
Bitarovský Hlásnik

Milí spoluobčania,

som veľmi rád, že mám možnosť 
sa Vám touto cestou prihovoriť. Je 
za mnou 16 mesiacov vykonávania 
starostovského mandátu a spoločne 
s  poslancami obecného zastupiteľ-
stva sme do dnešného dňa počas re-
alizácie našich predvolebných pred-
savzatí prežili chvíle úsmevné, plné 
spokojnosti z  vykonanej práce, ale 
i  chvíle krušné, aké život so sebou 
vždy prináša.

Som šťastný, že sa nám podarilo vytvoriť kolektív ľudí, ktorí dávajú 
jasne najavo, že im rozvoj a smerovanie našej krásnej obce nie sú 
ľahostajné. Veľmi nás všetkých teší, že sa naša snaha o zveľaďova-
nie obce Bitarová postupne prenáša aj na Vás. Už od začiatku nášho 
funkčného obdobia sme vždy tvrdili a platí to aj v súčasnom období, 
že spoločne toho dokážeme viac. Celé naše úsilie je smerované v pro-
spech všetkých obyvateľov našej obce. Vždy sa samozrejme nájdu 
obyvatelia, ktorí nebudú s niečím spokojní, ale záujmy skupiny musí-
me klásť pred záujmy jednotlivcov.

Sme preto hrdí, že všetky doteraz realizované projekty v našej obci 
prinášajú osoh veľkej väčšine z  Vás. Niekomu môžu mnohé z  nich 
pripadať „len“ ako bežná údržba, no zo skúseností všetci vieme, čo 
so sebou prinesie situácia, keď sa „len“ údržba zanedbá.

Snažíme sa myslieť ekologicky, ale aj ekonomicky. V našom snažení 
sa však potýkame s rôznymi prekážkami, ktoré znemožňujú úspešné 
ukončenie rozpracovaných projektov. Jednou z nich je napríklad rea-
lizácia rozšírenia verejného vodovodu v lokalite „Pod Hájom“, kde je 
časť budúceho vodovodu uložená na súkromných pozemkoch, s čím 
ich majitelia nesúhlasia. Z tohto dôvodu bude naša obec nútená zre-
alizované dielo upraviť a opätovne vynaložiť finančné prostriedky na 
už hotovú stavbu. V  lokalite „Stráne“ sa obec Bitarová cestou bez-
odplatného prevodu majetku od Slovenského pozemkového fondu 
konečne stala majiteľom pozemkov potrebných pre výstavbu cesty 
a vodovodu a radi by sme v priebehu tohto roka zrealizovali všetky 
potrebné legislatívne a stavebné kroky pre sfunkčnenie ďalšej vetvy 
verejného vodovodu.

Rád by som sa však z tohto miesta vyjadril aj k obvineniu adresova-
nému na moju osobu, ktorého obsahom bolo zneužívanie finančných 
prostriedkov obce vo svoj prospech, resp. prospech mojej rodiny. 
Autor tohto obvinenia, ktorý sa bojí pod svoj názor podpísať zrejme 
uvažoval v  zmysle ľudového porekadla „Podľa seba súdim Teba“. 
Spomínané frézovanie pozemku, ktorého spoluvlastníkmi sú môj otec 

Vážení občania obce Bitarová
Účelom vydávania tohto občasníka je priniesť Vám pravdivé a neskreslené informácie o živote a dianí 
v našej krásnej obci. Veríme, že Vás svojim obsahom zaujme a poteší. Na Vaše otázky veľmi radi odpo-
vieme a prípadné podnety srdečne privítame.

Starosta a poslanci obecného zastupiteľstva Obce Bitarová

a krstná mama si vlastníci objednali a aj riadne zaplatili vo firme, kto-
rá v tom čase vykonávala rovnakú službu pre našu obec. Túto službu 
si predsa mohol u dodávateľa objednať hociktorý občan. Fotokópiu 
daňového dokladu preto s čistým svedomím predkladám so súhla-
som dotknutých strán v prílohe tohto textu. O funkciu starostu obce 
som sa v žiadnom prípade neuchádzal z dôvodu osobného obohaco-
vania sa, ale preto, lebo mi záleží na tom, akým spôsobom napreduje 
naša obec a v akom prostredí budú vyrastať moje deti a snáď v bu-
dúcnosti aj moje vnúčatá.

