učitelky se inspirovaly také známou televizní soutěží a 
připravily pro děti soutěž Pevnost Ploskovice. Jsme rádi, že se 
dětem líbilo ve škole i o prázdninách a těšíme se na příští rok. 
 
Zrealizovali jsme první letošní projekt 

Událostí letošního podzimu jsou bezesporu volby a toho 
jsme využili pro to, abychom dětem ukázali, jak vlastně 
probíhají a umožnili jim vyzkoušet si roli voliče i voleného. V předvolebním týdnu si žáci 8. a 9. 
ročníku vytvořili čtyři imaginární strany, vymysleli si program a název své strany, vyrobili volební 
plakáty i kandidátku a zahájili volební kampaň. Odprezentovali ostatním svůj program a vystavili 
se jejich ne vždy jednoduchým dotazům. A pak přišly samotné volby – všechno, jak má být: plentu 
a urnu nám zapůjčili z obecního úřadu, zasedla volební komise, každý žák se musel prokázat svým 
dokladem totožnosti (žákovská knížka). Pro voliče i kandidáty to byla zajímavá zkušenost a věříme, 
že až dospějí do věku prvovoličů, bude pro ně přirozené k volbám jít a využít tak svou možnost 
ovlivňovat život v naší zemi. 
Ve znamení běhu 

První týdny školního roku se letos nesou ve znamení sportu: Někteří žáci i učitelé si 
vyzkoušeli své síly na Běhu Českým středohořím. Svatováclavský den přinesl pěkné počasí, užili 
si ho borci, kteří se vydali na trať, i my, kteří jsme je povzbuzovali ze zázemí. Nyní se chystáme na 
Běh zámeckým parkem – okresní finále škol v přespolním běhu. Naše škola bude letos pořádat již 
28. ročník.  
Středisko volného času 

Rozjíždíme fungování kroužků ve Středisku volného času při ZŠ Ploskovice a přijímáme 
přihlášky pro tento školní rok. Nabídka kroužků je obdobná jako v předchozích letech - výtvarný, 
sportovní, pěvecký sbor, zábavná fyzika, flétna, kytara, angličtina - nově přibyla např. počítačová 
grafika.  Dvakrát do měsíce se opět můžeme setkat na tvůrčích výtvarných dílnách pro rodiče a 
děti (keramika, plstění, barvení triček, korálky, výroba mýdel, svíček apod.) Většina kroužků je 
zdarma (poplatek vybíráme pouze tam, kde je třeba nakupovat materiál - keramika, barvy apod.) 
a mohou se na ně hlásit i děti a dospělí mimo naši školu. 
Mateřská škola 

Již v srpnu se po prázdninové pauze otevřela mateřská škola. Na počátku září proběhlo 
slavnostní přivítání dětí, které jsme zpestřili vystoupením Sváťova dividla. Předpokládáme, že letos 
bude možné uskutečnit předplavecký kurs, na který budeme dojíždět do plaveckého bazénu 
v Litoměřicích od listopadu do února. Stejně jako v předchozích letech nabízíme odpolední 
workshopy pro rodiče a děti zaměřené na přípravu dětí pro vstup do 1. třídy.   

Mateřská škola má ještě několik volných míst, dítě je možné přihlásit i v průběhu školního 
roku. Přijímáme i děti mladší 3 let.         
Informace o škole hledejte na webových stránkách školy www.zsploskovice.cz  
Kontakty do školy:  
ZŠ – zs.ploskovice@iol.cz , 416749066, 777977691 
MŠ –  602358392 (e-mail stejný jako ZŠ)  Mgr. Bc. Miroslava Melicharová, ředitelka školy 

http://www.zsploskovice.cz/
mailto:zs.ploskovice@iol.cz
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Čeká nás cimbálovka, pardálové, hlínování i 
program pro děti s ohňostrojem 

že to bude příjemný večer. 
A co vás čeká na faře? Tam se bude celý den tvořit 
z hlíny, pro dostavbu pece je nutné vytvořit kopuli 

z keramické hlíny a 
dalších „ingrediencí“. 
Do této činnosti se 
budete moci i aktivně 
zapojit, takže koho 
stavba pece zajímá, ať 
se určitě na faře 

zastaví. Na faře vás ale nečeká jen práce, budete si 
moci něco sami vytvořit nebo si zakoupit již hotové 
výrobky z keramiky, keramiček bude totiž na místě 
hned několik. Dalším lákadlem je nabídky 
německých specialit od Rainera a v neposlední řadě 
si budete moci nakoupit háčkované i jiné dekorace 
do bytu. Na  malém jarmarku si pak budete moci 
zakoupit látkové tašky a taštičky, sýrové dobroty 
z vědomické farmy, výborné „Moje marmelády“, 
víno od Pavla Hrabkovského z Velkých Žernosek, 
trdelník a vynikající domácí zmrzlinu od Porta 
Bohemicy, koláčky od našich pekařek nebo třeba 
perníčkové latté. O to, abyste neměli hlad ani žízeň, 
se letos postarají kluci z hospůdky U Blochina, kteří 
připraví gulášek, klobásky, hamburgery a kukuřici. 
Otevřen bude i místní obchůdek, kde si budete moci 
zakoupit nealko nebo třeba párek v rohlíku. 
Večerní ohňostroj začne tak, aby si ho mohly užít i 
děti. 
Program Havelského posvícení letos podpořili MAS 
České Středohoří a Ústecký  kraj v rámci výzvy 
„Podpora komunitního života na venkově“. 
 

