
 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Hlupák dělá hlouposti neuváženě, 

kdežto rozumný člověk až po zralé úvaze.“ 
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Vážení spoluobčané, 

i pro měsíc březen bych si dovolil napsat pár řádků do 

Bítovského Zpravodaje. 

 V únoru jsme se po několika letech dočkali vydatné 

sněhové nadílky. Sice se po pár dnech oteplilo a střídaly se 

plusové a minusové teploty, dopravu v obci a vlastně v celé 

republice to značně zkomplikovalo. U nás jsme se snažili zajistit 

sjízdnost komunikací pomocí pronajatého traktoru a za využití 

obecních pracovníků, bohužel ne vždy to bylo kvitováno s 

úspěchem. Chápu, že několik posledních let byly teplé zimy a 

málo sněhu a ledu, ale chtěl bych poprosit o trochu pochopení, 

obzvlášť první dva dny nebyly dobře sjízdné ani dálnice, 

nemůžeme proto čekat, že naše silnice III. třídy a místní 

komunikace budou v lepším stavu. Pro příště jsme se vybavili 

novou technikou, takže další návaly sněhu budou lépe 

zvládatelné. 

 Druhý bod se bude týkat pejskařů. Za poslední měsíc byly 

nahlášeny 2 napadení občanů volně pobíhajícími psy. Situace se 

začíná stávat neúnosnou a na poradách zastupitelstva se začíná 

tato situace vážně řešit. Všechny majitele psů bych požádal o 

prostudování Obecně závazné vyhlášky č. 14/2016, kterou 

najdete na internetových stránkách obce 

www.obecbitov.cz/vyhlasky-obce/. Je zde uvedeno, že psi musí 

být při pohybu na veřejných prostranstvích uvázáni na vodítku a 

s náhubkem! Prosím, dodržujte to. Do dalšího čísla zpravodaje 

chystáme článek určený speciálně všem majitelům psů. 

 Jelikož byly výsledky tříkrálové sbírky publikované již 

v minulém vydání obecního zpravodaje, uvedu jen krátce, že 

Slovo místostarosty 



 
3 

 

celkové dary v letošním roce byly ve výši 330 676 Kč (rok 2020 – 

888 535 Kč). Dále na stránkách www.studenka.charita.cz můžete 

přispět do online kasičky až do 30 dubna. Více na obecní vývěsce. 

 8. a 9. dubna bude u Obecního úřadu probíhat sběr 

elektro a velkoobjemového odpadu. V rámci tohoto sběru 

proběhne pravděpodobně i sběr kovového odpadu, který 

zajišťují dobrovolní hasiči. Novinkou bude sběr použitelného 

oblečení a obuvi (ne peřiny a polštáře) pro Armádu spásy za 

pomocí ReShare programu. Oblečení, které je ještě použitelné a 

čisté, dovezte prosím ve svázaných pytlích. 

 V minulých měsících prováděli obecní pracovníci 

monitoring naplnění kontejnerů na tříděný odpad. Nejvíce 

připomínek jsme zaregistrovali na nízký počet modrých 

kontejnerů na papír. Do jisté míry je to pravda. Bohužel v nich 

pravidelně nacházíme nesešlápnuté krabice od domácích 

spotřebičů, které dokážou zabrat podstatnou část volného místa. 

Buďme prosím ohleduplní a sešlápněme tyto krabice. Zase tak 

moc práce to nedá… 

 Na závěr bych chtěl poprosit o vyplnění přiloženého 

dotazníku, který se týká grafických a obsahových změn Obecního 

zpravodaje.  Vyplněné formuláře můžete vhodit do schránek 

Obecního úřadu nebo v obchodě Hruška, případně poslat 

vyfocené/okopírované na email mistostarosta@obecbitov.cz  

do neděle 21. března 2021. Děkuji za vyplnění. 

 Do dalších dní přeji hodně zdraví a pohody.   

       Ondřej Nikel  

http://www.studenka.charita.cz/
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Všem pejskařům v Bítově.... 

 

Chtěl bych poprosit všechny majitele psů, aby si je řádně 

zabezpečili na svých pozemcích, protože je bohužel 

každodenním zvykem, potkat psy volně pobíhat po obci. Je to 

nebezpečné i nepříjemné pro všechny, kteří zrovna nejsou 

milovníci psů i pro ty, kteří venčí své "mazlíčky" a pes bez vodítka 

na něj zaútočí (což se nedávno taky stalo). 