Na záver by som len rád dodal, že dvere Obecného úradu sú pre Vás 
všetkých otvorené, že privítame každý Váš nápad a veľmi radi si vypo-
čujeme každú Vašu pripomienku a myšlienku smerujúcu k zlepšova-
niu života v našej krásnej obci. Ideálnym miestom na naše vzájomné 
stretnutia sú zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sú vždy verej-
né a v neposlednom rade aj kultúrno – spoločenské podujatia orga-
nizované Obecným úradom. Za svoj názor sa nikdy nemusíte hanbiť, 
alebo sa skrývať za nepodpísaný papier. Na Vašom názore nám záleží, 
nakoľko práve ten je pre nás vodítkom v smerovaní nášho snaženia.

Pevne verím, že súčasné sťažené životné podmienky vyplývajúce 
z hrozby šíriacej sa pandémie spoločne prekonáme bez vážnejších 
následkov. Chcem sa z celého srdca poďakovať všetkým Vám, kto-
rí svojou nezištnou obetavosťou a nasadením pomáhate zmierňovať 
vzniknutú situáciu. Dbajme prosím všetci na dôsledné dodržiavanie 
vyhlásených hygienických opatrení. A nezabudnite – nosenie rúška 
nie je hanba – chráni Vás a aj ľudí vo Vašom okolí.

Želám Vám hlavne pevné zdravie, Váš starosta Juraj DRDÁK

Ročník 2020 • Číslo: 1Občasník obce Bitarová
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Oznamy  Obecného úradu

OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU

Obec Bitarová v  súvislosti s  opakovaným 
porušovaním zákona č. 8/2009 o  cestnej 
premávke spočívajúcom v  parkovaní mo-
torových vozidiel na ceste ako aj na chod-
níkoch v obci a  zároveň neoprávneným za-
beraním verejných priestranstiev Vás týmto 
upozorňuje na skutočnosť, že podľa § 23 
ods. 1 zákona č. 8/2009 o cestnej premáv-
ke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
„Pri zastavení musí zostať aspoň jeden 
jazdný pruh široký najmenej 3 m.“
Zároveň podľa § 25, ods. 1 písmeno q) spo-
mínaného zákona vodič nesmie zastaviť 
a  stáť na chodníku okrem prípadu podľa 
§ 52 ods. 2 ktorý znie: „Iní účastníci cestnej 
premávky než chodci nesmú chodník použí-
vať; to neplatí, ak dopravnou značkou alebo 
dopravným značením je určené inak alebo 
ak ide o zastavenie alebo státie vozidla, pri 
ktorom ostane voľná šírka chodníka najme-
nej 1,5 m.“
Pri parkovaní na chodníkoch a  cestách 
v obci dochádza takto k porušovaniu záko-
na o cestnej premávke, k zníženiu bezpeč-
nosti a plynulosti premávky, ako aj k obme-
dzovaniu pohybu chodcov po chodníkoch. 
V neposlednom rade je v období vykonáva-
nia zimnej údržby miestnych komunikácií 
táto značne obmedzovaná.