 

Letošní Havelské posvícení proběhne v sobotu 
16.10.od 10,00. Obec si pro vás připravila řadu 
novinek. Poprvé bude posvícení zahájeno ranní 
bohoslužbou u místní kapličky, kterou odslouží 
generální vikář Mons. Martin Davídek. A proč zrovna 
bohoslužba? Výraz „posvícení“ je totiž shodný s 
„posvěcení“. Dostavba kostela byla pro obec vždy 
mimořádná událost, protože jeho stavbě obyvatelé 
obvykle věnovali mnoho práce a dle možností i peněz. 
Po dokončení stavby nemohl být kostel hned použit 
pro bohoslužby. Nejprve se musel slavnostním 
způsobem vyjmout ze světské sféry a posvěcením jej 
slavnostně vyčlenit pro služby Bohu. Posvícení se 
původně slavilo ve výroční den posvěcení kostela. 
Traduje se, že první posvícení slavil 
při svěcení chrámu v Jeruzalémě král Šalomoun. 
Vzhledem k nejednotnosti oslav posvícení a tudíž 
nepracovních dnů v rámci císařství nařídil císař Josef 
II. roku 1786 po celé zemi slavit posvícení třetí 
říjnovou neděli po svátku svatého Havla. U nás, 
v Býčkovicích, navíc kostel, který stál v blízkosti 
bývalé fary, byl zasvěcený právě svatému Havlu.  

A teď už zpátky 
k programu, hned po 
bohoslužbě vystoupí na 
návsi od 11,00 
Staropražští pardálové. 
Staropražští Pardálové 
hrají a zpívají 
nejznámější písně 

"šlapeťácké" staropražské, dále lidové a také 
nejpopulárnější hity Karla Hašlera. Na ně naváže 
cimbálová muzika Jaroslava Kotlára s nádhernými 
lidovými písněmi. Bude mít dokonce dvě vystoupení, 
ta rozdělí pohádka pro děti od Štěpánčina divadélka. 
Pro děti ale bude připraven i další program, výtvarné 
dílničky, keramické tvoření na faře nebo třeba 
podzimní fotokoutek a přírodní stezka bosou nohou. 
Odpolední program bude patřit opět cimbálovce a 
vyvrcholí akce na faře, kde se bude dokončovat pec 
na pečení chleba a právě v 17,00 by mělo být vše 
dokončeno. Program bude tak na chvíli přerušen, 
abyste se mohli zapálení ohně „buřťáku“ zúčastnit. 
Večer pak budou vyhlášeni vítězové kulinářské 
soutěže O nejlepší štrůdl. Nalákat by vás měly 
hodnotné ceny, výherce získá ponorný mixér Bosch 
s příslušenstvím, další cenou je luxusní forma na 
bábovku nebo silikonový vál s válečkem. Vzorky svých 
dobrot můžete nosit do 15,00.  
Na večer nám pak zahraje uskupení z Trnovan, Travis 
family. Připraven bude stan i s vytápěním, tak věříme, 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bohoslu%C5%BEba
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%AFh
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vysv%C4%9Bcen%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jeruzal%C3%A9msk%C3%BD_chr%C3%A1m
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jeruzal%C3%A9m
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0alomoun
https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_II.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_II.
https://cs.wikipedia.org/wiki/1786
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_Havel
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Zajímá vás, co to vlastně to hlínování je, co vás čeká a co bude k vidění? Veřejnosti se poprvé otevřou brány 
bývalé fary v Býčkovicích, kde žije a tvoří keramička Alena Bachová se svou rodinou. A tak jsme se jí na pár 
věcí prostě zeptali  
Aleno, co to vlastně hlínování je a komu je určené? 
Hlínování jsem to nazvala, když jsme vůbec o 
myšlence téhle akce začali přemýšlet. 
Dneska bych to asi nazvala svátek 
hlíny a keramiky. Cílíme na  
širokou veřejnost – jednak 
chceme dát lidem vědět, že je v 
Býčkovicích kulturní památka, 
která tady měla a má své místo a i 
v minulosti hrála důležitou roli (nakonec tady 
někde stál původní kostelík sv. Havla). Proto 
jsme se rozhodli dát možnost nahlédnout do 
dvora a prostor bývalého hřbitova. Tady všude 
bude svátek hlíny probíhat – budou tu mít své 
stánky drobní výrobci a prodejci (samozřejmě 
keramika, pak šité výrobky – a něco z německé 
kuchyně mého muže). Bude tu samozřejmě 
hliněná dílnička pro děti i dospělé, kteří budou 
moct modelovat z hlíny nebo barvami glazovat 
keramické polotovary. Tím hlavním tahákem je 
ale dostavba hliněné pece na dřevo, tedy její 
kupole, která bude jak jinak z hlíny. Budeme 
potřebovat spoustu rukou, které nám pomohou 
hlínu míchat s pískem a potom z ní tvořit klenbu 
pece. Po dostavbě a vysušení (což bude tak o dva 
až tři týdny později) v ní bude možné péct 
všechny možné dobroty: chléb, maso, pizzu, 
koláče. 
Zmínila jsi faru jako místo konání akce. Jaké je 
to místo, mohla bys ho čtenářům přiblížit? 
Mluvíme tu o pozdně barokní faře v Býčkovicích 
- vystavěná byla okolo roku 1741, od roku 1964 
je chráněná jako kulturní památka, mým 
domovem je od roku 2006. Svátek hlíny bude 
probíhat na nádvoří a v místech, kde býval 
hřbitov a stávala kaple nebo kostelík sv. Havla. 
Jak tě napadlo postavit právě pec na chleba?  
Já bych úplně nejraději chtěla postavit pec na 
keramiku, ale na to jsou potřeba jiné materiály a 
finančně je to taky někde jinde. Ta navíc nadchne 
srdce keramika a ne už tak běžného 
kolemjdoucího. Na hliněnou pec na přípravu 
jídla naopak využijeme těžko využitelné 
materiály z keramických dílen a můžeme krásně 
propojit příjemné s příjemným - hrnčířské 
materiály a písky se stavbou pecky na maso, 
chleba či pizzu. 
Už jsi takovou pec viděla, případně vyzkoušela? 
Zatím jsem to nezkoušela, ale těším se na to. 
Bude to dřina, nebude to jen tak - kupole bude 
mít průměr okolo 1 metru a výšku asi 40 cm a 
počítám, že na ni padne okolo tuny materiálu. 
Rainer, tvůj manžel, připraví speciality z německé 
kuchyně. Je dobrý kuchař? Co rád vaří? 
Můj muž nejraději peče maso. Asi jako spousta 
chlapů je v kuchyni výborný - ale nechtějte vidět, 
jak potom kuchyň vypadá! Proto se těším, že  