 

Děkuji za zamyšlení a doufám v "lepší zítřky"  

 

Roger Dawson 

 

 

VÝROČÍ MĚSÍCE BŘEZNA – FRANTIŠEK HRUBÍN 

 

V březnu uplyne 50 let ode dne, kdy jako šedesátiletý zemřel 

významný český básník, spisovatel, scenárista, dramatik a 

překladatel literatury z francouzštiny FRANTIŠEK HRUBÍN. 

Měl výrazný podíl na založení časopisu Mateřídouška, jeho 

tvorba procházela obdobími vydávání a zákazů, protože spolu 

s Jaroslavem Seifertem odvážně kritizoval spojování literatury 

s politikou. 

K zamyšlení… 

Březen v knihovně 
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Z jeho bohaté tvorby bych připomněla zejména poemu 

Romance pro křídlovku, drama Srpnová neděle a z tvorby pro 

děti Špalíček veršů a pohádek, ilustrovaný Jiřím Trnkou. A 

jelikož jsme již asi všichni natěšení na jaro, uvádím z poslední 

jmenované sbírky verše o jaru: 

 

Na jaře, když kvete sad, 

na světě je každý rád, 

včelky, housátka, děti, kuřátka, 

motýli a ptáci, i ti poškoláci, 

ti se teprv budou hnát 

na sluníčko ven –  

na světě je každý rád, 

když je krásný den. 

 

František Hrubín obdržel za svou tvorbu řadu ocenění a v roce 

1966 titul národního umělce. 

 

Přeji všem hodně zdraví a prosluněné jarní dny! 

 

Hana Hajná, Knihovna Bítov 

Milí čtenáři, 

V únoru si děti zahrály po vzoru pana Milera na výtvarníky a 

svými 11 obrázky přispěly k veselé výzdobě naší knihovny. Za to 

bych chtěla všem účastníkům moc poděkovat. 

Vybrat z obrázků ty nejhezčí bylo takřka nemožné. U všech 

účastníků porota ocenila snahu, pečlivost, originalitu a celkový 

dojem. 
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S přihlédnutím na věk a náročnost dílka musím jednoznačně 

vyzvednout malbu nejmladšího účastníka soutěže – JIRKY 

ŘEHÁČKA (4 roky), který navíc jako jediný použil bez váhání 

vodových barev, aniž by byly na obrázku znatelné stopy nějaké 

předlohy nebo nákresu. Myslím si, že nám v Bítově vyrůstá velký 

talent!  

Za zhlédnutí a pochvalu stojí všechny obrázky, proto zvu všechny 

zájemce, aby se na naši výstavku přišli do knihovny podívat. 

Odměny za účast v soutěži bych ráda předala našim mladým 

umělcům osobně, a tak je prosím, aby si je přišli vyzvednout do 

knihovny některou středu mezi 17. a 19. hodinou. Do místnosti 

prosím vstupujte jednotlivě (ti malí s doprovodem rodiče) a s 

dodržením všech předepsaných hygienických zásad. Děkuji a 

těším se na vás! 

Milé děti, prozradím vám, že pro vás v tomto roce chystám ještě 

jednu soutěž, tentokrát spisovatelskou, tedy pro ty starší z vás. 

Takže pokud už teď máte nějaké zajímavé zážitky nebo třeba i 

bujnou fantazii, své nápady si uložte na papír, do počítače nebo 

na bezpečné místo v paměti. Kreslíři si také přijdou na své, vždyť 

ilustrované knížky jsou přece ty nejhezčí! Těším se na naše dosud 

neobjevené bítovské spisovatelské talenty. Termín a podrobnosti 

k soutěži, která proběhne v druhé polovině roku, vám včas 

sdělím prostřednictvím zpravodaje a vitríny na zastávce. 

 Vaše BÍTOVSKÁ KNIHOVNA,  
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Jistě jste již slyšeli o tzv. povolení kácení dřevin. Je to téma, které 
se dotýká i Vás. Pokud totiž chcete pokácet jakýkoli strom, který je 
na pozemku, který vlastníte, musíte o toto, dle níže citovaného 
zákona zažádat nebo tuto skutečnost oznámit příslušnému úřadu a 
to až na několik výjimek, které jsou uvedeny v textu níže. 
 
