sprÁva obCe
Kalendárium udalostí
1945 Zriadenie Meštianskej školy v priestoroch
kúpeľov a Svätojánskych Teplíc. Prvé dva
ročníky. Žiaci prestali chodiť do Liptovského
Hrádku.
1948 Odkúpenie Klimovskej kúrie od Ing. Holého
na potrebu kultúrneho domu.
Došlo k zmene štátnej ľudovej školy
na národnú.
1949 Založenie potravného družstva.
1950 Zrušenie obvodného úradu MNV vládnym
nariadením 14/50, posledný notár Mikuláš
Dolský.
Vybudovanie miestneho rozhlasu. Prvé vysielanie bolo 16. 12. 1950.
Zriadenie pravidelnej autobusovej dopravy
do Liptovského Jána. Neskoršie až do Jánskej doliny po zotavovňu ROH Ďumbier
(prvý autobus prišiel vo februári 1950).
1951 Postavenie a otvorenie zotavovne ROH
Ďumbier pre 130 rekreantov. Zriadenie poradne pre matky a deti.
1952 Zakúpený nový premietací prístroj a zriadené kino BYSTRÁ v budove kultúrneho domu.
Začalo sa vyučovať v novopostavenej Osemročnej strednej škole (OSŠ). Bola tiež ukončená výstavba materskej školy. Zásluhou spisovateľa a pracovníka Povereníctva školstva
Fraňa Kráľa.
1953 Dobudovanie divadelnej sály s javiskom
v kultúrnom dome u Klimov.
Založená Osvetová beseda.
1954 Založená učňovská škola miestneho hospodárstva, odbor murársko-tesársky.
1954 Výstavba a rekonštrukcia cesty popri starom
kúpalisku a poštovom úrade s položením asfaltového koberca.

1956 Znovu otvorený mlyn pod dedinou s možnosťou mletia aj jemnej múky.
1957 Staré kúpalisko prešlo pod správu MNV.
Začalo sa s výstavbou cesty ku zotavovni
ROH Ďumbier (asfaltovej).
Prístavba kabíny pri kultúrnom dome pre filmové prístroje kina Bystrá.
V marci sa začali vydávať prvé Jánske noviny
1958 Výstavba skupinového vodovodu pre obce
Liptovský Ján, Uhorská Ves, Podtureň
a Beňadiková.
Výstavba požiarnej zbrojnice.
Zriadená cyklická obchodná škola pre školenie predavačov a aranžérov rozličného tovaru s celoslovenskou pôsobnosťou.
Vybudované prieskumné vrty termálnej
vody B-1 u Lišákov, hĺbka 120 m, teplota 28
°C. B-2 na záhradách, hĺbka 65 m, teplota
29–30 °C, prameň Rudolf. Zásobuje letné
termálne kúpalisko a krytú plaváreň pri zotav. ROH Máj.
1959 Veľká povodeň na Váhu. Odplavila most
v Uhorskej Vsi a aj lavicu do Podturne. Následne bola postavená lanová lavica.
Socializácia poľnohospodárstva a založenie
Jednotného roľníckeho družstva (JRD). Existovalo do roku 1964.
1960 Pri Osvetovej besede bol založený ženský
spevokol. Zanikol v roku 1994. Naposledy
účinkoval pri Zbore pre občianske záležitosti.
1961 Zriadenie Osobitnej školy internátnej v obci.
Pôsobila v budovách bývalého kúpaliska.
1962 Otvorenie hotela Poludnica s predajňou
potravín.
1965 Ukončený a slávnostne odhalený pomník
padlých v prvej a druhej svetovej vojne.
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1967 Výstavba lyžiarskeho vleku v Javorovici.
Založené Stavebné bytové družstvo. Postavené boli 4×6 bytových jednotiek na Novej
ulici v strede dediny a 2×6 bytových jednotiek na nižnom konci Novej ulici.
1969 Otvorenie nového športového areálu.
1967–1971 Dokončená výstavba hotela Štart. I.–II.
etapa. Pôvodný názov Dom turistov.
1970–1985 Vybudovanie Novej ulice.
1974 Obnovenie oplotenia na cintoríne. Výmena
dreveného za pletivové a zavedený vodovod
k márnici.
Asfaltovanie cesty v starej časti dediny
a na Ostrove (popri budove MNV a bočných
uličkách).
1976 Nadstavba materskej školy.
Výstavba čističky odpadových vôd.
1977–1978 Ukončila sa prevádzka Svätojánskych
kúpeľov v obci. Naposledy prevádzkoval
MNV Liptovský Ján vonkajší bazén 50×25 m
a detský bazén.
1980 Zriadenie závlahy ihriska TJ Štart.
1980 Prevedená generálna oprava budovy MNV
a prístavba sobášnej miestnosti.
Ukončenie výstavby vleku za Mundom.
1981 Začala sa regulácia potoka Štiavnica a svojpomocné budovanie operných múrov.
1981–1982 Prekrytie priekopy Farskej ulice v strede
dediny vytvorenie prepojovacej cesty medzi
starou a novou ulicou.
1981–1986 Regulácia potoka Štiavnica a budovanie oporných múrov po dvoch veľkých
povodniach.
1982 Vybudovaná ďalšia časť kanalizácie v obci.
1983–1984 Zriadenie pamätných izieb Čajakovcov
a izby revolučných tradícií.
1984 Ďalšia veľká povodeň (čiastočná evakuácia).
1986 Vybudovanie letného bufetu pri TJ Štart,
vrátane rozšírenia jedálne.
Otvorenie nákupného strediska na novej ulici. Na prízemí s predajňou potravín,
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predajňou mäsa, cukrárňou a na poschodí
predajňa textilu.
1986–1987 Vybudovanie odberného objektu Teplica na pôvodnom riečisku potoka Štiavnica a vývod prameň bol presunutý od cesty
do objektu. Budované v akcii Z.
1987 Zriadila sa zubná ambulancia a detská poradňa v priestoroch bývalej budovy ev. ľudovej školy. Úpravy priestorov boli urobené
väčšinou brigádnicky – svojpomocne. Zrušená v roku 2003.
1987–1988 Zavedený plyn do Jánskej doliny a obce.
I. etapa z Liptovského Hrádku do Liptovského Jána ku dedine, investor Tatra Bánovce.
II. etapa Novou ulicou až do Jánskej doliny
po zot. Ministerstva vnútra, investor Ministerstvo vnútra SR.
1987 Asanácia Šamovského humna na konci Novej ulice pre otvorenie vstupu do Jánskej doliny a možnosť budovania cesty.
1987–1990 Výstavba domu smútku.
2003 Prestavba kongresovej haly Pozemkového
spoločenstva Bielo-Marušová.  
2005 Rekonštrukcia cesty do Jánskej doliny vrátane chodníka a osvetlenia od Hotela Ďumbier
až po Alexandru.
2006 Rozšírenie zasnežovania a osvetlenia v Šport
centre Javorovica.
2007 Postavenie nového bytového domu č. 491
pri Jednote.
2008 Stavebné úpravy a nadstavba Hasičského
domu.
Rekonštrukcia mostíkov pri Čúrnych
a Mikušiakovcoch.
V turistickej ubytovni Štart boli rekonštruované WC.
2009 Stavba nájomného bytového domu C s inžinierskymi sieťami, prístupovou komunikáciou a parkovacími plochami pri Štarte.
Rekonštrukcia budovy obecného úradu,
oprava fasády a výmena okien.

Výmena okien, rekonštrukcia soc. zariadení, striekanie fasády na budovách základnej
a materskej školy.
2010 Stavba bytového domu A+B pri Štarte s inžinierskymi sieťami, prístupovou komunikáciou a parkovacími plochami.
Rekonštrukcia Pomníka padlých.
Stavba viacúčelového ihriska pri Štarte.
Modernizácia obecného rozhlasu.
2011 Revitalizácia povrchov námestia pri Pomníku
padlých, komunikácie a námestia pred katolíckym kostolom.
2012 Stavba nájomného bytového domu D s inžinierskymi sieťami pri Štarte.
Ukončenie inžinierskych sietí pre výstavbu
individuálnu bytovú výstavbu Pod Sečnom.
Oprava mosta pri Kadi.
Výstavba parkovacích plôch pred základnou
školou.
Úprava brehov Štiavnice pri Kadi.
Prekrytie prameňa Medokýš.
Stavba informačných tabúľ.
Premiestnenie a oprava lávky pri Kasíne.
Zriadenie detských ihrísk v areáli základnej
školy a bytových domoch pri Štarte.
Výstavba verejného osvetlenia od Kade
k domu smútku.
2013 Zriadenie zberného dvora na nižnom konci
dediny za základnou školu.