Na základe neustálych a  opakujúcich sa 
sťažností občanov na voľný pohyb psov v na-
šej obci týmto žiadame všetkých majiteľov 
a držiteľov psov v našej obci, aby si riadne 
zabezpečili svojich štvornohých miláčikov vo 
svojich príbytkoch a neumožnili im tak voľný 
pohyb po obci, nakoľko tieto vážne ohrozujú 
bezpečnosť a zdravie všetkých občanov na-
šej obce. Každá fyzická a  právnická osoba, 
ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa, je 
povinná predchádzať a  zabrániť tomu, aby 
jej pes útočil alebo iným spôsobom ohro-
zoval človeka, respektíve spôsoboval škodu 
na majetku, prírode a  životnom prostredí. 
Nedovoľte preto, aby vaše voľne pobiehajúce 
psy po našej obci ohrozovali bezpečnosť ľudí 
pohybujúcich sa každodenne po obci.
Preto vás, vážení občania – majitelia a drži-
telia psov, žiadame o riadne zabezpečenie 
svojich psov vo dvoroch svojich príbytkov!
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v  zmys-
le zákona NR SR č. 282/2002 Z. z., ako aj 
v zmysle VZN obce Bitarová č. 2/2015 je voľ-
ný pohyb psa na verejnom priestranstve bez 
osoby, ktorá psa vedie, zakázaný.
V  zmysle § 7, ods. 1, písm. f) zákona č. 
282/2002 Z. z. ide o priestupok, ktorého sa 
dopustí držiteľ psa, ak nezabráni voľnému 
pohybu psa okrem priestorov na to určených. 
Za uvedený priestupok je možné uložiť poku-
tu do výšky 165 €.
Takisto ak pes znečistil verejné priestran-
stvo, majiteľ psa je povinný bezprostredne 
odstrániť výkaly, ktorými pes znečistil ve-
rejné priestranstvo. V prípade, že tak ma-
jiteľ psa neurobí, obec môže uložiť pokutu 
do výšky 65 €. V prípade, že v súvislosti s voľ-
ným pohybom psov na verejných priestran-
stvách nedôjde zo strany majiteľov a držiteľov 
psov k náprave, obec pristúpi k odchytu psov 
v spolupráci s autorizovanou firmou, a to na 
náklady majiteľov a držiteľov psov a  tak-
tiež pristúpi k udeľovaniu pokút.
Nenechávajte svojich štvornohých miláči-
kov voľne sa pohybovať po obci. Ohrozujú 
ostatných občanov našej obce, no najmä 
deti! ĎAKUJEME ZA POROZUMENIE!

Vážení občania!
Prichádza jar a  slnečné lúče väčšinu z  nás 
nabádajú k údržbe svojho okolia, najmä zá-
hrad a dvorov po uplynulej zime, následkom 
čoho sa hromadí rastlinný a  drevný odpad. 
Medzi Vaše jarné činnosti v  mnohých prí-
padoch patrí aj nie veľmi žiaduce spaľova-
nie nahromadeného odpadu. Dôrazne Vás 
upozorňujeme, že tento „zelený“ odpad je 
možné iba zhodnocovať a to napríklad kom-
postovaním. V záujme predchádzania vzniku 
priestupkov Vás dôrazne upozorňujeme na 
zákaz pálenia odpadov.

V  prípade nerešpektovania tejto výzvy zo 
strany vodičov motorových vozidiel a pri zis-
tení porušovania ustanovení § 23 ods. 1 a 2 
zákona o  cestnej premávke vodičmi, ktorý-
mi bránia v bezpečnom a plynulom prejazde 
miestnych komunikácií, ciest a  chodníkov 
v  obci iným osobám a  pri neoprávnenom 
zaberaní verejných priestranstiev bude 
Obec Bitarová nútená riešiť vzniknutú situá-
ciu priamo s Obvodným oddelením Policaj-
ného zboru v Žiline.

Vážení občania,
veríme, že túto výzvu pochopíte a  svojim 
postojom prispejete k  zlepšeniu životného 
komfortu a  k  zvýšeniu bezpečnosti a  ply-
nulosti premávky na cestách a  chodníkoch 
v našej obci.

Spaľovanie lístia, konárov, zvyškov rastlín 
a ostatného odpadu zo záhrad a domácností, 
je zakázané a škodlivé. Pri spaľovaní odpa-
dov na záhradách sa uvoľňujú toxické látky 
a v neposlednom rade v zmysle Občianskeho 
zákonníka nikto nesmie nad mieru prime-
ranú pomerom obťažovať svojich susedov 
hlukom, prachom, popolčekom, dymom, 
plynmi, parami a  podobne. Spaľovanie od-
padu predstavuje aj porušovanie zákona 
o  odpadoch a  taktiež VZN obce Bitarová č. 
1/1995 o verejnom poriadku v obci Bitarová. 
Pamätajte na to, že podľa zákona o ochrane 
pred požiarmi hrozí fyzickej osobe za poru-
šenie tohto zákona pokuta do výšky až 331 
€. Právnickej osobe, alebo fyzickej osobe - 
podnikateľovi môžu hasiči uložiť pokutu do 
výšky až 16 596 €.