Nerespektování zákona může vyjít poměrně draho. Pokuty se 
pohybují v částkách od tisíců za jeden strom až po statisíce za 
skupinu dřevin. 
 
Celá problematika se řídí dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny. Zkráceně se jedná o dřeviny rostoucí mimo les. 
Jedná se o stromy či keře rostoucí jednotlivě i ve skupinách, ve 
volné krajině i v sídelních útvarech, mimo pozemky určené k plnění 
funkce lesa.  

Ke kácení dřevin je v zásadě nutné opatřit si povolení.  

Povolení se nevyžaduje: 

 u stromů s obvodem kmene do 80 cm měřeného ve výšce 
130 cm nad zemí 

 pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených 
zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2  

 pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru 
nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin a pro 
ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území 
evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku 
zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se 
způsobem využití pozemku zeleň. Tuto informaci najdete mj. 
na stránkách katastrálního úřadu www.cuzk.cz  
 

Chcete–li tedy odstranit strom s větším obvodem, větší porost keřů 
nebo je–li pozemek, kde dřevina roste v katastru nemovitostí 

Informace ke kácení dřevin 

http://www.cuzk.cz/
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uveden pod jiným způsobem využití/druhu pozemku, neměli byste 
se žádostí o povolení otálet. 

Povolení ke kácení dřevin bývá vydáno na základě žádosti u 
příslušného úřadu pouze ze závažných důvodů, po vyhodnocení 
významu dřeviny z hlediska funkčního a estetického. Stav dřeviny je 
vždy dobré nechat posoudit odbornou firmou. Ne vždy jsme schopni 
správně vyhodnotit např. bezpečnostní rizika nebo skutečnou 
hodnotu u jednotlivých dřevin.  

Hodnotu stromu, a to nejen finanční, si můžete spočítat i vy sami a 
to na on – line kalkulačce Agentury ochrany přírody a krajiny, kterou 
najdete zde: https://www.ochranaprirody.cz/metodicka-
podpora/metodiky-aopk-cr/kalkulacka-pro-ocenovani-drevin/ Možná i 
vy budete překvapeni, že máte na zahradě dřeviny nedozírné 
hodnoty. 

Kácení dřevin se provádí zpravidla v období vegetačního klidu. 
Obdobím vegetačního klidu se rozumí období přirozeného útlumu 
fyziologických a ekologických funkcí dřeviny. Přesněji jde o období 
od 1.11. do 31.3. 

Pokud je dřevina v havarijním, bezpečnost ohrožujícím stavu, může 
být odstraněna na základě oznámení příslušnému úřadu i mimo 
dobu vegetačního klidu. 

Orgán ochrany přírody, může dle § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. 
ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin, uložit žadateli 
provedení přiměřené náhradní výsadby tak, aby byla kompenzována 
ekologická újma, vzniklá pokácením dřevin. Současně může uložit 
následnou péči o dřeviny po nezbytně nutnou dobu, maximálně však 
na dobu pěti let. 

V případě, kdy nemusíte žádat o povolení kácení, pak byste měli 
kácení oznámit a to v případech, že se jedná o: 

 kácení z pěstebních důvodů (tzn. za účelem obnovy porostů 
nebo při provádění výchovné probírky porostů) 

https://www.ochranaprirody.cz/metodicka-podpora/metodiky-aopk-cr/kalkulacka-pro-ocenovani-drevin/
https://www.ochranaprirody.cz/metodicka-podpora/metodiky-aopk-cr/kalkulacka-pro-ocenovani-drevin/
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 kácení při údržbě břehových porostů prováděné při správě 
vodních toků 

 odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a 
plynárenské soustavy 

 kácení ze zdravotních důvodů – např. bezprostřední ohrožení 
bezpečnosti v okolí dřeviny, havarijní stavy dřevin 

 
Žádost o povolení kácení / Oznámení kácení si můžete stáhnout 
zde (www.obecbitov.cz). Vyplněnou a podepsanou žádost / 
oznámení společně s požadovanými přílohami podáte na Obecní 
úřad v Bítově, Bítov 117, 743 01 Bítov. 
 