Obvodný úrad MNV
Po skončení vojny ostal vedúcim Obvodného úradu miestnych národných výborov bývalý notár Mikuláš Dolský a bol ním až do roku 1950.
Administratívnu pracovníčku za pôsobenia Mikuláša Dolského vykonávala Emília Kompišová (rod.
Božoňová). Od 1. apríla 1949 na MNV nastúpila Božena Krajčušková a od 1. júna 1950 aj Anna Hollá
na polovičný úväzok pracovala pre obec Liptovský
Ján a na polovičný úväzok pre Uhorskú Ves.

Vládnym nariadením č. 14/50 z roku 1950 boli
zrušené notárske úrady. Už v roku 1950 bola funkcia notára nahradená funkciou tajomníka MNV.
Za obvodného tajomníka pre obvod Liptovský Ján,
Uhorská Ves, Beňadikovú, Liptovský Ondrej, Jakubovany a Konskú bol ustanovený v roku 1950 Ján
Štepita, rodák z Pribyliny. Jeho sídlom sa však stala Uhorská Ves. Do funkcie nastúpil 20. septembra 1950. Zrušením obvodného notárstva vypadla
z matričného obvodu Závažná Poruba. Po matričnej stránke však zostala naďalej v obvode Liptovský
Ján sobášna matrika, ktorá bola vedená až do roku
1965. Od 3. októbra 1955 až do 1. októbra 1983
nepretržite v jednej funkcii účtovníčky aj matrikárky pracovala na NV Adela Brtáňová. Po odchode
na dôchodok prevzala matričnú agendu od 1. augusta 1983 Eva Červeňová a od roku 2011 Katarína
Šúleková.

Miestny národný výbor
Už počas povstania vznikol v Liptovskom Jáne
Revolučný národný výbor (RNV). Stalo sa tak
na schôdzi dňa 3. septembra 1944 v miestnosti pohostinstva Rudolfa Brtáňa, u Bubliakov. Za predsedu bol zvolený Ján Kubovčík, za tajomníka Eduard
Grečner, pokladníka Martin Dúbravec, zásobovacieho referenta Michal Jezný, organizačného referenta Peter Jezný a za propagačného Ján Čúrny.
Ostatní členovia: Pavel Balco ml., Pavel Jančuška,
Michal Oravec od Kuchárov, Ján Krajčuška, Pavel
Mišík, Peter Lavrinc, Ján Jezný st. od Nemešov, poľovník Ján Mlynček zvaný Janík. Starosta obce Ján
Brtáň st., ktorý schôdzu otvoril a viedol, ostal vo
funkcii aj naďalej, lebo dostal od občanov dôveru.
Od 29. apríla 1945 došlo k reorganizácii národného výboru a to na celoobecnej schôdzi za účasti
85 občanov, v budove pohostinstva u Jána Mrnču v Korábe, kde bola vtedy divadelná miestnosť
katolíckej mládeže. Došlo k podstatným zmenám.
Za predsedu bol znovu zvolený Ján Kubovčík,
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za pokladníka namiesto Martina Dúbravca bol zvolený Pavel Balco. Ďalej  bol národný výbor doplnený: namiesto Pavla Mišíka, ktorý zomrel a poľovníka Jána Mlynčeka, ktorý tragicky zahynul, ako aj
Petra a Michala Jezného, nasledovnými občanmi:
Martin Hapčo, Michal Kompiš od Vyšných, Brziak
Jozef st. a Peter Vodila.
Bubnovaním boli občanom oznamované rôzne
správy a nariadenia RNV, ako aj rôzne povinnosti, akými bolo napríklad odstraňovanie uhynutých
zvierat, vyčistenie studní, odovzdanie zbraní a munície, odstraňovanie pozostatkov z druhej svetovej
vojny v obci a jej okolí. Nevybuchnutú muníciu likvidovali príslušníci Ľudovej milície. Pokiaľ nebol v obci
zavedený rozhlas, všetky informácie sa oznamovali miestnym bubeníkom, medzi poslednými to boli:
Michal Paprčka, Pavel Kompiš st. za vodou, Michal
Čupka, Jozef Kapríni a posledný Rudolf Jančuška.
Po skončení vojny bola v rámci národného výboru
zriadená tzv. vyšetrovacia komisia na čele s predsedom Jánom Kubovčíkom a členmi Eduardom Grečnerom a Pavlom Balcom. Komisia prevzala všetok
majetok po bývalej Hlinkovej slovenskej ľudovej
strane, Hlinkovej gardy a niektorých živnostníkov.
Za dočasných správcov takto získaného majetku
boli poverení:
– miestne kúpalisko po Jánovi Geruškovi – Mikuláš
Dolský,
– majetok po Včelkovi, Pálovská kúria – Michal
Jezný,
– farské pole rímskokatolíckej cirkvi bolo rozdelené
občanom,
– majetok Kataríny Bélikovej na Jankovskom – sa
získať nepodarilo,
– pekáreň po Hilebrantovi – Ladislav Brtáň, neskoršie Š. Osadský,
– mlyn po Samuelovi Rothovi – Ladislav Brtáň.
V roku 1946 sa konali prvé a na dlho posledné slobodné voľby v Československu. Predsedom
národného výboru v Liptovskom Jáne sa stal Ján
Kompiš od Vyšných, podpredsedom Jozef Kompiš
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(neskôr ho vystriedal Daniel Brtáň st.), pokladníkom
Július Strapoň. Od 20. septembra 1950 funkciu obvodného tajomníka vykonával Ján Štepita ako prvý
tajomník zo sídlom v Uhorskej Vsi. Dňa 24. septembra 1950 sa Ján Kompiš vzdal funkcie predsedu
a do konca roka ho zastupoval Jozef Kompiš.
Ďalšie voľby sa konali 30. mája 1948, ale nezachovali sa z nich pre Liptovský Ján žiadne dokumenty. Až z nasledujúcich volieb v roku 1952 sa podarilo zostaviť kompletné obsadenie funkcií národného
výboru v Liptovskom Jáne. Na čele stál predseda Ján
Kompiš (ako úväzkový), podpredsedom  Rudolf Hlavienka (tiež predseda pôdohospodárskej komisie),
tajomníkom Július Strapoň (od 1. 1. 1952). V rade
MNV sa objavujú tieto mená: Ján Oravec od Ferkov,
súčasne aj finančný referát, Peter Jančuška, referát školstva a výživy, technický referent Jozef Brziak
ml., telovýchovný referent Jozef Kompiš a zdravotná referentka Ema Urbanová. Členmi pléna boli:
František Repček, Michal Žilka, Ján Jančuška, Ján
Kubovčík st., Michal Oravec od Kuchárov, Dušan
Pivko st., Ján Kompiš za vodou, Michal Zoller – súčasne vykonával aj funkciu predsedu bytovej komisie, Eduard Grečner, Emília Balcová, Ján Čúrny ml.
(handár), Jozef Hrdko, Michal Kompiš od Vyšných,
Ľudovít Kompiš, Pavel Jančuška, Martin Dúbravec
a Viliam Hadvidžiak.
V obciach s väčším počtom obyvateľov bol schválený jeden uvoľnený pracovník, pričom platila zásada uvoľneného predsedu. Nakoľko predseda Ján
Kompiš túto funkciu na plný úväzok odmietol vykonávať, bola daná Okresným národným výborom
v Liptovskom Mikuláši výnimka na uvoľneného tajomníka. Po zrušení systému obvodných tajomníkov bol zvolený za tajomníka v Liptovský Jáne Július Strapoň. Po predchádzajúcom trojtýždňovom
zaškolení do funkcie nastúpil od 1. januára 1952.
Úradovňa národného výboru bola zriadená v budove bývalého notárskeho úradu a terajšieho obecného úradu, v ktorom bol od roku 1953 zriadený
aj byt zmocnenca (okrskára) verejnej bezpečnosti