Buďte preto prosíme tolerantný voči Vašim 
susedom a spoluobčanom a neznepríjem-
ňujte im svojim nezákonným konaním Vaše 
vzájomné spolunažívanie!

PARKOVANIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL NA CESTÁCH A CHODNÍKOCH

ZÁKAZ SPAĽOVANIA

UPOZORNENIE na vodenie psov
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Podarilo sa nám

PODARILO SA NÁM

•	oprava	mantinelov	multifunkčného	ihriska
•	oprava	pieskoviska	v areáli	MŠ
•	rekonštrukcia	zvodu	dažďovej	vody	na	budove	MŠ
•	rekonštrukcia	časti	chodníkov	v areáli	cintorína
•	realizácia	verejného	osvetlenia	cintorína,	cena	5.445	€
•	výstavba	parkovacej	plochy	pri	cintoríne,	cena	4.190	€
•	rekonštrukcia	autobusovej	zastávky	„Bitarová	-	cintorín“
 (cena cca 150 € !)
•	údržba	verejnej	zelene	na	kopci	„Háj“,	cena	15.450	€
•	údržba	zelene	a zastavení	na	„Kalvárii“	počas	akcie	„Deň	zeme“
•	údržba	a čistenie	potokov	a zvodov	dažďovej	vody
•	založenie	včelárskeho	krúžku	a vybudovanie	obecnej	včelnice
•	rekonštrukcia	drevenných	lavičiek	v športovom	areáli	a na	„Kalvá-

rii“
•	rekonštrukcia	detského	ihriska	v športovom	areáli
•	oprava	omietok	a	náterov	interiéru	kultúrneho	domu,	cena	3.394	€
•	vybudovanie	zberného	miesta	pre	zber	jedlých	olejov
•	kompletná	a komplexná	rekonštrukcia	strešnej	izolácie	budovy	ob-

chodnej jednotky, cena 3.002 €
•	inštalácia	vianočného	osvetlenia	obce
•	generálna	rekonštrukcia	vodomernej	šachty	športového	areálu
•	postupná	 výmena	 zastaralých	 svietidiel	 verejného	 osvetlenia	 za	

úsporné LED svetelné zdroje

•	vypracovanie	„Projektovej	dokumentácie	na	Zníženie	 tepelnej	ná-
ročnosti budovi Obecného úradu“ - vo fáze stavebného konania

•	spracovanie	vizualizácie	potrebnej	na	vytvorenie	Projektovej	doku-
mentácie	pre	rozšírenie	kapacity	MŠ

•	znovuotvorenie	Obecnej	knižnice
•	vydanie	prvého	CD	ženskej	speváckej	skupiny	BITAROVIENKA

•	zamietnutý	projekt	„Hrajme	sa	bezpečne“	(rekonštrukcia	dopadovej	
plochy detského ihriska) - Úrad vlády SR

•	zamietnutý	projekt	„Zvyšovanie	bezpečnosti	obce“	(rekonštrukcia	
kamerového systému) - Ministerstvo vnútra SR

•	prerušené	kolaudačné	konanie	„Vodovod	pod	Hájom“	pre	nevyspo-
riadané majetko-právne pomery - stavba zrealizovná na súkrom-
ných pozemkoch bez súhlasu ich majiteľov

•	prerušené	stavebné	konanie	„Vodovod	Stráne“	-	od	10. 05. 2019!	
čakáme na podpis zmluvy o prevode majetku (pozemkov pod ces-
tou) zo strany Slovenského pozemkového fondu na Obec Bitarová 
pri výstavbe verejnoprospešných stavieb

Všetko naše snaženie je smerované k prospechu všetkých občanov 
našej obce.

