Milí čtenáři, čtyři roky uběhly jako voda. Přesně takovou dobu jsem vám přinášela zprávy
z naší obce, co se zde konalo, co se chystalo a o čem si štěbetali i vrabci na střeše. Byla
jsem ráda a vždycky mne to mile pohladilo po duši, když mne lidé potkávali a povídali si o
tom, co četli v novinách. Měla jsem pocit, že má moje práce smysl, a to vás pak práce jinak
těší. Byla jsem tu zkrátka pro vás. Vychází poslední občasník v tomto volebním období a
já bych byla ráda, abyste své nové zastupitele volili moudře a tak, jak to cítíte. Není moudré
poslouchat, koho nevolit a proč, spíš se zamyslete nad tím, kdo vám co nabízí v letech
dalších. Zamyslete se nad tím, v jakém prostředí chcete, aby vyrůstaly vaše děti a kdo by
měl být vzorem pro vaše vnoučata. Jestli není důležitější vytrvat, než se vzdát. Jestli není
lepší se vzdělávat, než stagnovat. Jestli není lepší zanechávat stopu než se jen vézt. Jestli
není lepší srovnávat se s fungujícími obcemi a pomáhat si. Jestli není lepší přinášet chytrá
řešení a inovativní pohled. Je to jen na vás, přeji vám šťastnou ruku.
Vaše Monika Matušková
SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané, vážení přátelé, máme zde další I nadále bych si přál, aby všichni
vydání Býčkovického občasníku, tentokrát jde o občané
mohli
přinášet
vydání bilancující, kde se snažíme představit, co konstruktivní návrhy, ať sami nebo
všechno se nám za poslední čtyři roky v obci prostřednictvím svých zástupců
povedlo.
v zastupitelstvu nebo v osadním
Možná jste za poslední čtyři roky poznali, že nejsem výboru. Já, jako starosta i obecní
typ starosty „údržbáře“, jsem starosta, který chce úřad jsme stále otevřeni k diskuzi
rozvíjet a zlepšovat. Jsem přesvědčený o tom, že ve komukoliv.
vedení obce musí být osoba, která chce a umí obec Byl bych rád, abyste si vybrali a
posouvat dopředu a k tomu má jasné vize, plány a zvolili
své
zástupce
do
představy. V průběhu posledních čtyř let jsem zjistil zastupitelstva
podle
svého
a potvrdil si, že čtyři roky jsou velmi krátká doba na nejlepšího vědomí a svědomí,
dokončení všech vizí a plánů, a proto chci ideálně podle výsledků práce
pokračovat dál.
(zkušeností) a představ pro další
Naše obec se skládá z více částí a osad/samot, každá rozvoj obce jednotlivých kandidátů.
má své potřeby, každá se vyvíjela a vyvíjí trochu
jinak. V každé části má obec nějaký majetek, o který Přeji vám pohodový podzim
se musí starat a hospodařit s ním. V Býčkovicích Váš starosta, David Matuška
máme budovu obecního úřadu s obchodem, bytový
dům s hospodou, hasičárnu, hřbitov, fotbalové
hřiště, dětské hřiště. Ve Velkém Újezdě máme areál
s dětským
hřištěm, venkovní
posilovnou
a
prostorem pro konání venkovních komunitních akcí
a kromě komunikací, bohužel nic dalšího.
Zodpovědné řízení obce znamená věnovat se
správě a rozvoji obecního majetku (obecní budovy,
obecní prodejna, hřbitov, sportoviště), efektivnímu
odpadovému hospodářství, podpoře spolků a
komunitního života, investicím do podpory rozvoje
bydlení, energetickým úsporám, hledání potenciálu
KOMUNÁLNÍ VOLBY
rozvoje obce a hlavně finančnímu řízení. Potenciál
OBCE BÝČKOVICE
rozvoje ve Velkém Újezdě je v podobě rozvoje areálu
ve dnech
zámku nebo využití skladu civilní obrany nebo
23.-24.9.2022
lokality V1. V Býčkovicích pak jde o lokalitu B1,
Obecní úřad Býčkovice
možnou půdní vestavbu v bytovém domě čp.24,
rekonstrukcí hasičárny, rekonstrukci přečerpávací
stanice a především vybudování kanalizace.
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Bylinková zahrádka-díl třetí
Dovolte mi představit zbývající bylinky naší
nově vzniklé bylinkové zahrádky, které se
skvěle daří a dělá nám radost. V minulých
dílech jste měli možnost dozvědět se něco
např. o kustovnici čínské, levanduli lékařské
nebo třapatce nachové. Bylinek je na záhoně
celkem 18, tak se pojďme ponořit do
voňavého království a poznat posledních 6.

překyselení žaludku. V neposlední řadě
pozitivně působí
při
nachlazení,
onemocnění žlučníku, křečích, bolestivé
menstruaci či vysokém krevním tlaku. A
dodejme, že meduňku mohou bez
problémů užívat také děti.