Pavla Chrabačku. V roku 1980 bola ukončená celková rekonštrukcia budovy s tým, že byt bol prerobený na zasadačky (malá a veľká) a archív pre NV.
Súčasne bola pristavená obradná sieň s dôstojnou
vstupnou halou.
Dňa 16. mája 1954 sa konali voľby do miestnych národných výborov. Na čelo národného výboru v Liptovskom Jáne bol zvolený ako predseda
Ján Haluška (ako úväzkový), tajomník Július Strapoň a členovia rady: Július Čúrny (neskoršie bol tajomníkom), Jozef Kompiš, Ján Čúrny, Peter Oravec,
Michal Žilka, Darina Laurincová a Anna Čupková.
V novembri prebehli voľby do Slovenskej národnej
rady. Zvolený bol Ing. Andrej Laurinec a do NZ bol
zvolený Ondrej Žiak. Poslankyňou Okresného národného výboru sa stala Anna Hollá (Ciglerová).
Po voľbách 19. mája 1957 sa stal predsedom
MNV Ján Kompiš (úväzkový), tajomníkom: Július
Čúrny a členmi rady: Pavel Jezný st., predseda poľnohospodárskej komisie, Michal Mlynček, predseda stavebnej komisie, Peter Jančuška, Ján Klaučo
a Zuzana Krajčušková. Poslancami pléna sa stali:
Jozef Kompiš, Michal Zoller, Michal Oravec č. d. 6,
Michal Žilka, Jozef Niňaj, Pavel Urban, Július Strapoň a Viera Kompišová. Poslancom do ONV bol
zvolený Jozef Kompiš.
Po voľbách v roku 1960 ostal na čele národného:
Ján Kompiš a tajomníkom Július Čúrny. Poslancami v rade boli: Michal Mlynček, predseda stavebnej
komisie, Jozef Kompiš, predseda finančnej komisie,
Branislav Filo, predseda komisie pre služby, obchod
a priemysel, Martin Kašiak, predseda poľnohospodárskej komisie a Jozef Brziak, zároveň aj predseda
komisie pre osvetu a školstvo. Poslancami v pléna
MNV boli: Michal Zoller, Jozef Repček, Jozef Čáni,
Daniel Brtáň ml., Emília Oravcová, Jaroslav Kompiš,
Jozef Niňaj, Zuzana Krajčušková, Ján Hadvidžiak,
Anna Urbanová a Pavol Urban, ktorý bol zároveň aj
poslancom pri ONV.
Voľby v roku 1964 nepriniesli veľké zmeny v zložení MNV. Na čele ostal predseda aj tajomník.

Ďalšie záznamy sú až z volieb v roku 1976, ktoré sa
konali 22. a 23. októbra. Do rady boli zvolení: Ján
Hučík, Jozef Brziak, Mária Krajčušková, Otmar Stanislav, Vladimír Mlynček, Michal Zoller (od r. 1980)
a od roku 1980. V pléne boli poslancami: Jaroslav
Kompiš, Mária Krajčušková, Otmar Stanislav, Michal Zoller, Anna Droppová, Jozef Komora, Oľga
Císarova, Gejza Kompiš, Jozef Matejka, Július Kubovčík, Božena Kapitáňová, Anna Revajová (r. Kunošová), Emília Pivková ml., Jozef Kompiš (len do r.
1980), Peter Daňo, Ján Brziak a Jozef Vajs. Poslancom ONV bol Jaroslav Kompiš.
Voľby do MNV konané dňa 6. júna 1981 priniesli niekoľko zmien. Predsedom ostal Jaroslav Kompiš, tajomníkom sa stal Jozef Brziak a podpredsedom PhDr. Ján Hučík. V rade MNV boli: Vladimír
Mlynček, Mária Krajčušková, preds. komisie pre
školstvo a kultúru, Oľga Císarova, preds. komisie
finančnej, do rady bola dodatočne doplnená po
odstúpení O. Stanislava, Michal Zoller, Ing. Ján Paciga, Anna Droppová a Otmar Stanislav (len do r.
1982, potom sa vzdal funkcie). Členmi pléna MNV
sa stali: Jaroslav Kompiš, Otmar Stanislav (do r.
1982), Jozef Brziak, Ján Mlynček ml., PhDr. Ján Hučík, Július Kubovčík, Vladimír Mlynček, Jozef Komora, Oľga Císarova, Božena Kapitáňová, Mária
Krajčušková, Arnold Garabáš, Michal Zoller, Ivan
Floch, Ing. Ján Paciga, Ján Kralčiak, Anna Droppová, Vladimír Chudovský, Jozef Niňaj, Anna Staroňová a Emília Pivková ml. Poslanec ONV Jaroslav Kompiš, súčasne vykonával aj funkciu predsedu Okresnej plánovacej komisie.
V roku 1986 sa po voľbách stal predsedom MNV
Jaroslav Kompiš, tajomníkom Jozef Brziak, podpredsedom PhDr. Ján Hučíka a členovia: Vladimír
Mlynček, Ing. Ján Paciga, Oľga Cisárova a Anna
Droppová. Plénum malo 21 členov: Marta Brziaková, Ján Kralčiak, Jozef Brziak, Július Kubovčík, Pavel Buda, Ján Mlynček, Oľga Císarova, Jozef Niňaj,
Anna Droppová, Rastislav Niňaj, Ivan Floch, Ing. Ján
Paciga, Arnold Garabáš, Otmar Stanislav, Ondrej
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Hlad, Vladimír Mlynček, Dr. Ján Hučík st., Mária
Šarafínová, Alena Hučíková, Peter Matis a Jaroslav
Kompiš.
Počas volebných období iných predsedov sa
urobilo v obci viacero vydarených akcií. Napríklad
za predsedu Jozefa Vajsa: bol urobený výkup a vyvlastnenie pozemkov pre výstavbu rodinných domov na Novej ulici, vybudované inžinierske siete,
voda, kanalizácia a elektrifikácia na Novej ulici,
úprava pre cestu bez asfaltového koberca a chodníkov, vybudovanie čističky odpadových vôd, asfaltová úprava bočných ulíc v starej časti obce, odstavná
plocha pred hotelom TJ Štart, rekonštrukcia a nadstavba materskej školy, prístavba obradnej miestnosti k budove MNV, výstavba lyžiarskeho vleku
typ za Mundom, ako aj ďalšie úpravy v obci v rámci
brigádnickej činnosti občanov.
Vo rokoch 1980–1990 bolo za poslancov zvolených 21 občanov. Zastúpené bolo široké spektrum
občanov. Navrhovali ich spoločenské organizácie.
Takéto zloženie dávalo väčšie záruky pre riešenie
najširších oblastí kultúrneho, spoločenského a sociálneho života našich občanov. V tomto uvedenom
volebnom období sa v obci vybudovalo napríklad:
prekrytie priekopy na bývalej farskej ulici, ako spojnica starej časti obce s novou ulicou v strede dediny, postavilo sa nákupné stredisko, vybudovali sa tri
trafostanice (na Brezine oproti futbalovému ihrisku,
za rodinným domom Júliusa Kubovčíka a v záhrade
u Dúbravcov pri bývalej mäsne, dnes rekreačné zariadenie Ministerstva zahraničných vecí), vykonala
sa generálna oprava elektrickej siete v rozsahu celej
dediny, spolu s pouličným osvetlením, bola zabezpečená plynofikácia obce a Jánskej doliny, vybudovala sa nová cesta do Jánskej doliny od Šamovského humna (dvora JRD) po letné termálne kúpalisko,
chodník od letného term. kúpaliska až po autobusovú zastávku pred ROH Ďumbier, zabezpečili sa
opatrenia po dvoch veľkých povodniach v r. 1980
a 1984. Postavili sa nové mosty (za Kašiakovcami a v doline za Plavom a pred Stavoindustriou)
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Úprava riečiska po povodniach v rokoch 1980–1984

a opravili sa cesty, ktoré boli zničené povodňou.
Vybudovali sa operné múry na potoku Štiavnica.
Postavil sa dom smútku, odkanalizovali sa a upravili priestory okolo prameňa Teplica, bol dokončený
vlek za Mundom vrátane osvetlenia a postavenia
krytej údolnej stanice. Bola zriadená zubná ambulancia s detskou poradňou, svojpomocne sa zriadila predajňa ovocie-zelenina v bývalej rím. kat.
škole. Dokončila sa obradná miestnosť pri budove MNV. Na Novej ulici sa vybudovali obojstranné
betónové chodníky s asfaltovým kobercom. Vybudovala sa nová cesta tiež s asfaltovým kobercom
na nižnom konci, s inžinierskymi sieťami, vybudovala sa časť odpadovej kanalizácie celá dolná časť
starej dediny s vyústením do čističky odpadových

vôd a odkanalizovanie vyšného konca okolo prameňa Teplice, tiež od OOU a hotela. Pri Hoteli Štart
bola postavená letná záhradná reštaurácia a prístavba kuchyne a jedálne v pôvodnej budove, bolo
vybudované pomocné futbalové ihrisko, upravila sa
budova kultúrneho domu, spolu s opravou strechy
a dlažby v strednej hale a elektroinštalácie. Zriadili sa pamätné izby Čajakovcov, prof. Jána Stanislava a významných osobností z histórie obce, a izba
revolučných tradícií, to všetko v kultúrnom dome.
Zabezpečená bola údržba požiarnej zbrojnice, vybudovala sa asfaltová cesta pred hotelom Štart
a smerom do Políka a Uhorskej Vsi. Upravil sa vstup
na cintorín bola postavená lavica pre žiakov z Podturne ponad Štiavnicu pri mlyne, postavila sa asfaltová cesta od občana Húsku po dvor JRD, vyasfaltovala sa cesta na cintorín od starého kúpaliska
po dom smútku, bolo postavené oplotenie okolo
materskej školy. Bolo to nespočetné množstvo dobrovoľných, bezplatných brigádnických hodín. Príjmy
v obci boli odvádzané do rozpočtu ONV. Na jednotlivé akcie bol uhrádzaný len materiál a práca
bola dobrovoľná (tzv. akcie Z a drobné akcie neinvestičného charakteru).