TU JE ČASŤ VÝSLEDKOV NAŠEJ PRÁCE

ŽIAĽ, NIE VŠETKO SA VŽDY PODARÍ

Údržba zelene - Kalvária

Rekonštrukcia chodníkov - cintorín

Zrekonštruovaná zastávka

Detské ihrisko po rekonštrukcii
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Podarilo sa nám

Oprava mantinelov multifunkčného ihriska

Háj po údržbe zelene „frézovaním“

Deň Zeme - Háj

Údržba lavičiek - Ihrisko Výstavba zvodu dažďovej vody MŠ Výstavba zvodu dažďovej vody MŠ

Obecná včelnica Bitarová

Háj po údržbe zelene „frézovaním“

Detské ihrisko po rekonštrukcii
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Podarilo sa nám

Oprava pieskoviska MŠ

Nová vodomerná šachta - Ihrisko

Strecha OJ po rekonštrukcii - cena 3.002 €

Priestory KD po rekonštrukcii

Parkovisko pri cintoríne - cena 4.190 €

Priestory KD po rekonštrukcii

Zber jedlého oleja Zvyšujeme bezpečnosť Vianočné osvetlenie
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Informácie z obce

INFORMÁCIE Z OBCE

•	príprava	projektovej	dokumentácie	pre	stavebné	povolenie	rekon-
štrukcie materskej školy pre zväčšenie jej kapacity

•	príprava	vizualizácie	a projektovej	dokumentácie	a architektonické-
ho riešenia pre výstavbu „Domu smútku“

•	príprava	projektovej	dokumentácie	pre	stavebné	povolenie	na	roz-
šírenie siete verejného vodovodu v celej obci

•	rekonštrukcia	oddychovej	 zóny	v  lokalite	„Háj“	 (oprava	chodníka,	
osadenie lavičiek, osadenie informačno-náučných tabúľ)

•	zateplenie	budovy	Obecného	úradu	z prostriedkov	EÚ
•	rozširovanie	siete	verejného	osvetlenia	v celej	obci

NA ČOM PRACUJEME

KNIŽNICA

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY BITAROVÁ

Riaditeľka	Materskej	 školy	 Bitarová,	 Bitarová	 47	 oznamuje	miesto,	
termín a  podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie 
v šk. roku 2020/2021.

Miesto vydávania žiadostí

Materská	škola	Bitarová,	Bitarová	47 –	počas	pracovných	dní,	doku-
ment na webovej stránke obce Bitarová.

Termín odovzdania žiadostí

Vyplnenú	žiadosť	o prijatie	dieťaťa	do	MŠ	odovzdá	zákonný	zástupca	
riaditeľke najneskôr do 31. mája 2020.
Súčasťou žiadosti je potvrdenie o zdravotnom stave a povinnom oč-
kovaní dieťaťa od obvodného pediatra.

Podmienky prijímania detí do materskej školy

V zmysle	zákona	č.	245/2008	§	59	sa	prednostne	prijímajú:
1. deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
2. deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
3. deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Ostatné podmienky určené riaditeľkou mš po dohode s pedago-
gickou radou školy

1. deti, ktoré k 31. augustu 2020 dovŕšia tri roky veku,
2.	 deti,	ktoré	nastúpia	do	MŠ	najneskôr	do	15.	septembra	2020.

Do materskej školy môže byť prijaté dieťa na predprimárne vzdeláva-
nie aj v priebehu školského roka, v prípade že to umožňuje kapacita 
materskej školy.

Mgr. Mária Kruteková
riaditeľka MŠ Bitarová v Bitarovej

Milí spoluobčania,
možno uniklo vašej pozornosti, že v našej obci máme 
peknú obecnú knižnicu. A tak sa vám týmto spôsobom 
chceme prihovoriť. Knižnica je otvorená každý piatok 
v čase od 17,30 – 19,00 hod. s výnimkou sviatkov (náj-
dete nás v priestoroch vedľa kaderníctva, za obchodnou 
jednotkou). Naším cieľom je priblížiť širokej verejnosti 
čaro a  krásu čítaného slova, ilustrácií alebo tvorivých 
dielní. Pripravujeme  – rozvoj čitateľskej gramotnosti 
prostredníctvom čitateľských večerov  – besedy  – ilu-
strácie čítaného slova – tvorivé dielne (ručné práce) – 
posedenie pri spoločenských hrách a iné. Príďte medzi 
nás stráviť príjemne a užitočne piatkový večer.