I když má většina z nás pocit, že pokácet strom je hračka, dobře 
zvažte, jaké jsou vaše možnosti, jakou techniku máte i jaké jsou 
vaše fyzické předpoklady. Vždy dbejte na bezpečnost práce a 
v případě jakýchkoliv pochybností raději oslovte odbornou 
arboristickou firmu, která je v dnešní době již obvykle odborně 
certifikována a jedná se o tzv. stromolezce.  

Kácení berte až jako nejzazší možnost řešení. V dnešní době je 
možné nechat stromy odborně ošetřit. V krajině nebo Vaší zahradě 
pak mohou dřeviny fungovat a poskytovat radost ještě dlouhé roky 
dalším generacím.  

Pokud Vás problematika arboristiky a péče o dřeviny zaujala, 
můžete navštívit další webové stránky, které se problematikou 
zabývají na odborné úrovni, např. https://szkt.cz/spod/certifikace-
etw/certifikovani-arboriste-v-cr, https://szkt.cz   - společnost pro 
zahradní a krajin. tvorbu, kde najdete brožury a další informace. 

Jako občanka a zastupitelka naší obce, Vám nabízím možnost 
bezplatných konzultací, které se týkají nejen výše uvedené 
problematiky, ale také jakýchkoli nejasností a dotazů ohledně 
dřevin, zahrad a zeleně v obci obecně.  

Pokud budete mít zájem, můžete mne kdykoli zastavit na ulici nebo 
mne kontaktovat na e-mailu: zahradniarchitekt@post.cz. 

Ing. Lenka Vašíčková  

https://www.reflex.cz/clanek/zajimavosti/67494/kaceni-lesa-trochu-jinak-obri-stroj-se-vyporada-se-stromem-za-par-sekund.html
https://szkt.cz/spod/certifikace-etw/certifikovani-arboriste-v-cr
https://szkt.cz/spod/certifikace-etw/certifikovani-arboriste-v-cr
https://szkt.cz/
mailto:zahradniarchitekt@post.cz
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Jak překonat naprostou ztrátu motivace? 

V první řadě musíte najít smysl, proč s demotivací bojovat. 

Sepište si seznam toho, co jste bez motivace ztratili, jak se změnil 

váš život. Zamyslete se také nad tím, co je pro vás důležité, proč 

děláte to, co děláte. Stanovte si nové cíle, kterých chcete 

dosáhnout. Ale pozor, abyste to nepřehnali, velké úkoly mohou 

opět vést jen a jen k demotivaci. Proto postupujte pomalu, po 

dílčích úkolech, vše si naplánujte a rovnoměrně rozvrhněte. A za 

každou splněnou práci se odměňte něčím malým (nákupy, 

sladké, procházka). Nic nedokáže motivovat lépe než vidina zisku 

a odměny.  

A rozhodně nesmíte zapomínat na odpočinek. Když jednou 

naleznete svou ztracenou motivaci, neznamená to, že budete 

motivováni až do smrti. Proto myslete na to, že i v momentě, kdy 

nevíte, kde vám hlava stojí, a povinnosti vám padají na hlavu, je 

potřeba si oddechnout. Možná vám to připadá nelogické, 

odpočívat v momentě, kdy máte hromadu práce. Ale paradoxně 

pokud si dopřejete čas na kvalitní odpočinek, budete mít více 

energie a vaše výkonnost se o mnoho zvýší. A to, že vám jde 

práce dobře od ruky, vás bude motivovat.  

Pokud si potřebujete odpočinout, nemusíte vyloženě „jen“ spát. 