Predsedovia MNV
1944–1945
1946–1954
1954–1957
1957–1976
1976–1980
1980–1990

Ján Kubovčík
Ján Kompiš od Vyšných
Ján Haluška
Ján Kompiš
Jozef Vajs
Jaroslav Kompiš

Starostovia
1990–1994
1994–2006
2006–

MVDr. Vojtech Sáhlica
Gejza Čáni
Bc. Juraj Filo

Obecný úrad
Po zmene spoločenského systému 17. novembra
1989 sa zvýšil počet poslancov zo sedem na deväť.
Za poslancov boli zvolení: Dušan Čúrny, Vladimír
Mlynarčík, Miroslav Roth, Dana Matejková. Poslanca ONV po štvrté volebné obdobie vykonával pre
obvod Liptovský Ján a Uhorskú Ves Jaroslav Kompiš. Bol posledným poslancom do orgánov ONV
od roku 1990 bola táto funkcia zrušená.
V rokoch 1990–1994 bol starostom obce zvolený MVDr. Vojtech Sáhlica. Za jeho pôsobenia bol
zvonku vymaľovaný kultúrny dom a obec poctil návštevou prvý prezident Slovenskej republiky
Michal Kováč s manželkou. Od roku 1990 si obec
a obyvatelia pravidelne 8. mája pri pomníku padlých pripomínajú výročie oslobodenia a skončenia
druhej svetovej vojny.
V období 1994–2006 sa stal starostom Gejza
Čáni. Zrekonštruovala sa cesta do Jánskej doliny,
vrátane chodníka a osvetlenia od Hotela Ďumbier
až po Hotel Alexandra. Rozšírilo sa zasnežovanie
v Športcentre Javorovica. Podporovali sa športové
aktivity ako futbalový a stolnotenisový oddiel.
Za poslancov boli na volebné obdobie 1994–1998
zvolení: Branislav Böhmer, Magdaléna Budová, Pavol Čupka, Elena Daňová, Mgr. Ján Hučík, Slavomír Kašiak, Ján Kralčiak, Vladimír Kubovčík, Eduard
Lesný, Ján Mlynček, PhDr. Ján Ondáš a Ing. Vladimír Šarafín.
Vo volebnom období 1998–2002 boli poslancami: Ing. Jaroslav Kompiš, Elena Daňová, PhDr. Ján
Ondáš, Vladimír Čúrny, Dana Fronková, Pavel Čupka, Jaroslav Adamčík, Slavomír Kašiak, Branislav
Böhmer, Renáta Hurajová, Ing. Vladimír Šarafín
a Jozef Lukáč. Od roku 2000 funguje na obecnom
úrade informačné centrum za účelom poskytovania informácií turistom a občanom. Prvou pracovníčkou bola Ing. Tatiana Kaliská (rod. Kostrábová),
po jej odchode nastúpili Katarína Šúleková, Elena
Poláková a teraz Mgr. Martin Šimovček.
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Prvá družobná návšteva vo Fontaine Le Port v roku 2007
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Vo volebnom období 2002–2006 sa poslancami
stali: Pavol Čupka, Vladimír Šarafín ml., Ján Mlynček, Elena Daňová, Vladimír Dúbravec, Gabriela
Hapčová a Juraj Filo. V roku 2003 bol na obecnom
úrade zriadený stavebný úrad, ktorý vedie Ing. Katarína Urbanová. Na základe iniciatívy Soni Tarabovej, rodáčky z Liptovského Mikuláša, bývajúcej vo
francúzskej obci Fontaine Le Port, bola v roku 2005
podpísaná družba s obcou Liptovský Ján. Od tohto
roku každý druhý rok prídu do obce na štvordňovú návštevu občania Fontaine Le Port a takisto každý druhý rok idú na návštevu naši občania
do Francúzska.
V roku 2006 bol za starostu zvolený Juraj Filo
a za poslancov vo volebnom období 2006–2010
Ing. Jaroslav Mlynček, Ing. Pavol Mikušiak, Elena
Daňová, Zora Šimovčeková, Ján Mlynček, Ing. Peter Kompiš a Jaroslav Adamčík. V tomto období
boli zrealizované mnohé rekonštrukcie a opravy
v obci ako: rekonštrukcia obecného rozhlasu, pomníka padlých, budovy obecného úradu či výmena
okien a nastriekanie fasády na základnej a materskej škole. Zároveň bolo vybudované viacúčelové
ihrisko pri Štarte, nový bytový dom č. 491 pri Jednote a začala výstavba bytových domov pri Štarte, spolu s inžinierskymi sieťami a komunikáciou.
Došlo k výmene povrchov na mostoch pri Čúrnych
a Mikušiakovcoch. Vykonala sa nadstavba budovy
hasičského domu.
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Od roku 2007 nastal rozvoj kultúrnych podujatí
organizovaných obecným úradom v obci ako je vítanie nového roku pri Kadi, ktoré sa najskôr konalo
na trhovom mieste, potom v Štarte. Počas letných
prázdnin bol vysielaný nedeľný obedníček, postupne odvysielali osem relácií. Na tvorbe relácií sa podieľali: Zora Šimovčeková ako moderátorka, Zlatica Melnová ako dramaturgička, Renáta Hurajová
scenáristka, Marta Brziaková asistentka réžie, ale
aj starosta obce Juraj Filo a pracovníčka úradu Eva
Červeňová, ktorí mali zvukovú réžiu. Z ďalších akcií
je to Medzinárodný deň žien, Deň učiteľov, oslavy
Slovenského národného povstania, šarkaniáda, Mikuláš, posedenie pod jedličkou, silvestrovské stretnutie na Kadi či najväčšie podujatie v obci Svätojánske noci. Obec sa prezentuje navonok aj štvrťročníkom s názvom Noviny z Jána. Prvá redakčná rada
obnovených Novín z Jána, ktoré realizoval Mgr. Ján
Hučík zasadala 5. marca 2007.
Vo volebnom období 2010–2014 vo funkcii starostu zotrval naďalej Juraj Filo a za poslancov boli
zvolení Ing. Pavol Mikušiak, Jaroslav Adamčík, Zora
Šimovčeková, Ján Mlynček, Roman Vajs, Stanislav
Dubovský a Ľubomír Urban. V tomto období došlo k rozsiahlej rekonštrukcii asfaltových povrchov
v obci v rámci projektu revitalizácie obce a k rozšíreniu námestia pred katolíckym kostolom.
V roku 2011 sa podarilo obnoviť starý zvyk, keď
sa zrodila v hlave Ľubomíra Urbana myšlienka priviesť do Jána trochu tradícií. Odvtedy sa už pravidelne koná fašiangový sprievod dedinou, ktorý
končí v Štarte. V nasledujúcom roku bola dokončená výstavba nájomných bytových domov pri Štarte (spolu bolo postavených 97 bytov) a ukončená
výstavba inžinierskych sietí pre individuálnu bytovú výstavbu Pod Sečnom. Došlo k úprave brehov
Štiavnice, oprave mosta pri Kadi, obnoveniu chodníka pri Kašiakovcoch a výstavbe verejného osvetlenia od Kade k domu smútku. V areáli základnej
školy a pri bytových domoch pri Štarte boli zriadené detské ihriská. Pred základnou školou bolo

vybudované parkovisko. V roku 2013 bol daný
do prevádzky zberný dvor za základnou školou.
Na obecnom úrade od roku 1990 pracovali mnohí zamestnanci. Na pozícii hlavný kontrolór obce sa
vystriedali: Elena Kompišová, Ing. Marián Biskupič,
Daniel Strapoň, Ing. Ján Vyšňan a Ing. Ľubomír Oravec. Funkciu ekonómky vykonávala Libuša Moravčíková a od roku 2008 Alena Brandobúrová. Medzi prvých technických pracovníkov na obecnom
úrade patril Karol Winiozsa a Ján Daňo, neskôr
pribudol Rastislav Urban, Valér Červeň, Branislav
Böhmer, Ján Kubáň, Michal Jakuba, Anna Lubeľanová a v obecnej knižnici pracuje Anna Lubelanová.