Radi vás uvidíme.

škôlka volá !

MŠ Bitarová pre 38 detí - pohľad od p. Gašperca

MŠ Bitarová pre 38 detí - pohľad od p. Krajčího
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Z KULÚRY

VÍTAME VÁS A GRATULUJEME OPUSTILI NÁSZO SRDCA BLAHOŽELÁME

VEĽKONOČNÉ ZVYKY A TRADÍCIE

SYMBOLY VEĽKEJ NOCI
Baranček, bahniatka, kraslice, zajačik a kríž. 
Základné znaky Veľkej noci sú istotne i vám 
dobre známe. No ovládate rovnako skvele aj 
dôvody, prečo boli pasované do tejto role?
Ak nie, práve vám ich rýchlo vysvetlíme. Za-
čnime kraslicami, ktoré poznajú všade vo 
svete. Sú najstarším symbolom a v podstate 
ide o  pohanský znak, prostredníctvom kto-
rého sa vítala jar počas rôznych rituálnych 
obradov.
Kedysi sa kraslice farbili väčšinou na červe-

no, aby tak pripomínali Ježišovu krv a nikdy 
sa nemaľovali na modro, pretože to charak-
terizovalo smútok. Bahniatka sú spätá iba 
s okolitými krajinami.
Baranček je symbolom Ježiša a taktiež upo-
mienkou na jeho obetu. Zajačiky a  taktiež 
iné mláďatká odkazujú na prichádzajúcu jar. 
V biblii symbolizuje tiež chudobných a pokor-
ných ľudí a  preto sa zaradil i  medzi znaky 
Veľkej noci.

Pôvodným symbolom je totiž palmová rato-
lesť, ktorou vítali Ježiša po zmŕtvychvstaní, 
no keďže u nás tento strom nerastie, našim 
symbolom sa stali práve bahniatka.
Kríž sa stal symbolom z pochopiteľných dô-
vodov – kvôli ukrižovaniu Krista a používa sa 
iba v kresťanských rodinách.

TRADIČNÉ POCHÚŤKY
Od symbolov prejdime pozvoľna k  jedlám, 
ktoré sa odlišujú v závislosti od jednotlivých 
krajov. To spoločné, čo máme všade na Slo-
vensku, sú, samozrejme, vajíčka, ktoré sa 
varia natvrdo, zemiakový šalát, údené mäso 
a iné údeniny.
Častým pohostením sú obložené misy. Chý-
bať by nemal ani sladký baranček a  väčší 
výber koláčov.
Pôstne obdobie sa ešte pred týmto hodova-
ním ukončuje Zeleným štvrtkom, počas kto-
rého by ste mali skonzumovať nejakú zelenú 
zeleninu alebo ovocie a  Veľkým piatkom, 
kedy by ste mali jesť iba striedmo a bezmä-
sité jedlá.

ZVYKLOSTI, BEZ KTORÝCH TO NEJDE
Dni veľkonočných sviatkov sú úzko späté 
s  náboženskými tradíciami. Veriaci trávia 
mnoho času v modlitbách, aby sa tak poďa-
kovali svojmu Spasiteľovi.
Pondelok je sviatok všetkých mužov, ktorí 
musia vyšibať a obliať svoje ženy. Je to sym-
bol prichádzajúcej jari a zdravia, ktoré im má 

potom vydržať počas celého roka. V moder-
ných dejinách sa pridalo aj používanie vo-
ňavky.
Ako odmena sa dávajú najčastejšie sladké 
dobroty, na dedinách ešte stále dievčatá vy-
rábajú aj vlastné kraslice, ktoré potom roz-
dávajú šibačom.