Pažitka pobřežní – tradiční bylinka s
mnoha pozitivními vlastnostmi na zdraví

Pažitka pobřežní je u nás
Máta peprná – léčivá rostlina s jedno z nejpoužívanějších
vysokým obsahem mentolu
koření. Méně už se ovšem ví,
že
disponuje
také
zajímavými
účinky
na
lidské
Látky,
které
máta
peprná
obsahuje,
mohou
významně zdraví. Na úvod můžeme
ovlivňovat
trávící
soustavu jmenovat např. podporu
člověka. Dokážou totiž pomáhat při křečích, chuti k jídlu a trávení a
zánětech, nechutenství i nevolnosti a navíc zároveň účinný boj proti střevním
umí zklidnit podrážděný žaludek. Ačkoli se v parazitům. Máte-li tedy problémy se
současné době máta peprná pěstuje po celém zažíváním, měli byste do svého jídelníčku
světě, a to především v mírných pásech, její pažitku rozhodně zařadit. Zmínit navíc
původní
domovinou
je
s
největší musíme rovněž protizánětlivé účinky a
pravděpodobností západní Evropa. Ve volné ochranu proti různým plísním. Pažitka má
také antioxidační vlastnosti a pozitivně
přírodě ji dnes ovšem téměř nenalezneme.
působí rovněž na kardiovaskulární systém.
Mateřídouška obecná - velmi
Pažitka čínská - česneková
účinné antiseptikum
Mateřídouška obecná neboli
tymián je známou léčivkou, a
to především díky přítomnosti
vysokého množství silic. Jedná
se o velmi účinné antiseptikum. Tymián se
doporučuje při zažívacích obtížích, vhodný je
tedy např. při průjmech či nadýmání, ale
rovněž při zánětech. Pozitivně působí také v
průběhu onemocnění
horních
cest
dýchacích a můžete jej vyzkoušet i v případě,
trápí-li vás nachlazení, kašel nebo bolest v
krku. Navíc jde o oblíbené koření.

Má
výrazné, česnekové
aroma, ale nezpůsobuje
nepříjemný zápach z úst.
S oblibou
se
přidává
do omáček,
pomazánek,
polévek, na upečené či
uvařené
brambory,
do

salátů.
Pažitka čínská má i léčivé účinky, působí
jako přírodní antibiotikum a antiseptikum.
Pomáhá při léčbě jaterních a žaludečních
obtíží. Listy se přikládají na hmyzí
pobodání.
Meduňka lékařská - oblíbená Yzop lékařský – účinná léčivka i aromatická
bylinka,
která
je
hojně ingredience do kuchyně
využívána pro své léčivé účinky
Yzop lékařský se používá pro léčivé účinky
Meduňka lékařská je léčivá už od starověku. Dnes se sice nejedná o
bylinka, která má příjemnou nejznámější léčivku, přesto nám může
s
mnoha
neduhy.
vůni a chuť. Připravit si z ní pomoci
k tomu,
že
přitom lze zdravý meduňkový sirup, ale Vzhledem
působí
dezinfekčně,
antibioticky
využít ji lze i při vaření. Co se týče vnitřního
diureticky (močopudně),
použití (např. ve formě čaje, sirupu či a
pomáhá
např.
s léčbou močových
tinktury), tato rostlinka je vyhledávána
především pro zklidňující účinky. Působí totiž cest. Dezinfekční a antibiotické
kladně na psychické
problémy,
jakou vlastnosti lze navíc využít i při
jsou mírnější
deprese, potížích s dýchacími cestami,
úzkosti anebo nespavost. Dále je vhodné které uvolňuje, a to i při
užívání při žaludečních poruchách, tzn. zahlenění.
třeba při nechutenství, nadýmání či
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V sobotu 27.8. se uskutečnil 1. ročník akce s osobností, asi největší úspěch měl
názvem Hello, Česká Kalifornie, která si kladla neodolatelný Jiří Suchý, který
za cíl představit největší přednosti regionu.
všechny na podiu pozdravil.
Pozvání přijali i Alexandr Vondra,
bývalý velvyslanec v USA, se svou

Do programu se zapojilo 7 obcí mikroregionu, a
tak bylo k vidění několik zajímavých míst ...v
Třebušíně byla připravena kloboučnická dílna
nebo divadélko pro děti, Trnovany se představily
jako producenti máku, v Křešicích a
Chudoslavicích měli místní hasiči program pro
děti i dospělé, Ploskovice nabídli program na
zámku
atd..
V
Býčkovicích
jsme
příchozím
nabídli
spoustu
zábavy
a
dobrého jídla a pití.
Hned od rána měli
návštěvníci
možnost
zapůjčit si nejrůznější
vodní
plavidla
a
vyzkoušet si potápění v kontejneru.
Děkujeme litoměřickým potápěčům za přípravu
i organizaci. V keramické dílně Dlouhánka měly
hlavně děti možnost vyzkoušet si práci s hlínou
na hrnčířském kruhu. Pouťové atrakce byly k
dispozici i kvůli nepřízni počasí pouze do 15.
hodiny odpolední, kdy se chystalo hudební
vystoupení. To zahájila skupina Elán revival s
peckami od známé slovenské skupiny, na ně
navázala rock-metalová Insignie a jako poslední
vystoupila folková kapela Pokaždé jinak. Pro
milovníky letního kina byla připravena klasika
„Mamma Mia“ a jako překvapení večera
nádherný ohňostroj.
Další
překvapení
pro
návštěvníky
se dostavilo i
během dne,
a to v podání
několika
známých
3

úžasnou ženou Martinou. Kdo měl
chuť na romantickou procházku
při svitu svíček, mohl se projít alejí
mezi Býčkovicemi a Ploskovicemi,
která se na jednu noc rozsvítila.
Věříme,
že
jsme
ve
všech
návštěvnících zanechali dobrý
dojem a že se budou na podobné
akce rádi vracet. Přejeme České
Kalifornii, aby jen vzkvétala a
našla své místo na slunci vedle
dalších, stejně atraktivních částí
naší krásné země, určitě máme co
nabídnout.