Vývoj názvu obce
(a jej územia) 288,289,290
1230 Mogiorfolu
1263–1294 Wezueres, Vezueres, Vesueres
1299 Domanyulese, Domanwlese
1326 Scent Iwan
1327 Szent János
1358–1360 Zenth Iwan
1379–1383 Zenth Iuan, Zentyan, Sendywan, Zentiwan
1386 S. Johannes
1387 Yvanusfalua
1401–1600 Zenthywan, Senthywan, Zentiwan,
Zenthiuan, Sent Iwan, Swaty Jan, Zenth
Iwan, Swaty Jan
1773 Sanctus Joannes, Szent János, Swaty Ján
1786 S(ent)-Iwán, S(ent)-Jánosch, S(ank)t-Johann, Sw(atý) Ján
1808–1862 Szent-Ivány, Swatý Ján
288
289
290
291
292
293

1863–1919 Szentiván
1920–1927 Svätý Ján
1927–1960 Liptovský Svätý Ján
1960–
Liptovský Ján

Vývoj počtu obyvateľov
a domov 291,292,293
Vývoj počtu obyvateľov obce je možné rozdeliť do troch etáp. Prvá etapa bola zaznamenaná v rokoch 1869–1910 a vyznačuje sa výrazným

Obyvateľstvo podľa pohlavia a náboženského vyznania v obci Liptovský Ján v roku 2001
Náboženské vyznanie /
cirkev

Muži

Ženy

Rímskokatolícka cirkev

105

140

Gréckokatolícka cirkev

1

0

Pravoslávna cirkev

2

1

151

183

Evanjelická cirkev
metodistická

8

4

Bratská jednota baptistov

0

1

Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia

4

5

112

82

27

20

410

436

Evanjelická cirkev augsburského vyznania

Bez vyznania
Nezistené
Spolu

Borsa, I.: A Szent-Ivány család levéltára 1230–1525, Akadémiai Kiadó, Budapest 1988.
Majtán, M.: Názvy obcí Slovenskej republiky, Vývin v r. 1773–1997, VEDA, SAV, Bratislava 1998, s. 166–167.
Uličný, F.: Dejiny osídlenia Liptova do konca 16. storočia, 2. časť, In. Liptov 8, Osveta, Martin 1985, s. 162–164.
Retrospektivní lexikon obcí ČSSR 1850–1970, I. diel, Praha 1978, s. 990–991.
Uličný, F.: Dejiny osídlenia Liptova do konca 16. storočia, 2. časť, In. Liptov 8, Osveta, Martin 1985, s. 162–164.
Kolektív, Vlastivedný slovník obcí na Slovensku II., VEDA, SAV, Bratislava 1977, s. 174–175.
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Počet domov
Počet
(usadlostí+kúrií) obyvateľov

1536

5+?

?

1579-1582

3+8

?

1600

22 + 9

?

1784

112

955

1828

142

907

1869

?

1055

1880

132

979

1890

136

921

1900

152

881

1910

138

808

1921

150

933

1930

171

817

1950

172

858

1961

179

956

1970

185

942

1980

226

1012

1991

219

864

2001

211

846

2011

219

976

2012

?

1033
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poklesom počtu obyvateľov. Tento pokles je spôsobený zlou sociálnou a hospodárskou situáciou,
na ktorú nadviazala emigrácia. V roku 1873 vypukla v obci cholera, čo tiež prispelo ku zníženiu
populácie.
Druhá etapa bola v rokoch 1911–1980. Charakterizuje ju nárast počtu obyvateľov žijúcich v obci.
V tomto období, konkrétne v roku 1980, prekročil počet obyvateľov prvýkrát hranicu tisíc. Tento fakt bol spôsobený nárastom životnej úrovne,
budovaním nových rodinných domov a zvýšenou
imigráciou.
Tretia etapa zachytáva obdobie od roku 1981 až
do súčasnosti. V obci dochádza k úbytku obyvateľstva. Hlavným činiteľom, ktorý spôsobil pokles,
bolo vysťahovalectvo za prácou do miest v okrese,
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Vekové kategórie

Rok

Ženy
Muži

Počet obyvateľov
Graf znázorňuje vekovú štruktúru obyvateľov obce
v roku 2009

prípadne do susedných okresov. V roku 2011 až
2012 bol zaznamenaný nárast obyvateľov, čo bolo
zapríčinené budovaním bytových domov, a tiež čoraz väčší záujem o kúpu, či stavbu rodinného domu.

Erb obce
S rozvojom samosprávy súvisel okrem iného aj
rozvoj administratívnej činnosti a s tým potreba
overovať vyhotovené listiny.
Tento stupeň vyspelosti predpokladal aj administratívnu činnosť, spojenú s overovaním vydaných
písomností vlastnou pečaťou. Tento fakt si vynútil,
aby si aj obce v Liptove zvolili do svojej pečate symbol, ktorý by mal nielen identifikačnú, ale aj reprezentačnú funkciu.

Zľava:najstaršie pečatidlo Bohumírových synov, obecné pečatidlo z 18. storočia, obecná pečiatka z 30-tych rokov 20. stor.
a súčasný erb obce

Najstaršie pečatidlo Liptovského Jána zobrazuje
v pečatnom poli drevorubača so sekerou na pleci
a po jeho pravici je kmeň stromu. Pečatidlo pochádza z 18. storočia. Motív klčovania lesa v súvislosti
s osídľovaním nových území v pečatnom poli bol
zrejme prevzatý zo staršieho pečatidla, ktoré vychádzalo z pečatidla Bohumírových synov. Kruhopis je latinský: „SIGILLUM POSESIO SZENTIVAN“, AE
22 mm.294

294

295
296

V 30-tych rokoch 20. storočia sa používala pečiatka s obrazom svätého Jána uprostred a kruhopisom v slovenčine: „OBEC SV. JÁN, ŽUPA PODTATRANSKÁ“, AE 35 mm.295
Súčasný erb obce tvorí v modrom štíte na zelenej pažiti stojaci, striebro odetý, zlato obutý a zlato
opásaný muž v zlatom klobúku, s pravicou za pásom a ľavicou držiac na pleci zlatú sekeru s rovnako
dlhým poriskom. Vpravo vyrastá zlatý listnatý ker.296