Někomu pomůže protažení, krátká procházka na čerstvém 

vzduchu, jinému relaxační dýchání, cviky na udržení rovnováhy, 

představa sebe sama na příjemném místě. Zkuste ze sebe také 

setřást stres, protřepávat jednotlivé části těla, nebo se klidně 

vykřičte. Každý člověk je jiný, a tak každému zabírají jiné relaxační 

techniky. Pokud nevíte, kterou si vybrat, zkuste se inspirovat na 

internetu.                                                     PhDr. Michaela Miechová  

Poradna – Ztráta motivace 
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Po zrušení roboty v roce 1848 byly vytvořeny samosprávy v různých 

obcích. Bítovu to nebylo dopřáno, neboť byl zařazen do poměrně 

nesourodého celku obcí Lubojat, Lhotky a Bítova. Tyto osady měly v 

roce 1850 následující počty obyvatel: 

 

           Lubojaty           Lhotka     Bítov   Celkem 

počet obyvatel   357  144  403     904 

počet domů                55     21     50     126 

rozloha kat. ha 334  264  439  1037 

 

V roce 1898 v těchto obcích byla založena kostelní jednota a příslušný 

kostel byl v Lubojatech i se hřbitovem. V tomto uskupení zůstal Bítov 

70 let, přičemž Bítov byl „český“ narozdíl od poměrně jiné situace v 

Lubojatech a Lhotce. Teprve po vzniku ČSR 28. října 1918 dosáhl Bítov 

15. června 1919 samostatnosti. Do té doby byli zemřelí občané Bítova 

vždy pochováni na nevelkém hřbitově ohrazeném kamennou zdí u 

kostela v nedalekých Lubojatech. Po osamostatnění Bítova měla obec 

421 obyvatel a 82 domů. 

 

Při pohřbívání občanů Bítova v Lubojatech docházelo někdy k různým 

problémům např. při převozu nebo při hledání hrobového místa. 

Tento neuspokojivý stav vyústil v rozhodnutí zastupitelstva obce dne 5. 

prosince 1920 zřídit vlastní hřbitov na katastru obce. Na jaře v roce 

1921 se podařilo získat vhodný pozemek a začala příprava místa k 

použití v souladu s příslušnou legislativou příp. obecnými zvyklostmi. Z 

výše uvedeného vyplývá, že náš hřbitov v roce 2021 bude mít za sebou 

už 100 let existence! 

 

V současnosti na hřbitově máme 174 hrobů různé velikosti nebo 

charakteru, z toho je 25 urnových hrobů. Na těchto hrobech a urnách 

je zaznamenáno 520 jmen pochovaných. 29 hrobů bylo již zrušeno.  

 

100 let hřbitova v Bítově 
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Za celou dobu existence hřbitova bylo dosud provedeno: 

➢ výsadba lip ve středu a okolo hřbitova + průběžné udržování 

stromů 

➢ ohrazení nejdříve dřevěným a později od roku 1963 (myslivci) 

drátěným plotem a tújemi 

➢ zřízení márnice v roce 1924, FN 6 395 Kč, v roce 1970 nová 

omítka 

➢ stavba studny s hloubkou 8 m a průměrem 1,2 m, FN 16 546 Kč 

➢ instalace kříže, jiné úpravy středu hřbitova atp. 

➢ generální rekonstrukce oplocení aj. v roce 2013, pořízení 4 

laviček a vývěsky, FN 203 839 Kč 

 

Pokud chceme věci v obci stále vylepšovat a srovnávat se s okolními 

obcemi, ve věci hřbitova poněkud přešlapujeme na místě. Bítov je 

samostatnou obcí, která dosud nemá na hřbitov zaveden el. proud, 

vhodné osvětlení, chodník i další. V rozpočtu obce je každoročně 

plánována nevelká částka, která ještě není často čerpána. Navíc obec 

vykazuje poslední dobou i přebytky v hospodaření. Málo se i věnuje 

pozornosti přijatému hřbitovnímu řádu veřejného pohřebiště přijatého 

25. června 2002, který visí ve vitríně na hřbitově. 

 

Věřím, že v roce 2021 bude problematice hřbitova věnována větší 

pozornost a podaří se posunout některé věci dopředu. 

         

 Bohumil Řeháček 
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Víte, co se vybaví člověku z Bítova, když se řekne slovo 

Setina? Nejčastější odpověď nejspíše bude, že se jedná o potok v 

nedalekém údolí. A skutečně! Severovýchodně od obce Bítov 

opravdu teče poměrně zajímavý nemalý potok, který dole po 

proudu by někdo se nebál jej označit možná i malou říčkou. No když 

v Bílovci říkají potoku Bílovka říčka, tak proč ne my, že? Je tu ovšem 

menší problém, že se ten potok jmenuje (dnes) správně Sezina. 