Společně strávené odpoledne při
malování na sklo
178 sklenic lemovalo alej mezi
Býčkovicemi
a
ploskovickým
zámkem. Některé z nich jsme
pomalovali
během
tvořivého
odpoledne
na
prostranství
před
obecním
úřadem.
Sešlo se nás
asi 20, malí,
i velcí. A
ikdyž bylo
dusno
a
horko,
panovala
dobrá,
tvořivá atmosféra.
Celkem se nám
podařilo namalovat
asi
50
sklenic.
Některé
z nich
schováme
a
můžeme je použít
např.
během
Havelského
posvícení
nebo
Světluškového průvodu.

Do ploskovické školy nastoupilo
v září 11 prvňáčků
Letos
nastoupilo
do první třídy 11
prvňáčků. Starosta
obce
Býčkovice,
David
Matuška
předal
všem
prvňáčkům dárek v
podobě baťůžku s
výtvarnými
potřebami.
Samotný baťůžek
(jako
dárek
od
starosty) si mohou vyzvednout i ostatní
býčkovické žákyně a žáci ZŠ (nebo jejich
rodiče) na obecním úřadě v úředních
hodinách
Přejeme všem pohodový školní rok
2022/2023.
Nový muzikál Biograf láska byl
strhující
V sobotu 17.9.
jsme
vyjeli
na
muzikál
„Biograf
láska“ do divadla
Kalich.
Autobus
byl plný, jelo nás
rovných 50 a moc
jsme si to užili.
Podařilo se nám
sehnat lístky na
první představení po premiéře a bylo se
na co dívat a hlavně bylo co poslouchat.
Sálem se nesly nezapomenutelné hity
Hanky Zagorové a troufám si říct, že
v divadle nebyl nikdo, kdo by si alespoň
jednu
píseň
nezabroukal
spolu
s interprety. Bylo to citlivé, dojemné
představení a jeho tvůrci tak vzdali hold
jedné z největších českých zpěvaček. Po
představení
proběhla
autogramiáda
s herci. Byla to vůbec první autogramiáda
v divadle a proběhla přímo v hledišti.
Podobný výlet za kulturou určitě zase
někdy zopakujeme. Bylo to krásné.
Sbírka pro litoměřický Klokánek
byla jako vždy úspěšná
Ve druhé polovině srpna jsme oslovili
litoměřický Klokánek a nabídli jim, že
uspořádáme opět sbírku. Tentokrát si
přáli hlavně sladkosti a dobroty. Celý
týden mohl kdokoliv přinést do obchodu
tyto věci a nasbírali jsme dohromady 4
plné, obrovské krabice bonbonů, sušenek
4

a dalšího mlsání. Celý dar jsme potom
převezli přímo dětem do litoměřického

Klokánku, kde měli obrovskou radost a my
máme zase radost z toho, že pomáháme
společně. Každý, jak může.
Termíny vývozů sběrných nádob na
komunální odpad pro zimní období
2022 – 2023
Od úterý 4.10.2022 se mění termíny
vývozů sběrných nádob na komunální
odpad. Vývoz bude probíhat 1x týdně,
každé úterý.

Na posezení se starostou se
rekapitulovalo
Poslední pivo se starostou v tomto
volebním
období
proběhlo
v místní
hospůdce minulý pátek. V hospodě se
sešlo na třicítku občanů. Debatovalo se o
tom, co se povedlo, na čem se ještě pracuje
a co je potřeba dokončit. Starosta znovu
zdůraznil, že ikdyž je vše předpřipravené,
právě nové zastupitelstvo musí podniknout
poslední nezbytné kroky k tomu, aby se
zahájila výstavba kanalizace a čističky
odpadních vod v Býčkovicích. Starosta
zároveň
věří,
že
do
zastupitelstva
budou
zvoleni
zodpovědní
a
pracovití zástupci, kteří
budou
pokračovat
v dokončení všech, nejen
rozpracovaných projektů.
Starosta poděkoval všem
za pomoc a podporu během
uplynulých 4 let.
Proběhlo slavnostní vítání občánků na
zámku v Ploskovicích
Slavnostně jsme mezi námi v neděli
18.9.2022 přivítali nové občánky Býčkovic,
kteří se narodili v uplynulém roce. Vítáme
Aničku Vaďurovou, Pepíčka Vaňouska a
Nikolku Řepíkovou. Od obce obdrželi
dárečky – strom, kytičku, poukázku do
drogerie a hračku býka.

Zajistili jsme pro vás prodejnu potravin
V prosinci 2018 (krátce po volbách) se nám podařilo v budově
obecního úřadu znovu-otevřít prodejnu potravin, v březnu 2020
jsme prodejnu převzali pod „křídla“ obce.
Prodejnu máme otevřenu 7 dní v týdnu, denně máme čerstvé
pečivo, několikrát týdně čerstvou uzeninu, běžný sortiment
potravin, ale i široký sortiment drogistického, dárkového i
papírenského zboží. V prodejně lze platit i bankovními kartami.
Začátkem roku 2022 jsme zahájili i rozvoz nákupů seniorům
v Býčkovicích i ve Velkém Újezdě přímo domů. Prodejnu potravin
obec nijak nedotuje, je plně soběstačná a jsme tomu velmi rádi!
V prodejně nebo před prodejnou je možné se posadit, dát si
např. kávu z obecního kávovaru a pobavit s přáteli.