ŠA Bytča, pobočka Liptovský Mikuláš, Obvodný notársky úrad v Liptovskom Jáne, zápisnice obecného zastupiteľstva Liptovský Ján 1904–1929, inv.č.1, Liptovské múzeum v Ružomberku, inv.č. 20160, NOVÁK,J.: Slovenské mestské a obecné erby, …,
s. 236; Pečať Bohumírových synov z druhej polovice 13. storočia sa našla v roku 1850 v poli pri Liptovskom Jáne. Znázorňuje
stredovekého osadníka, ktorý vyrubuje les a osídľuje pusté oblasti. Bohumír bol šľachtic českého pôvodu, ktorý za diplomatické zásluhy na dvore uhorských kráľov Bela IV. a Štefana V. dostal osobitné výsady a rozsiahle pozemky v Liptove.
ŠA Bytča, pobočka Liptovský Mikuláš, Zbierka pečatí a odtlačkov pečiatok.
Heraldický register SR, L-106/1999; Heraldický register SR IV, Matica slovenská, Martin 2005, s. 130–131.
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Cirkev po roku 1945
Evanjelická cirkev
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Evanjelický cirkevný zbor prežíval po druhej svetovej vojne ťažké časy. Snažil sa oživiť po ťažkom
vojnovom období. Namiesto toho však prišlo ďalšie
obmedzovanie jeho činnosti. Postupne po nástupe komunistického režimu zanikli fungujúce spolky
SEM, DEM, NEM (Sväz evanjelickej mládeže, dorastu a nedeľná škola) a Slovenská evanjelická jednota. Kedysi vynikajúcou pomocou farára v cirkevnom
zbore boli evanjelickí učitelia a rovnako aj ich činnosť postupne ustala. Upadli počty detí na hodinách náboženstva v školách. Postupný úpadok sa
zastavil až v roku 1989.
Toto obdobie je obdobím reorganizácie cirkevného zboru. Svätý Ondrej a Konská sa od Svätojánskeho zboru odčlenili v roku 1948 a spolu s Jakubovanmi vytvorili cirkevný zbor Liptovský Ondrej.
Evanjelici zo Závažnej Poruby sa rozhodli postaviť
si vlastný kostol. Pod vedením Michala Kováča začali výstavbu chrámu v priestoroch starého cintorína. Kostol bol dokončený a posvätený 3. septembra
1933 biskupom Vladimírom Čobrdom. Aj Závažná
Poruba sa osamostatnila v roku 1948. Prvým kňazom sa stal Ján Jágerský, rodák zo Sokolča.
Po roku 1945, až do súčasnosti, pôsobili v cirkevnom zbore Juraj Lukáč, Ján Rajtók, Jaroslava Zaťková, Miroslav Hargaš a Peter Taját.
Počas pôsobenia seniora Juraja Lukáča v rokoch
1938–1973 bola v roku 1966 urobená generálna
oprava kostola a zateplený chrám zdvojenými oknami, zrušené bolo mechanické ovládanie organu
a nahradené elektrickým. Jeho nástupca Ján Rajtók
(pôsobil v rokoch 1973–1983) bol rodákom z Lučenca. Do Liptovského Jána bol preložený zo zboru
Gemer pri Rimavskej Sobote. Spracoval potolerančnú históriu cirkevného zboru. Počas jeho pôsobenia
bolo v kostole namontované naftové vykurovanie,
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ktoré slúžilo až do roku 1994. Urobila sa generálna oprava kostola z vnútra aj z vonku, zriadil sa
cirkevný archív. Boli opravené všetky zvonice vo fíliách. V roku 1983 bol premiestnený na národnostne zmiešané územie do Lučenca, nakoľko ovládal
maďarský jazyk. Neskôr ho tam zvolili za seniora.

Mužský evanjelický spevokol Svätojánsky prameň

Detský spevokol Svätojánske mušky

Juraj Lukáč
Narodil sa 27. júla 1908 v Hanušovciach nad Topľou. Gymnázium
navštevoval v Prešove, teológiu
vyštudoval v Bratislave. Vysvätený
bol 30. júna 1933. Kaplánom bol
v Liptovskej Porúbke v rokoch 1934
až 1938. Zastával post administrátora a potom farára
na Vyšnej Boci, odkiaľ prišiel do Liptovského Jána a tu
pôsobil ako farár. Neskôr bol zvolený za seniora Liptovsko-Oravského seniorátu a zároveň sa stal členom
Generálneho presbyterstva a Generálnej rady. Zomrel
po chorobe 28. januára 1973 v nemocnici v Palúdzke v Liptovskom Mikuláši. Pochovaný je na cintoríne
v Liptovskom Jáne.

Július FIlo st.
Bývalý biskup Východného dištriktu pocházdal z Liptovského Jána.
Narodil sa 17. decembra 1921. Základnú školu vychodil v rodnej obci.
Gymnázium v Liptovskom Mikuláši a jeden rok na kolegiálnom ev.
gymnáziu v Prešove v roku 1943. Učiteľský ústav
v Spišskej Novej Vsi navštevoval v rokoch 1938–1942.
Na bohosloveckej ev. fakulte študoval v rokoch 1943
až 1947. Po ordinácii za kňaza pôsobil rok ako kaplán v Martine. Neskôr štyri roky ako administrátor
a farár na Vyšnej Boci. Diaľkovo absolvoval dvojročnú
poľnohospodársku školu, odbor včelárstvo, v Liptovskom Hrádku. Od 24. 8. 1952 pôsobil ako farár vo
Veľkej pri Poprade a tiež ako konsenior do roku 1970.
Potom bol vysvätený za biskupa a odišiel do sídla biskupstva v Košiciach, kde pôsobil dvadsaťpäť rokov.
Súčasne pôsobil aj ako zborový farár. Doktorát teológie získal v roku 1975. Stal sa laureátom Ceny mesta
Košice za celoživotné dielo duchovnej obnovy cirkvi
a národa. Od roku 2000 žil vo svojom rodnej obci až
do svojej smrti v roku 2004.

Július Filo ml.
Nnarodil sa 17. decembra 1950
v Liptovskom Mikuláši. Študoval teológiu v Bratislave a v Lipsku. Za kňaza bol vysvätený v roku 1974. Pôsobil v Ružomberku, Bratislave a Svätom Jure. V rokoch 1994–2006 bol
generálnym biskupom Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. V rokoch 1996–2003 pôsobil vo funkcii viceprezidenta Svetového luteránskeho zväzu pre strednú
a východnú Európu. V roku 1981 bol promovaný
na doktora evanjelickej teológie. Ako pedagóg prednáša na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave liturgiku, cirkevné právo, pastorálnu a praktickú
exegézu. V súčasnosti je vedúcim katedry praktickej teológie, v roku 1994 pôsobil ako dekan fakulty. V rokoch 1980–1985 pôsobil v ústredí Svetového
luteránskeho zväzu v Ženeve, kde viedol program pre
mládež a študentov. Do roku 1984 bol podpredsedom Ekumenickej rady mládeže Európy, poradcom
rady SLZ, členom komisie pre teológiu a štúdie SLZ
a študijného programu o službách Božích a kultúre.

Ján Paciga
V roku 1991 sa stal zborovým dozorcom. Jeho pričinením sa generálne prebudovala fara a stala sa znovu
obývateľná. V rokoch 1992–1996
bol členom predstavenstva vydavateľstva TRANOSCIUS, a. s. V rokoch
2000–2006 bol zvolený za dištriktuálneho dozorcu
ECAV pre Východný dištrikt. Podieľal sa na vzniku cirkevných zborov v Trebišove, Kraľovanoch a misijného
cirkevného zboru v Tvrdošíne. Jeho pričinením vzniklo
v roku 2002 Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského v Liptovskom Mikuláši. V rokoch 2000–2006 bol
členom Generálneho presbyterstva ECAV a Synody
ECAV. Od roku 1990 je kronikárom cirkevného zboru
v Liptovskom Jáne.
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Od oslobodenia po súčasnosť pohľadom pamätníkov

Po jeho odchode sa stala prvou farárkou cirkevného zboru Jaroslava Zaťková (pôsobila v rokoch
1984–2003). Pochádzala z Viničného pri Pezinku.
Do Liptovského Jána prišla zo Záturčia pri Martine,
kde bola kaplánkou. Za jej pôsobenia bol chrám generálne opravený, v roku 1989 vymaľovaný interiér
i exteriér, prevedená nová elektroinštalácia a v roku
1992 generálna oprava zvonov, keď sa jeden väčší
odtrhol, ale nespadol, a uskutočnila oprava strechy
a veže kostola. V zbore začal počas jej pôsobenia
pracovať aj mužský spevokol Svätojánsky prameň
a tiež ženský spevokol, ktorý často vystupoval spolu
s mužským ako zmiešaný. Napredovala ďalšia zborová práca. V roku 1994 bola vykonaná generálna
oprava fary a jej okolia. V rokoch 2001–2002  sa narušila dobre rozbehnutá spolupráca a celkovo prosperujúca činnosť v zbore. Svojich funkcií sa vzdalo viacero zborových pracovníkov, prestali fungovať
oba spevokoly, znížila sa účasť na službách Božích.
Naštrbila sa súdržnosť cirkevníkov hlavne v matkocirkvi. Všetky tieto skutočnosti doviedli predsedníctvo cirkvi k tomu, že s ňou rozviazalo pracovný
pomer. Počas nasledujúceho pôsobenia jej nástupcu Miroslava Hargaša v rokoch 2003–2005 došlo
k obratu. Opäť sa rozbehla práca v zbore, začal fungovať mužský spevokol.
Od roku 2006 v cirkevnom zbore pôsobí farár Peter Taját. Za jeho pôsobenia začala intenzívna práca
s mládežou a deťmi. Vznikol detský spevokol Svätojánske mušky. Uskutočnila sa oprava fasády kostola a zrekonštruovali sa priestory bývalej evanjelickej
školy.