Tedy alespoň dle oficiálních dostupných map. Samotný státní 

podnik Povodí Odry jako správce toku potvrdil tuto skutečnost. 

Problém je totiž v tom, že v uplynulých 150 letech ani naši předkové 

v tom neměli úplně jasno. Potom se nelze divit, že se člověk mohl a 

může setkat v různých mapách s různými názvy, někdy dokonce v 

jedné mapě tok ani neměl po celé své délce stejný název. A proto to 

dopadlo  nakonec tak, že byl „zvolen“ název Sezina, který 

„preferovali vojáci“. Pokud tedy náhodou neexistoval (ještě) nějaký 

jiný důvod nebo zájem. Smiřme se tedy, že označení Sezina je to 

správné a že už se asi nikdy nezmění, protože není vůle, chuť a 

nejspíš ani důvod o to usilovat… 

Sezina pramení západně od Pusté Polomi v nadmořské 

výšce 465 m. Pramen se špatně určuje, prameniště hledejte v 

remízku v polích cca 800 m napravo od silnice z Pusté Polomi do 

Hlubočce. Pod touto silnicí je Sezina poprvé více (snad i trvale?) 

přítomna na povrchu. Bezprostředně nad touto silnicí potůček 

Sezinu ovšem nehledejte, je totiž schován v zemi zasypán a 

zatrubněn, navíc ve spodní pramenné části je/byla zřízena skládka 

odpadu. Jak smutné… Sezina je levostranný a celkově největší přítok 

Bílovky. Délka jejího toku činí cca 20 km. Na horním toku teče 

převážně jihovýchodním směrem. Pod Pustou Polomí, jejímž 

okrajem potok protéká, vtéká do hlubšího lesnatého údolí, v němž 

jihozápadně od Kyjovic nad Panským mlýnem přijímá zprava potok 

Setinu. V místě soutoku má Setina za sebou delší cca 10 km pouť 

Po stopách Setiny 
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oproti 4,6 km Seziny, je i o něco vodnatější a má i větší plochu 

povodí než samotná Sezina. A přesto Setina zde končí svoji pouť a 

zůstává pouze pravostranným přítokem Seziny! Není to obvyklé ba 

naopak, ale občas tomu tak prostě je, jako např. u soutoku Vltavy a 

Labe, kdy níže po soutoku dále spojený tok nese název menšího 

Labe! Někdy dokonce tok od soutoku jiných nese úplně nový název, 

např. Berounka nebo Otava. Od Panského mlýna Sezina pokračuje 

cca 15 km jihovýchodním směrem k Zbyslavicím, pod nimiž se 

obrací více na jih k Bravanticím, kterými protéká. Jižně od Bravantic 

je po estakádě přes údolí Seziny již několik málo let vedena dálnice 

D1. O několik desítek metrů níže od přemostění posiluje Sezinu 

zprava potok Jamník, který je bítovským občanům rovněž dobře 

znám. Po dalších zhruba 300 metrech v nadmořské výšce 233 m se 

Sezina vlévá zleva do říčky Bílovky. A zde se opět ten „náš potok“ tak 

trochu neprávem stává (již podruhé) pouhým přítokem a svoji pouť 

zde jako přítok Bílovky končí. Proč ta spekulace? No proto, že 

Bílovka od pramene k soutoku je „o chlup“ kratší než Sezina, ale už 

o 5,5 km kratší než Setina, pokud by se ta nestala přítokem Seziny 

ale naopak. Navíc je Bílovka i malinko méně vodnatější než Sezina u 

soutoku a pochybuji, že má alespoň větší plochu povodí. No ale zato 

protéká městem Bílovec... 

Vraťme se ale zpět k potoku Setina. Už víme, kde ústí, ale 

kde vlastně pramení? Setina pramení severně od Skřipova těsně 

nad malým 0,1 ha obecním rybníkem Úvěrák v nadmořské výšce 

497 m. Po celé své délce teče převážně východním směrem 

zalesněným údolím. Hned nedaleko od pramene leží na stejně 

silném levostranném přítoku Setiny pod Jakubčovicemi 0,6 ha velká 

nádrž v Důlkách. Dále po proudu Setina z pravé strany přijímá 

potok Hrabství, na kterém je hezký 0,84 ha rybník Ešík. Působí zde i 

místní rybářský spolek. Dále níže z levé strany přijímá Hlubočský 

potok. Po cca 10 km se Setina vlévá do Seziny u Panského mlýna, 

jak už bylo zmíněno výše. 