Vylepšili jsme pro vás a s vámi prostor před domem Býčkovice čp. 24
Na jaře roku 2019 jsme brigádnicky
upravili prostor před domem čp. 24,
tím se vylepšilo zázemí místní
hospody a vytvořilo hezké prostředí
pro venkovní posezení a zároveň
bezpečnější pro všechny.
Obec dala materiál, občané čas a
práci a starosta dal sud na žízeň při
práci V roce 2020 jsme pak
nakoupili do hospody nové vybavení
(židle, stoly).
Místní hospoda je jediný prostor,
kde můžeme v obci organizovat kulturně-společenské akce „pod střechou“.
Po více než 25 letech jsme pro vás otevřeli Obecní knihovnu
12.6.2019 jsme pro vás otevřeli (po
více
než
25
letech)
Obecní
knihovnu, naše knihovna byla
první. Která byla po roce 2002
otevřená na území bývalého okresu
Litoměřice. Jsme zapojeni do
výměnného fondu, každé 3 měsíce
máme nové knihy pro naše čtenáře.
Jsme přesvědčeni, že knihovna patří
na každou vesnici - vedle obchodu,
hospody…
V roce 2020 jsme navíc vytvořili 2
knihobudky,
jednu
z bývalé
telefonní budky, kterou operátor zrušil a druhou v rámci autobusové zastávky ve
Velkém Újezdě.
Vysadili jsme pro vás téměř 300 stromů a dřevin
V posledních čtyřech letech jsme pro vás vysadili téměř 300
stromů a okrasných dřevin. Meruňkovou alej (14ks starých
odrůd), ovocnou alej k zámku (77ks ovocných stromů),
chybějící lípy v aleji ve Velké Újezdě, provedli jsme náhradní
výsadbu za pokácené stromy kolem nádrže v Býčkovicích, dále
jsme vysadili stromy pro budoucí zastínění hřbitova a
prostranství před ním a také byla provedena výsadba na a
v okolí hřiště ve Velkém Újezdě a na dvou prostranstvích
v Býčkovicích. Věříme, že stromy do naší krajiny patří, a že
budou vhodně dotvářet naše okolí. Děkujeme, že nám
pomáháte se o výsadbu starat
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Spolky a komunitní akce (zapojení občanů)
V obci v posledních letech organizujeme mnoho komunitních a kulturněspolečenských akcí. Některé
z nich organizuje přímo obec
(Pálení čarodějnic, Loučení
s létem
nebo
Havelské
posvícení) a další menší akce
jsou u nás organizovány
spolky (Sousedé z Býčkovic,
Sokol Býčkovice a hasiči) nebo
osadním výborem Velký Újezd.
Financování těchto malých akcí je podporováno z obecních peněz takto: Sousedé
z Býčkovic dostávají na svou činnost 20tis Kč na rok, stejně tak dostávají fotbalisti,
10tis Kč jde na činnost osadního výboru Velký Újezd. Osadní výbor Velký Újezd za
tuto podporu uspořádal Zajíčkův poklad, Dýňohraní, Vítání léta, Drakiádu. Spolek
Sousedé z Býčkovic za tuto podporu organizuje Masopust, Letní kina, Kotlíkový
festival, Pohádkovou cestu, Věncování, Svíčkování, Život na vsi, Skřítkovou cestu,
Masopust, Masopustní cestu
koníka Richarda, Cestu za
pokladem, V září k Máří,
Malování na sklo. Je jasné,
že pouze z finanční podpory
obce by se toto všechno
organizovat nedalo a proto je
nutná dobrovolnická činnost
a snaha o získání další
financí na uhrazení všech aktivit pro naše občany. Děkujeme všem, kteří se na
akcích podílejí a pomáhají.
Obnova cest, turistické a cyklo trasy
Snažíme se obnovit cesty mezi Býčkovicemi a okolními vesnicemi a mezi Velkým
Újezdem a okolními vesnicemi/místními částmi. Za poslední 4
roky se nám podařilo obnovit cestu mezi Býčkovicemi a
Ploskovice (zámkem), dále se více využívá cesta mezi Velkým
Újezdem a Sedlecem (kde vede nově i turistická značka (žlutá)
až na rozhlednu Hořidla. Další obnovenou cestou je z Býčkovic
do Těchobuzic, ta vznikla na obou březích Těchobuzického
potoka, v tomto úseku se běžel i poslední běh Českým
středohořím. Z Velkého Újezda lze dojít
nebo dojet na kole i do Trnovan a do
budoucna půjde dojít obnovenou cestou do
Lučního
Mlýna
(tzv.
Marmeládky).
Z Býčkovic můžete opět dojít do Dolních
Nezlů a to dokonce dvěma způsoby, cestou
pod Ořechovkou nebo kolem sloupu sv.
Máří Magdalény (tzv. Černaj nebo u Anny.
Dále je možné dojít z Lučního Mlýna k zámku Velký Újezd (po
žluté turistické) nebo si projít Býčkovický okruh (zelená turistická
a zhlédnout krásné výhledy na České středohoří). Do budoucna
bychom chtěli vytvořit i cestu kolem vodní nádrže Býčkovice a dále
rozšiřovat možnosti na procházky pro místní i propojení s dalšími
obcemi v okolí.