Rímskokatolícka farnosť
Po vojne boli miesta farárov obsadzované kňazmi poverenými administrovaním farnosti. V rokoch
1945–2000 sa ich tu vystriedalo dvanásť. Po zavraždení farára Rudolfa Schedu v roku 1944 farnosť
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spravoval páter František Poláček až do roku 1945.
Po ňom tu krátko pôsobil kňaz Štefan Revaj Garaj. V rokoch 1947–1952 bol správcom farnosti
Ján Kubičár. Po jeho odchode do Vikartoviec prišiel do Liptovského Jána páter Cyril Štefan Loffay.
Pochádzal z Trstenej. Svoju kňazskú aj životnú púť
ukončil 7. júla 1965 v Okoličnom vo veku 70 rokov.
Ako rehoľník slúžil 53 rokov, ako kňaz 46 rokov.
Pochovaný je v Trstenej.
V roku 1954 prišiel do Liptovského Jána z Lieseka
Jozef Fitt (* 21. 10. 1906). Spravoval farnosť sedem
rokov až do preloženia za správcu farnosti v Liptovskej Lúžnej. Odtiaľ odišiel za farára do Ružomberka  
Černovej, kde pôsobil v rokoch 1965–1980.
Jeho nástupcom sa stal mladý vyštudovaný kňaz
Jozef Gazda (* 1933), ktorý dochádzal z farnosti v Okoličnom. Začiatkom 60-tych rokov prišiel
do Liptovského Jána františkánsky páter Gaudenc
František Novický (* 1909   †  1984). Pochádzal zo
Šalgovika. Ako rehoľník slúžil 59 rokov, ako kňaz 51
rokov. Zomrel 4. 10. 1984 v Holumnici vo veku 75
rokov. Pochovaný je v Poprade Veľkej.
Po ňom prišiel v rokoch 1967–1968 František Bujna (* 24. 10 .1910), rodák z Bystričian. Za kňaza bol
vysvätený v roku 1936. Po odchode z Liptovského
Jána bol administrátorom v Horných Orešanoch
a od roku 1976 žil na odpočinku v Beckove, kde
v roku 2010 oslávil svoje sté narodeniny.
Františka Bujnu vystriedal v rokoch 1968–1973
Peter Galan Skalanovič, rodák z Hubovej – publicista, prekladateľ, vojenský duchovný. Po ňom nasledoval: Štefan Hatala, Jozef Frielich, ThLic. Vladislav
Saniga a v súčasnosti ThDr. PaedDr. PhDr. František
Kočibal, PhD.297
Od roku 1990 do roku 1995 bola farnosť spravovaná excurendo prostredníctvom farnosti z Liptovského Hrádku. Tam bol farárom vdp. Jozef Frielich (* 27. 5. 1951  † 1999), rodák z Tvrdošína. Ordinovaný bol 6 . 6. 1976. Najprv pôsobil ako kaplán
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v Liptovskom Mikuláši, v roku 1980 ako správca farnosti v Palúdzke, v roku 1990 ako správca farnosti
v Liptovskom Mikuláši a od roku 1990 ako správca
farnosti v Liptovskom Hrádku, excurendo v Liptovskom Jáne, až do roku 1995.
Od roku 1995 mala farnosti opäť svojho správcu v osobe ThLic. Vladislava Sanigu (* 9. 3. 1966).
Narodený v Ružomberku a pochádzajúci z Liptovských Revúc. Ordinovaný bol 18. 6. 1994 v Spišskej Kapitule. Jeho prvým pôsobiskom bola Levoča,
kde bol kaplánom v rokoch 1994–1995. V rokoch
1995–2003 bol správcom farnosti v Liptovskom Jáne
a od roku 1997 aj excurendo farnosť v Liptovskom
Ondreji. Po odchode z Liptovského Jána bol v rokoch
2003–2012 farárom dekanom v Liptovskom Mikuláši. V súčasnosti je poverený špeciálnou pastoráciou
charitných pracovníkov v Spišskej katolíckej charite.
Počas jeho pôsobenia sa dlho neudržiavané cirkevné
stavby začali opravovať. Má veľké zásluhy na oprave
kostola, ako aj celého areálu fary. Za jeho pôsobenia
bola v rokoch 1999–2000 celá pôvodná eternitová
strecha kostola, ako aj cibuľovitá strecha veže a vežičky pokrytá medeným plechom. Čiastočne (z južnej strany) bola opravená aj fasáda kostola. Upravené záhrady okolo fary, vyčistené od starých, takmer
nerodiacich stromov. Prevedené boli aj úpravy dvora a starých hospodárskych budov. Časť týchto budov bola prerobená na ubytovacie a časť na skladovacie priestory. Stará sýpka bola prerobená na garáž a sklady. Na záhrade sa vybudovalo volejbalové
a basketbalové ihrisko.
Po odchode Vladislava Sanigu ho od roku 2003
vystriedal ThDr. PaedDr. PhDr. František Kočibal,
PhD (* 2. 7. 1969), narodený v Ružomberku, pochádzajúci z farnosti v Liskovej. Ordinovaný bol
19. 6. 1993 v Spišskej Kapitule. Po skončení štúdií bol v rokoch 1993–1995 kaplánom v Tvrdošíne.
Ako správca farnosti pôsobil v rokoch 1995–2000
v Rakúsach, v rokoch 2000–2003 v Novej Ľubovni
a od 1. júla 2003 pôsobí ako správca farnosti v Liptovskom Jáne a excurendo v Liptovskom Ondreji.

Spevácky zbor sv. Jána Krstiteľa

Slávnostná odpustová svätá omša 24. 6. 2012.
V strede celebruje don Marián Valábek, koncelebrujú
zľava: dp. Juraj Spuchľák, gen. riaditeľ Rádia Lumen
a dp. František Kočibal

Medzi významné udalosti posledných rokov
vo farnosti patrí aj obnovenie farských misií. Pod
mottom: Bože obnov nás, s účelom duchovnej
obnovy a upevnenia vo viere sa v dňoch 14.–21.
júna 2009 konali farské misie, ktoré viedli misionári
Spoločnosti Božieho slova (SVD) z Misijného domu
Matky Božej v Nitre na Kalvárii. Tieto misie sa konali
po 60 rokoch (posledné boli v roku 1949). Dôležitou udalosťou pre farnosť bol aj vznik chrámového
zboru v decembri roku 2009 pod názvom: Zmiešaný Spevácky zbor sv. Jána Krstiteľa pod vedením
Petry Dubielovej. Zdôraznenie miesta rodiny a láskou naplnených manželských a rodinných vzťahov
si za cieľ položilo v dňoch 24.–26. júna 2011 celoslovenské stretnutie rodín projektu Rádio Lumen
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Štefan Revaj Garaj
Narodil sa 24. 10. 1915 v Liptovskej Tepličke a zomrel 24. 9. 1998, pochovaný je v Liptovskej Tepličke. Mons., pápežský prelát, apoštolský protonotár,
administrátor Spišskej diecézy, kanonik, dekan. Dňa
14. 6. 1942 bol ordinovaný a pôsobil ako kaplán
v Zubrohlave. Od roku 1945 do 1946 bol správcom
farnosti v Liptovskom Jáne. V rokoch 1946–1958 posobil na rôznych farnostiach. Od roku 1958 pôsobí
v Dolnom Kubíne najskôr ako správca farnosti a potom ako dekan. Dňa 20. 10. 1966 sa stal riaditeľom
biskupského úradu. Už v roku 1969 je správcom farnosti v Štrbe, v rokoch 1972–1973 dekanom a farárom v Dolnom Kubíne, od roku 1973 je kapitulným
vikárom a dočasným ordinárom Spišskej Kapituly.
Od roku 1989 na odpočinku v Ľubici. V 50-tych rokoch bol odsúdený na tri roky za čítanie biskupského
obežníka. Mnohým kňazom sa pomohol vrátiť z výroby do pastorácie a zastával ich záujmy pred štátnymi
úradmi.