A NA ZÁVER NEJAKÝ RECEPT
Plnené veľkonočné vajcia
Ingrediencie: 6 vajec, 60 g masla, 100 g šun-
ky, pažítka, soľ, korenie, strúhaný syr, olivy, 
1 PL horčice
Postup: Vajcia uvaríme natvrdo. Po vychlad-
nutí ich rozpolíme, žĺtky vyberieme a s mas-
lom vymiešame. Pridáme horčicu a  nase-
kanú	 pažítku.	 Šunku	 nakrájame	 nadrobno,	
pridáme do masla, okoreníme, osolíme a ta-
kouto zmesou plníme vajcia. Na záver ich 
posypeme strúhaným syrom, pridáme olivu 
a prepichneme špáradlom. Môžeme ozdobiť 
pažítkou či petržlenom.
Pre počítačovo zdatných link:
https://varecha.pravda.sk/recepty/sezonne-
-jedla/velkonocne

Dobrú chuť

Narodili sa:
•	Jakubko	Frátrik –	15. 02. 2019
•	Lukáško	Ďuriš	-05. 04. 2019
•	Noemi	Zoe	Chebeňová –	20. 04. 2019
•	Leonard	Červeník –	23. 04. 2019
•	Kristínka	Baroniaková	–	23. 12. 2019
•	Amélia	Lechanová –	23. 05. 2019
•	Jojko	Cmar
   12. 11. 2019
•	Klárka	Mihaldová
   06. 12. 2019
•	Tomáško	Jašík
   22. 03. 2020
•	Teodor	Ján	Gaňa
   02. 05. 2019 VENUJME IM SPOMIENKU

A TICHÚ MODLITBU.VŠETKO NAJLEPŠIE !

Blahoželáme
k okrúhlemu životnému jubileu !
(obdobie 01. 01. 2020 – 31. 03. 2020)
•	p.	Daniele	Ďurčíkovej
•	p.	Jurajovi	Randíkovi
•	p.	Máriii	Kurejovej

Navždy nás opustili:
•	p.	Emília	Kurejová –	02. 01. 2019
•	p.	Františka	Klimíková –	23. 01. 2019
•	p.	Rudolf	Hálek –	17. 05. 2019
•	p.	Vladimír	Hálek –	25. 05. 2019
•	p.	Emília	Labudová –	04. 06. 2019
•	p.	Martina	Labudová –	21. 08. 2019
•	p.	Viliam	Gaňa –	07. 01. 2020
•	p.	Emília	Drdáková –	17. 03. 2020
•	p.	Anna	Beniačová –	18. 03. 2020



Bitarovský Hlásnik Z kultúry

Z KULTÚRY

AKTUALITY FARSKÉHO ÚRADU LIETAVA

Vydáva: Obec Bitarová • Grafická úprava: RENAD Žilina • Texty: Obec Bitarová • Tlač: ABTLAČ SK s.r.o. Žilina

FAŠIANGY, TURÍCE, VEĽKÁ NOC IDE ...

… Ozýva sa každoročne zo sály obecného úradu v Bitarovej, kde sa 
pri príležitosti fašiangovej zabíjačky stretávajú ľudia našej obce. Tak 
tomu bolo aj tento rok. Masky chodili po dedine a spevom, tancom 
a  dobrou náladou spríjemňovali občanom fašiangovú sobotu, ktorá 
tento rok pripadla u nás na 22. februára.

A nielen to. Chlapi sa „postarali“ o prasiatko a ženy zasa o poži-
veň v kuchyni. Keď prídu hostia, musí byť všetko nachystané.

Poobede sa v sále kultúrneho domu vyšantili detičky v maskách (pri 
tradičnom karnevale), zaspievali nám dievčatá z  Bitarovčeka a  Bi-
tarovienky za sprievodu nášho harmonikára a huslistky a potom už 
tradičné pochovávanie basy. Samozrejme nechýbali plačky ani farári.

Po skončení obradu prišla na rad veselica. Do tanca nám hrala hu-
dobná skupina DUET.