Pomáháme potřebným
V naší obci není občanům pomoc potřebným a charita lhostejná. Jsem hrdý na to,
že dlouhodobě podporujeme organizace jako jsou Diakonie ČCE, Linka bezpečí nebo
Charita – Tříkrálovou sbírku. K tomu jsme v roce 2018 začali pořádat pravidelné
sbírky pro Hospic sv. Štěpána (Rozsviťte hvězdu pro Hospic v čase vánočním),
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pravidelně organizujeme sbírky pro Fond
ohrožených dětí Klokánek v Litoměřicích. Vedle
těchto aktivit jsme zorganizovali sbírky pro oběti
tornáda na Moravě nebo sbírku pro ženy a děti
prchající před válkou na Ukrajině. V neposlední
řadě se zaměřujeme na pomoc potřebným místním
a z blízkého okolí – např. výtěžkem Běhu Českým
středohořím – Běhu pro Sašu nebo již pravidelné
pečení vánočního cukroví pro naše seniory. Jsem
pyšný na naše občany, kteří takto rádi a
pravidelné pomáhají. Díky všem
Dětské hřiště, venkovní posilovny, stůl na stolní tenis
Za poslední 4 roky jsme nainvestovali přes 1.000.000 Kč do
obnovy dětského hřiště ve Velkém Újezdě, do venkovních
posiloven (tzv. work-out center) jak
v Býčkovicích, tak ve Velkém Újezdě,
do cvičebních strojů pro seniory
v Býčkovicích i ve Velkém Újezdě, do
přípravy
pro
vybudování
multifunkčního hřiště a nového
venkovního stolu na stolní tenis.
Tento obecní majetek slouží všem
generacím od úplně nejmenších, přes
náctileté a dospělé až po seniory.
Díky všem za to, že se k majetku
chováte slušně a věřím, že nám všem
bude dlouho dobře sloužit.
Veřejné prostranství - dvůr Obecního úřadu
Od roku 2020 jsme připravovali projekt na úpravu
dvoru Obecního úřadu. V tomto projektu jsme
vybudovali malé pódium, nakoupili lavičky,
posezení se stříškou a celkově upravili dosud
neupravené prostranství pro další využívání. Na
prostranství vznikla i veřejná bylinková zahrádka,
ze které si může každý návštěvník odnést bylinky
pro své použití. Nakoupili jsme i vybavení pro
kulturní činnost (ozvučení, dataprojektor, plátno
na projekci). Prostor slouží jako veřejné prostranství pro malé kulturně-společenské
akce a chceme zde společně s fungujícími spolky pořádat např. vystoupení pro
seniory, komunitní projekce letního kina. akce jako např. malování na sklo apod..
Celkové náklady na úpravu prostoru a nákup veškerého vybavení byly 513 tis Kč a
financováno bylo ze získané dotace ve výši 410 tis Kč, zbylých 103 tis Kč uhradila
obec z vlastního rozpočtu.
Péče o naše seniory
Vážíme si našich seniorů. Inspirují nás a čerpáme od nich zkušenosti. Pořádáme pro
ně různá setkání, např. dny jubilantů. Mají
možnost využít službu rozvoz nákupů až do
domu. Naše hospodyňky pečou pro seniory
vánoční
cukroví,
vyrábějí
adventní
svícny…. Mnozí senioři jsou aktivní a
pomáhají s přípravou některých akcí, tak
třeba ty vynikající koláčky na Havelské
posvícení pečou právě naše úžasné
seniorky. Děkujeme seniorům i všem co
nám s péčí o ně pomáhají.
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Webové stránky, FB obce, obecní noviny
Za poslední 4 roky jsme vydali 12 čísel obecních
novin/zpravodaje. Noviny jsou ke stažení na našich webových
stránkách a všichni občané je dostávají zdarma do schránek.
Náš FACEBOOKový profil sleduje 546 lidí. Naše webové stránky
máme od roku 2021 v novém formátu, který je vhodný i pro
zobrazení na mobilních zařízeních. Vedle názvu obce
„Býčkovice“, prezentujeme na webových stránkách i místní část
Velký Újezd.
Odpadové hospodářství – třídíme doma (papír, plast, kovy, BIO)
Jsme hrdí na to, že v Býčkovicích stále lépe třídíme. Děkujeme všem občanům, kteří
poctivě třídí a tím snižují objem směsného komunálního odpadu. Proto nemusíme
výrazně zvyšovat poplatky za odpady. Věříme, že se nám i nadále povede držet
náklady pod kontrolou.
Pro lepší třídění odpadů jsme již podruhé nabídli
občanům tašky na jednotlivé složky odpadu ZDARMA
(výměna za nové je možná 1x za 3 roky). V roce 2020 jsme
rozšířili klasickou sestavu papír-plast-sklo o tašku na
kovy (opět ZDARMA).
V roce 2019 se nám podařilo výrazně rozšířit počet
sběrných hnízd na PAPÍR-PLAST-SKLO, počet sběrných
hnízd jsme rozšířili ze 4 na současných 10 sběrných
hnízd. Hlavním důvodem bylo, aby se nádoby na třídění
odpadu přiblížily občanům. Zároveň se nám podařilo
nakoupit vlastní nádoby (1100l) na tříděný odpad, které
jsme měli dosud pronajaty od svozové firmy. Nákup jsme
financovali ze získané dotace od Ústeckého kraje a naše
(obecní) spoluúčast se nám vrátila během dalších 2 let.
Kovy od roku 2021 již neodváží svozová firma, ale sama obec na své sběrné místo a
odsud kovový odpad prodáváme za výkupní ceny k dalšímu zpracování. To je další
krok pro optimalizaci nákladů na odpadové hospodářství, protože dosud jsme za svoz
platili my. Teď platí nám.