budeme moct část pečení a vaření přenést ven 
- a budeme rádi, když občas přijdou i ostatní. 
Znamená to, že nás zveš? 
Určitě zvu všechny, aby přišli v sobotu přiložit 
ruku k dílu nebo se aspoň podívat, jak se 
taková pec staví. My budeme se stavbou vlastně 
začínat už v pátek, během soboty by se měla 
kopule dostavět - protože všechna ta hlína se 
musí přidávat po vrstvách. Pec pak bude 
vysychat a bude se vypalovat. Počítám, že tak 
okolo svatého Martina bychom v ní mohli 
provést první či druhé pečení - pec se musí tak 
hodinku roztápět, aby naakumulovala teplo, a 
pak se v ní může péct, třeba pizza by při 
správné teplotě měla být hotová za 90 vteřin, na 
chleba a maso bude potřeba průběžně přikládat 
a péct hodinu, hodinu a půl. 
K čemu bude pec u fary sloužit? 
Určitě bych byla ráda, kdyby se tu a tam sešli 
u pece a společného vaření či posezení naši 
místňáci - dobré jídlo má rád každý a zahrada 
na faře a místo u pece k tomu zvou. 
Jaké máte s farou plány? Všichni si dokážeme 
představit, jak je složité získávat na opravu 
starých památek potřebné finance, ale kdybys 
měla neomezený přísun 
peněz, zavřela bys oči, tak jak 
by fara vypadala?  
Jooooj, tak finance jsou 
problém. Všechny opravy tu 
buď stojí čtyřnásob než u 
běžného domu, a nebo nejlíp 
je udělat si to vlastními silami. Chystám se teď 
na dveře a okna dole v sýpce - tam by měl být 
keramický ateliér a keramická škola. Zatím v 
jedné půlce vůbec není strop/podlaha Chtěla 
bych postupně opravit všechny ohradní zdi a 
nechat dát nové fasády. Kdybych mohla snít 
ještě dál, tak tady na bývalém hřbitově, by měla 
být okrasná zahrada s lavičkami a cestičkami, 
na nádvoří by se měla odkrýt dlažba, je potřeba 
obnovit sklepy, které jsou ve stráni - jeden byl 
zasypaný ještě, než jsme se nastěhovali, druhý 
potřebuje zpevnit vstupní prostory… 
Přeji Ále a vlastně nám všem, aby se její sny 
vyplnily, protože bývala fara je bezesporu jedna 
z velkých dominant Býčkovic a místo, kde se na 
nás dýchne historie a tajemství. Ať se daří. 
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