
Stáva sa uŽ tradíciou, Že úvod 
podujatia na miestnom futbalovom 

štadióne patrí domácej Ženskej spevác-
kej skupine Bitarovienka a piesni, ktorá 
dala podujatiu meno – Hojana na Jána. 
Obec je totiŽ spoluorganizátorom celého 
podujatia.
Bitarová leŽiaca v západnej časti żilinskej 
kotliny sa prvýkrát spomína v roku 1393 
ako Bytherfolua, neskôr ako Bytharow 
a Bittarowa. Názov je odvodený od mena 
majiteľa Bittera. Patrila ale k panstvu 
Lietava a zhruba tri stovky obyvateľov sa 
v  minulosti Živilo prácou v lesoch, vče-
lárstvom a ovčiarstvom. V 17. storočí tu 
bol dokonca rybník a ešte zhruba pred 
sto rokmi sa tu pestoval aj chmeľ. Histo-

rický znak obce z 18. storočia nesymbo-

lizuje však zamestnanie miestnych ľudí, 
ale chotár obce. Halúzka v oválnom pe-
čatnom poli hovorí o lesnom charaktere 
katastra.
Dominantou obce je „kríŽová cesta“ vy-
budovaná nad obcou na kopci s názvom 

„Háj“. Obyvatelia sú však právom hrdí 
aj na moderný športový areál, kde sa dá 
hrať futbal či tenis. Ale nezabudlo sa pri 
jeho výstavbe ani na najmenších. Súčas-
ťou športoviska je aj detské ihrisko. Cie-
ľom bolo vybudovať niečo, čo by slúŽilo 
pre všetky vekové kategórie dnešných 
vyše 600 obyvateľov Bitarovej. Práve tu, 
na ihrisku športového areálu, sa koná aj 
spomínaný happening Hojana na Jána.

BITAROVÁ
V posledných rokoch sa obec preslávila podujatím Hojana na Jána. V programe, na ktorý sa 
schádzajú ľudia zo Širokého okolia, vystupujú známe spevácke tváre z programu TV şláger.

SCHOOL WHERE THEY TEACH TO 
HELP 

To learn formulas, theorems, foreign languages, 
and even something more. How to stay modest and 
help others.

The school should prepare for the life, but it is 
not just about professional successes, but also 
about fellowship and understanding. Secondary 
Grammar School of Tvrdošín was founded in 
1993 as an eight-year grammar school with

po odsúhlasení textu
sem doplníme anglický preklad

Obecný úrad BITAROVÁ
Bitarová 94, 010 04 Žilina
tel.: +421 41 566 26 51 
starosta@obecbitarova.sk 
www.obecbitarova.sk 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