Milí Bitarovčania,
Všetci prežívame mimoriadne (zvláštne) obdobie, keď sa s neistotou 
a tiež objektívnymi obavami pozeráme a zamýšľame, čo nám prinesie 
budúcnosť. Ako to poznačí a ovplyvní ďalšie týždne, či mesiace nášho 
života. Od veľa ľudí sme mohli počuť, že v takejto, alebo aspoň podob-
nej situácii, akú prežívame teraz, sme ešte nikdy neboli. Je to pre nás 
všetkých úplne nová skúsenosť. Avšak z histórie vieme, že ľudstvo sa 
ocitlo ešte v oveľa zložitejších životných okolnostiach (svetové vojny, 
prírodné katastrofy, Veľký mor, cholera, pravé kiahne či španielska 
chrípka, osýpky, zimnica – malária a pod.) Preto si nezúfajme, aj keď 
máme teraz určité obavy. My kresťania však máme byť ľuďmi nádeje! 
Z teologického hľadiska vieme, že nič nie je náhoda. Všetko má svoju 
príčinu a nejaký význam. Daná situácia môže byť pre nás veľkou ži-
votnou skúškou i výzvou, ako sa polepšiť a zdokonaľovať, napríklad 
v pokore, trpezlivosti, ohľaduplnosti, odpúšťaní, v zanechaní hriechov 
a konaní pokánia, v láske k Pánu Bohu i službe, resp. pomoci našim 
blížnym, v  konaní skutkov duchovného i  telesného milosrdenstva, 
mysliac hlavne na tých najzraniteľnejších v rodine, vo svojom okolí, 
či v spoločnosti.
Čo sa týka nášho farského života, niektoré akcie sme museli zrušiť, 
iné preložiť a o iných ešte len budeme rozhodovať. Prekladá sa termín 
prvého svätého prijímania na september. Zrušenie pravdepodobne 
čaká farskú púť na Skalku nad Váhom a farské detské tábory. Tu ešte 
musíme počkať, ako sa situácia vyvinie. Birmovka je naplánovaná až 
na 18. októbra. Príprava zatiaľ prebieha online cez internet. Buďme 
v týchto neľahkých časoch čo najviac duchovne zjednotení. Na všet-
kých Vás myslím pri súkromných sv. omšiach, pri spoločných pros-
bách prosím za Vás o Božiu milosť, pomoc a ochranu, aby sa nikto 
z členov Vašich rodín nenakazil, za upevnenie Vášho zdravia.
Jeden príbeh hovorí o malom dieťati, ktoré cestovalo samo lietadlom, 
zaujalo svoje miesto, vytiahlo omaľovánku a začalo si maľovať svoje 
obrázky. Lietadlo sa vznieslo a let prebiehal pokojne až do chvíle, kým 

neprišla búrka, kým neprišli turbulencie a bolo zaujímavé sledovať re-
akcie rôznych ľudí, pasažierov. Jedni sa modlili, iní sa báli, ďalší mali 
strach, mali stres a to dievčatko si pokojne vymaľovávalo svoju oma-
ľovánku. Jedna pani, ktorá sedela blízko tohto dievčatka, sa k nemu 
nahla a pýta sa ho: „Ty sa nebojíš? Nemáš strach?“ a dievčatko po-
kojne hovorí: „Nebojím, pilotom tohto lietadla je môj otec.“ Keď do 
nášho života prichádzajú chvíle, kedy máme strach, keď strácame 
istotu, keď prichádzajú situácie a vidíme, že my to nemáme v rukách, 
tak tiež môžeme sledovať rôzne reakcie ľudí. Niektorí sa boja, majú 
strach – a aj veriaci ľudia majú strach. Strach v istom zmysle je pri-
rodzený. Je prirodzené, keď sa niečoho obávame. Ale taktiež vieme aj 
to, že pilotom lietadla toho nášho životného letu je Pán Boh. Nezabú-
dajme, že sviatky Veľkej noci nám prinášajú istotu večného života. Je-
žiš vstal z mŕtvych a to nám dáva radosť a pokoj aj pre ten náš život.

V duchu, srdcom a modlitbách
s Vami spojený Váš duchovný otec Daniel

Ďakujeme	p.	starostovi,	poslancom	a  ich	partnerom,	zamestnanky-
niam obecného úradu a partnerom, deťom zo speváckej skupiny Bi-
tarovček, ženám zo speváckej skupiny Bitarovienka, mládežníkom – 
maskám, hudbe a  všetkým ľuďom dobrej vôle, za to, že pomohli 
a prispeli tak k zvládnutiu perfektnej obecnej akcie.

O rok pokračujeme.