Další tříděnou složkou je BIOodpad, u této složky využíváme tzv. předcházení vzniku
odpadů využíváním kompostérů, kterých jsme občanům distribuovali 77 kusů,
všem, kteří si o kompost zažádali. Samotný svoz BIOodpadu (hnědých popelnic)
provádíme od letošního roku také sami a svážíme na určené místo k dalšímu využití.
Sběrné místo Býčkovice
V roce 2021 jsme vytvořili Sběrné místo Býčkovice. Celková investice činila 427tis
Kč, na investici se nám podařilo získat dotaci ve výši 70% (299tis Kč) z Programu pro
podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji. Obec investovala 128tis
Kč. Investice směřovala do malých
terénních
úprav,
oplocení,
zabezpečení, a především nákup
6ti velkoobjemových kontejnerů.
První rok provozu sběrného místa
ukázal, že záměr byl správný a
sběrné místo funguje. Nabízí
našim občanům službu, která
v obci dosud chyběla. Sběrné
místo navíc umožňuje obci další
možnosti
pro
třídění
a
předzpracování některých složek
odpadu jako jsou kovy a do
budoucna snad i plasty a papír.
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Obnova tradic - Masopust, Havelské posvícení
Za poslední čtyři roky se nám v obci podařilo obnovit
několik tradic. Hned v říjnu 2018 jsme zorganizovali
první ročník Havelského posvícení, které zde mělo tradici
desítky a možná stovky let. Další obnovenou tradicí je
Masopust, který se v dřívějších dobách pořádal v každé
obci a který se
stal
velmi
oblíbenou
atrakcí nejen u
místních, ale i přespolních. Všechny akce
v obci se neobejdou bez práce našich
občanů, dobrovolníků. Jim patří ohromný
dík za to, že jim není lhostejný život nás
všech.
Z rozpočtu obce je také vidět, že
vynakládáme na kulturu a komunitní
akce více peněz než dříve. V roce 2018 to bylo 54.555 Kč, v roce 2019 187.857 Kč,
v roce 2020 87.268 Kč a v roce 2021 172.203 Kč. Tyto investice vnímáme jako
důležité pro udržení tradic a komunitní aktivity.
Mobiliář - vítací cedule, lavičky, stany, koše
Za poslední čtyři roky jsme pro obec zakoupili a vyrobili 5
vítacích cedulí na vjezdy do obce, 5 informačních nástěnek,
12 odpadkových košů, téměř 30 laviček, 6 posezení (lavičky
se stoly), 15 pivních setů (lavičky a stoly), 1 velký stan
(6x12m), 3 párty
stany
(3x3,
3x6,
3x9m), 1 mobilní
toaletu a 2 stojany na kola. Celkově jsme do
tohoto vybavení investovali ca 300.000 Kč.
Mobilní mobiliář je k dispozici obci, na obecní
akce, na akce spolků a také si je mohou
bezplatně zapůjčit občané obce na různé soukromé oslavy.
Společné výlety - Drážďany, Sychrov, muzikál „Biograf láska“
Již v roce 2018 jsme uspořádali první autobusový zájezd, na vánoční trhy do
Drážďan. Chtěli jsme našim občanům umožnit i výlety za poznáním České republiky
nebo za dalšími kulturními zážitky, proto jsme
se spojili s okolními obcemi a začali jsme
výlety pořádat společně. Ten první nás zavedl
na zámek Sychrov, do nádherné Sklárny
Pačinek a pivovaru Cvikov. I druhý zájezd byl
nádherným kulturním zážitkem, podařilo se
nám získat lístky na muzikál s hity Hanky
Zagorové „Biograf láska“ a stálo to opravdu za
to. Dalším plánovaným zájezdem by mohla být
návštěva vinného sklípku. Na všech zájezdech se finančně podílí i obec, která vždy
platí dopravu autobusem.
Hasiči v akci
Zatím pořádají pravidelné brigády, zvelebují obec,
účastní se školení, pomáhají připravovat všechny akce,
včetně těch pro děti. Účastnili se i prvních závodů
v Chudoslavicích, odkud si přivezli 3. místo.
V Býčkovické stopě vyhrál projekt, díky kterému mohou
hasiči rozšířit technické vybavení jednotky.
Je před nimi ještě spoustu práce, ale první krok udělali.
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Podpora bydlení - startovací byty, stavební parcely
Jsme si vědomi faktu, že mladí lidé z naší vesnice nemají mnoho možností se
osamostatnit a jsou nuceni odcházet „bydlet“ do okolních vesnic a proto jsme hledali
možnosti, jak tomuto předcházet a zkusit najít možná řešení. Zároveň jsme chtěli
naplnit platný územní plán, který počítá s rozvojem obce v rámci rozvojových lokalit.
V posledních 3 letech jsme pracovali na projektech, které situaci pomohou řešit. Jde
o tři projekty: rozvojová lokalita B1 (Býčkovice) - nechali jsme zpracovat projektovou
dokumentaci na výstavbu 11 rodinných domů, v současné době řešíme posílení
vodovodu, abychom mohli lokalitu „napojit“ a pozemky nabídnout zájemcům, dalším
projektem je rozvojová lokalita V1 (Velký Újezd) - zahájili jsme jednání s vlastníkem
pozemku a dohodli se na postupu při vytvoření územní studie (podle územního plánu
se zde počítá s výstavbou rodinných domů již od roku 2008), velkou výhodou jednání
s vlastníkem pozemku je možnost ovlivnit budoucí podobu lokality, získání veřejného
prostranství do obecního majetku, kde by do budoucna vznikla budova občanské
vybavenosti (prodejna, klubovna/zázemí pro akce v části Velký Újezd, zázemí pro
hasiče a/nebo komunální techniky). Další výhodou v případě výstavby nových
rodinných domů v lokalitě V1 pro místní část Velký Újezd je možnost vybudování
centrální kanalizace (tak, aby byla lépe a reálně financovatelná) nebo např. jednání
o vyšším počtu autobusových spojů do této části… zkrátka nám jde o lepší kvalitu
žití v celé obci. A nakonec jde o projekt výstavby startovacích bytů – nechali jsme
zpracovat projektovou dokumentaci na výstavbu 3 startovacích bytů v půdních
prostorách budovy Býčkovic čp.24 a jakmile zajistíme financování, tak se pustíme
do samotné výstavby.