Oba toky přijímají na své pouti k Bílovce (přítok Odry) celou 

řadu drobných, většinou bezejmenných přítoků. Největší jsou 
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potoky Hrabství, Hlubočský a Jamník. V obou potocích se lze dnes 

setkat mimo ostatní vodní živočichy s těmito druhy ryb: vranka 

obecná, pstruh obecný, mřenka mramorovaná, okoun říční, jelec 

tloušť, plotice obecná, hrouzek obecný, perlín ostrobřichý, štika 

obecná, úhoř říční, pstruh duhový a donedávna (možná i dosud?) i 

mihule potoční, ojediněle i další. V minulosti fungovala kolem toku 

řada vodních mlýnů. Tok je velmi málo regulován (mimo 

Bravantice), v minulosti byly lokálně (Pustá Polom, Bravantice, 

Lhotka) i určité problémy se znečištěním vody, ale toto bylo již 

významně eliminováno. Na/u toku lze nalézt několik rybníků různé 

velikosti. Dokonce chybělo málo a na toku jsme měli (od 60. let min. 

století) poměrně velkou vodní nádrž! Ne všechny vodní stavby ale 

mají vždy jen pozitivní efekt. Např. nové Zbyslavické rybníky berou 

vodu ze Seziny, které potom cca 450 m voda někdy trochu chybí, 

aby ji poté ohřátou vracely zpět do hlavního toku... 

Oba toky jak Sezina tak Setina jsou již několik desítek let 

součástí rybářského revíru č. 473 086 s názvem Setina 1, přičemž 

horní části obou toků jsou tzv. chráněnou rybí oblastí. Tok Seziny 

tak alespoň nese v názvu rybářského revíru slovo Setina, což ale 

bohužel rybáře (lidi) logicky plete. Je na zvážení, zda to třeba raději 

nezměnit, nebo to naopak „na truc“ nechat tak jako určité zmírnění 

křivdy, kterou v minulosti možná někdo na Setině spáchal. Ale ono 

vlastně je (skoro) jedno, jak se ten vodní tok jmenuje. Podstatné 

totiž je, zda má vodu a v ní život. A to mu nezajistí žádný název, i 

kdybychom jej nazývali třeba Dunaj… 

                                

   Martin Kupka   
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Více se nám již zde opravdu nevejde, takže ostatní až zase příště. 

 

Příspěvky do dalšího čísla zasílejte na: mistostarosta@obecbitov.cz  

nejpozději do středy 24.3.2021. Děkujeme 

 

Vydala obec Bítov dne 25.2.2021 v nákladu 190 ks. Příspěvky nejsou 

jazykově ani obsahově upravovány, pouze mohou být zkráceny.  

Za obsah odpovídají jednotliví přispívající. 

www.obecbitov.cz 

 

osince na email místostarosta@obecbitov.cz  Nejkrásnější či 

nejoriginálnější fotografie budou oceněny. 

 

 

 

 

Co nás čeká a nemine? 

18. 3. – Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bítov 

8. a 9. 4. – Sběr eletro a velkoobjemového odpadu 

8. a 9. 4. – Sběr železného šrotu (hasiči) 

8. a 9. 4. – Sběr starého textilu (Armáda Spásy) 

 

Kvůli pandemii nového koronaviru byly některé naplánované akce 

zrušeny. Aktuální informace o konání akcí se dozvíte z vývěsních 

skříněk, rozhlasu a internetových stránek.  

Děkujeme za pochopení 

 

Dále se chystají další akce, které budou uvedeny buď zde ve zpravodaji,  

nebo budou vyvěšeny v obecních vývěsních skříňkách. 

 

SVOZ ODPADŮ 

 

Papír  –  19.3.. 

Sklo  –  5.3. , 26.3. 

Plasty – 5.3., 12.3., 19.3., 26.3.  

Jubilanti: 
 

Kijonková Anna 

Richter Miroslav 

 

Přejeme hodně zdravíčka a 

štěstíčka.  

mailto:mistostarosta@obecbitov.cz
http://www.obecbitov.cz/