Energetické úspory
Již v červnu 2019 jsme nakoupili nová LED svítidla na veřejná osvětlení,
tímto jsme snížili spotřebu elektrické energie a zároveň uspořili finanční
prostředky za provoz veřejného osvětlení.
Koncem roku 2020 jsme pořídili na obecní úřad chytré termostaty, které
optimálně vytápějí prostory, to znamená v době, kdy jsou prostory
využívané a jinak pouze temperované. Tímto
krokem jsme snížili náklady na topení o desítky
procent. Navíc celé ovládání vytápění probíhá
dálkově přes mobilní aplikaci.
Dalším opatřením pro energetické úspory byl
nákup komunální techniky - pracovní elektrotříkolky,
aku křovinořezu, aku pily. Tato investice nejen snížila
energetickou náročnost údržby veřejných prostranství,
ale také snížila hlučnost a objem exhalací.
Dále jsme občanům nabídli pomoc s profinancováním
tzv. Kotlíkových dotací v případě nákupu tepelného
čerpadla na vytápění.
Obnova komunální techniky
Do obnovy komunální techniky jsme za poslední 4 roky investovali celkem 900tis Kč.
Nakoupili jsme nové křovinořezy,
sekačku
na
trávu,
pracovní
elektrotříkolku, štěpkovače na
dřevní hmotu, traktor, návěs,
překopávač
kompostu…
Do
budoucna bychom chtěli dokoupit
další příslušenství k traktoru pro
efektivnější
práci
a
údržbu
veřejných prostranství (mulčovač,
zimní set (radlice na sníh, posyp),
zametač…).
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Finance obce
Od listopadu 2018 se nám podařilo zvýšit zůstatek na účtech obce o téměř 8mil Kč!
Z rozpočtového určení daní má obec ročně příjmy na úrovní 4,2–4,6 mil Kč, pokud
bychom nebyli schopni získat další financování (dotace) a zároveň neřídili obec
finančně správně, tak máme ročně ca 0,5-0,75mil Kč na opravy, rekonstrukce nebo
investice. Zbytek z uvedených 4,2-4,6 miliónů Kč ročně jde na provozní náklady obce
(energie, mzdy/odměny atd.).
V roce 2019 jsme změnili podmínky s bankou, do roku 2018 jsme za vedení účtu
bance platili téměř 40tis Kč ročně a od
roku 2019 jsme volné prostředky obce dali
na termínovaný účet a nyní bance
neplatíme, ale dostáváme desítky tisíc
korun za rok na úrocích.
Další úsporou jsou úspory z efektivního
řízení energetiky obce - náklady na veřejné
osvětlení, vytápění budovy obecního úřadu
a také náklady na odpadové hospodářství
máme pod kontrolou a nezatěžujeme víc a
víc obecní rozpočet.
Pozitivní vliv na hospodaření obce má i
provoz obecního obchodu, s tím jsme od počátku nepočítali, stále to vnímáme
především jako službu občanům, stejně jako závoz nákupů/obědů, ale provozování
obchodu obecní rozpočet nezatěžuje, naopak přináší několik desítek tisíc ročně
v podobě zisku. Děkujeme všem, který obchod podporují a nakupují v něm.
Chováme se zodpovědně a nectíme pořekadlo „Z cizího krev neteče“… protože obecní
finance jsou NAŠE finance!!!
Velmi dobře si uvědomujeme, že obecní finance potřebujeme na financování malých
i velkých OBECNÍCH projektů a nemůžeme je projídat, ale MUSÍME je dobře a
efektivně investovat.
Děkujeme i dobrovolníkům za jejich podporu a nezištnou práci pro obec.
Stav financí obce k 30.11.2018 - 6 371 790 Kč
Stav financí obce k 20.9.2022 - 14 421 154 Kč
Investice do obecního majetku (za období 2019-2022) – ca 5mil Kč
Kanalizace a ČOV, vodovod
Na podzim roku 2019 jsme nechali zpracovat Vodohospodářskou studii na
odkanalizování celé obce Býčkovice, celkem se ve studii řešilo 7 variant různých
řešení. Tato řešení byla dále projednávána s dotyčnými orgány a na podzim roku
2020 rozhodlo zastupitelstvo, že se začne pracovat na variantě 2, tzn. odkanalizování
části Býčkovice s vlastní ČOV a rezervní kapacitou na svoz septiků z dalších částí
(ČOV je navržena pro celkem 350 osob). Na konci roku 2020 jsme podali žádost na
financování přípravy projektové dokumentace a získali jsme dotaci ve výši 90%
nákladů. Projektová dokumentace se dokončila a v letošním roce jsme získali
stavební povolení a vybrali dodavatele stavby. Teď nás čeká žádost o dotaci na celou
investici a následně samotná realizace. Dalším projektem vodního hospodářství byla
dotace občanům na úpravu lokálního zdroje pitné vody (pro občany, kteří nejsou a
v současné chvíli nemohou být připojeni na vodovodní řád. Obec na toto uvolnila
300tis Kč. Posledním projektem ve vodním hospodářství je připravovaná studie na
propojení vodovodu Velký Újezd (od křižovatky) a
vodovodu Býčkovice (hřbitov), který by nejen posílil
vodovodní síť (ze zdroje Myštice), ale napojil by i občany
žijící v Lučním Mlýně (na Marmeládce). Pokud k této
realizaci dojde a bude technicky možné přiložit i výtlak
na odkanalizování místní části Velký Újezd, tak by nám
to do budoucna pomohlo vyřešit odkanalizování celé
části Velký Újezd.
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Rekonstrukce zázemí hostince
Podařilo se získat další dotaci, tentokrát
na opravu zázemí místní hospody, toalety
jsou
nyní
v nevyhovujícím
stavu.
Z programu obnovy venkova získala obec
70% dotaci, rekonstrukce bude stát
250tis Kč a bude zrealizována do konce
roku. Dřív bohužel nebylo možné dotaci
čerpat,
kvůli
odstoupení
bývalé
místostarostky Marie Vaďurové nemohlo
zastupitelstvo investici schválit a nebylo
tudíž možné vybrat dodavatele a
rekonstrukci zahájit.
Úprava zeleně a prostranství u
bytového domu
Za bytovým domem, u potoka by mělo
dojít k úpravě prostranství tak, aby ho
mohli využívat všichni nájemníci a bylo
upravené a hezké. Počítá se s výsadbou
nových rostlin a celkovou úpravou.
Dotace ve výši 70tis Kč bude čerpána
opět
z programu
obnovy
venkova
Ústeckého kraje.
Instalace elektrické přípojky na
hřiště ve Velkém Újezdě
Tyto práce by měly být hotové
v nejbližších dnech. Nadále se snažíme
vylepšit zázemí ve Velkém Újezdě
k pořádání místních komunitních akcí.
Další úprava návsi u obecního
úřadu, směrem k dětskému hřišti
Na úpravě návsi už byly práce zahájeny,
zatím byla nainstalována nová úřední
deska, umístěno posezení se stolem a
začínají se umisťovat tabule, na kterých
budou informace o obci, o současnosti,
historii, ale i např. o kostele, který tu
kdysi stával. Pokud byste se chtěli podílet
na jejich vzhledu nebo pomoci s jejich
tvorbou, ozvěte se co nejdříve Davidovi
Matuškovi. Uvítáme i staré fotografie,
které bychom mohli na prezentaci použít.
V upravovaném prostranství v dohledné
době přibude nabíječka na elektrokola.
Věříme, že si k nám najdou cyklisti cestu
a třeba u nás chvíli posedí.
Celkově stála rekonstrukce prostranství
bezmála 500 tis Kč a finančně se na něm
podílí Státní zemědělský intervenční
fond.
Rekonstrukce zázemí na obecním
úřadě
V nevyhovujícím stavu byly toalety i
přilehlá kuchyňka. Rekonstrukce už
probíhá a měla by se v průběhu podzimu
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dokončovat. Celkově stojí přestavba
téměř 250tis Kč a vznikne jedna menší
místnost, kterou bude možné využít jako
kancelář.
Fotbalové hřiště v Býčkovicích
Fotbalové hřiště v Býčkovicích je dalším
hodně
diskutovaným
tématem
v Býčkovicích. Ačkoliv máme u Národní
sportovní agentury již přes rok zažádáno
o
rozsáhlou
rekonstrukci,
včetně
vybudování závlahy, tak agentura
neustále posouvá termín, kdy se bude
žádosti věnovat. Poslední informaci jsme
měli takovou, že to bude na konci
července, nyní posunuli jednání až do
října, ale jestli je to termín reálný, to
nevíme. Starosta tak zaplatil vrt, aby bylo
možné hřiště alespoň zalévat. Sami
fotbalisti si dojednali stržení trávníku a
jeho výsev. Z financí obce se pořídí
čerpadlo a „kačena“. Zatím hrají
býčkovičtí fotbalisti na zapůjčeném
terezínském hřišti.
Doufáme,
že
se
podaří
hřiště
zrekonstruovat co nejdříve, aby mohli
místní
fanoušci
podporovat
Bejky
v domácím prostředí.

Obnova staré cesty mezi Velkým
Újezdem a Lučním Mlýnem
Začátkem října dojde k zaměření cesty
mezi Velkým Újezdem (od zemědělského
areálu)
a
Lučním
Mlýnem
(Marmeládkou), cesta bude pouze polní a
plánujeme podél ní vysadit stromořadí
tak, aby byla cesta v krajině opět vidět.
Věříme, že si obnovená cesta najde oblibu
u našich občanů i turistů.
Optický kabel od CETINu =
vysokorychlostní internet
V současné době probíhá jednání mezi
obcí a společností CETIN na instalaci
rozvodu optického kabelu do všech domů
v obci, věříme, že se dohodneme a
realizace proběhne v následujících dvou
letech.
Posílení elektrické sítě nízkého
napětí v obci – ČEZ Distribuce
Dalším projektem, který se v současné
době řeší, je posílení elektrické sítě
v obci, aby bylo možné např. zavádět
tepelná čerpadla (s příslušným tarifem) a
zřizovat nová odběrná místa. Vše by mělo
být dokončeno do července 2023.
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