Peter Galan Skalanovič

Od oslobodenia po súčasnosť pohľadom pamätníkov

Narodil sa 25. 11. 1912 v Hubovej.
Ordinovaný bol 2. februára 1940.
Pôsobil ako kaplán vo Vyšnej Zubrici, v Markušovciach v r. 1942–1943
a v Ružomberku až do roku 1950.
Medzitým v rokoch 1944–1945
bol vojenským duchovným. V roku 1949 ho na fare
zatkla štátna bezpečnosť a odviedla. Väznený bol
do roku 1953. Literárne činný zostal aj vo väzení.
V rokoch 1951–1953 napísal v Ilave Slovenské litánie
ilavského väzňa a Zápisník ilavského väzňa. Vo svojej
samizdatovej tvorbe používal pseudonym Skalanovič, prípadne Ružomberský. Po návrate z nápravného zariadenia sa zamestnal ako robotník v Ľubochni.
Ďalej písal a tajne rozširoval celý rad náboženských
úvah. V roku 1958 ho štátna bezpečnosť opäť zaistila
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a Krajský súd v Žiline ho odsúdil na desať rokov väzenia za trestný čin rozvracania republiky. Pri procese
vyhlásil, že nikdy neprestane s tým, na čom doteraz
pracoval, a že tiež nikdy nezmení svoje smerovanie.
Na základe amnestie z 9. mája 1960 bol prepustený.
Pastoračnú činnosť začal vykonávať až po roku 1968.
Najskôr pôsobil ako správca farnosti v Liptovskom
Jáne a od roku 1973 v Liptovskej Štiavnici, nakoniec v Bielom Potoku, keď krátko na to zomrel 26. 7.
1973. Intenzívne sa venoval redakčnej práci. Do roku
1944 riadil časopis Rozvoj, spolu s K. Čulenom, J.
Špankom a J. Ciekerom. Vydal zborník pri príležitosti sedemdesiatin spišského biskupa Jána Vojtaššáka
Mons Sancti Martini (Vrch svätého Martina, vydaný
v roku 1947). Posledným jeho dielom je kniha Katolicizmus staromódny?. Jeho edičná činnosť bola súčasťou práce v rámci Katolíckej akcie v Ružomberku.
V rukopise zanechal dve prozaické práce, z nich jedna
je filozofického charakteru, a tiež niekoľko básni.
Bol kultúrne, teologicky a filozoficky rozhľadeným
kňazom. Patril do intelektuálneho centra podporovaného mimoriadnou aktivitou biskupa J. Vojtaššáka. 298

Štefan Hatala
Filozof, teológ, náboženský
publicista, prekladateľ, etik a trpiteľ za vieru. Narodil sa 27. 2. 1915
v Černovej pri Ružomberku. Ordinovaný bol 1. novembra 1943. Najskôr
bol aktuárom Biskupského úradu
Spišskej Kapituly, od roku 1969 bol správcom farnosti
v Bielom Potoku a od roku 1973 správcom farnosti
v Liptovskom Jáne až do odchodu dôchodku a tu aj
zomrel 6. 11. 1990. Podľa spomienok ľudí bol mimoriadne vzdelaný, ovládal niekoľko rečí, nerozvíjal žiadnu inú činnosť okrem povinných kňazských úkonov.
Za bývalého režimu bol väznený a po prepustení pracoval ako skladník v pozemných stavbách.299
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spája lumenrodiny, ktoré sa konalo v Liptovskom
Jáne. V rámci prípravy na Jubilejný rok 2013 spojený
s oslavami 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie, si vo farnosti v Liptovskom Jáne
4. januára 2012 uctili relikviu sv. Cyrila.
V spolupráci s Cirkevným zborom evanjelickej
cirkvi a. v. v Liptovskom Jáne sa každoročne organizuje Svetový deň modlitieb, dušičková pobožnosť,
do ktorých sa zapájajú veriaci. Chrámové zbory tak
katolícky zmiešaný Spevácky zbor Sv. Jána Krstiteľa ako aj evanjelický mužský spevokol Svätojánsky
prameň sa svojim spevom aktívne zapájajú do ekumenických bohoslužieb a taktiež pri organizovaní
koncertov akým je napríklad aj Trojkráľový koncert
alebo koncert spevokolov Liptova.

Rímskokatolícki kňazi
1944–1945
1945–1946
1947–1952
1952–1954
1954–1961
1961–1966
1966–1968
1968–1973
1973–1990
1990–1995
1995–2003
2003–

páter František Poláček
Štefan Revaj Garaj
Ján Kubičár
páter Cyril Loffay (admin.)
Jozef Fitt
páter František Novický
František Bujna
Peter Galan Saklanovič
Štefan Hatala
Jozef Frielich
Vladislav Saniga
František Kočibal
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Školstvo po roku 1945
Štátna meštianska škola

Od oslobodenia po súčasnosť pohľadom pamätníkov

Štátna meštianska škola v Liptovskom Jáne bola
zriadená dňa 19. novembra 1945 v priestoroch bývalej kúpeľnej kúrie Jozefa Sentivániho Gemerského. Prvým riaditeľom bol Augustín Pálesch. Učiteľmi Margita Radimerská (rod. Stanislavová) a Jozef
Ďuriš. Na začiatok boli zriadené len dve triedy. Prvý
ročník s 36 žiakmi a druhý ročník s 20 žiakmi. Tretí a štvrtý ročník chodil ešte do Liptovského Hrádku. V tejto budove bola zriadená aj detská opatrovňa. Prvou riaditeľkou bola Rozália Repičová a výpomocnou opatrovateľkou (opatrovníčkou) po nej
Viera Siaklová. V roku 1947 bol už následne zriadený ďalší – tretí ročník, a keďže priestorov bolo málo,
táto trieda bola umiestnená v kúrii na nižnom konci
u C. Michalidesa (Marcovsko-Eduardovská).
Keď obec odkúpila Klimovskú kúriu sa celé poschodie prebudovalo na triedy, zborovňu a v roku
1948 sa všetky triedy presťahovali do týchto priestorov. Škola tu pôsobila až do roku 1952, keď bola
premiestnená do novovybudovanej školy   na dolnom konci dediny na Prievorách. Takto bola v jednej budove ľudová, meštianska škola a aj materská
škôlka. Keď riaditeľ Palesch náhle zomrel, riaditeľkou školy sa v roku 1947 stala Margita Radimerská,
rodáčka z Liptovského Jána.

Základná škola
Do roku 1945 sa vyučovalo v rôznych budovách
vo viacerých typoch základných škôl, ktoré sídlili v rôznych viac, či menej vyhovujúcich budovách.
Naliehavosť výstavby novej školskej budovy sa stala neodkladná po oslobodení. Existujúce priestory boli nevyhovujúce a nedostatočné. Úlohy sa
ujal miestny národný výbor. O vykúpenie pozemkov sa najviac zaslúžil vtedajší predseda MNV Ján
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Fotografia školákov z roku 1953. V strede pani učiteľka
A. Mešťáneková a vedľa nej pán učiteľ E. Grečner

Kompiš od Vyšných, Ján Kubovčík, bývalý predseda
revolučného národného výboru a Peter Jančuška,
predseda školskej komisie. Komisia bola doplnená
o členov stavebnej komisie Jozefa Brziaka ml. a Michala Oravca od Kuchárov. Na základe poverenia
MNV navštívili Ladislav Kompiš a Jozef Brziak ml.
prednostu povereníctva školstva Fraňa Kráľa so žiadosťou na výstavbu školy v obci. Fraňo Kráľ myšlienku prijal s nadšením a zabezpečil, aby výstavba
bola schválená. Bola to jediná stavba na Slovensku
v dvojročnom pláne Slovenska.
Základné školstvo prešlo začiatkom 50-tych rokov reorganizáciou (Obecná ľudová škola, Národná škola, Osemročná stredná škola). Osemročná
stredná škola (OSŠ) v Liptovskom Jáne sa 20. júna
1953 presťahovala z priestorov kultúrneho domu
do novej budovy. Škola bola hneď po dokončení
vybavená kabinetmi, kuchyňou a jedálňou, bytom
pre školníka a modernou telocvičňou. Súčasne bola
v nej zriadená aj materská škola. Dochádzali tu žiaci zo šiestich spádových obcí a to žiaci z Podturne,
Uhorskej Vsi, Beňadikovej, Jakubovian, Liptovského

Žiaci a učiteľský zbor na konci škol. roka 1960/61.
Riaditeľ školy Ondrej Šefčík a jeho zástupca Jozef
Multáň.
Vyučovali: Ž. Tehlárová, M. Blaščíková, D. Kubániová,
M. Findra, O. Števlíková, Ľ. Oravcová, E. Grečner,
E. Chrapová, M. Barániová, E. Moravčíková,
E. Droppová, M. Procházková, J. Hučík a J. Vadovický.
Ostatný personál: J. Mindeková, Z. Urbanová,
M. Ľubeľanová, A. Ceklárová, P. Jančuška,
A. Repčeková a M. Mišíková

Ondreja a Konskej. V niektorých rokoch sa tu učilo
až 407 žiakov.
V septembri roku 1962 prešli žiaci z Beňadikovej,
Jakubovian, Liptovského Ondreja a Konskej do školy v Okoličnom. Školu v Liptovskom Jáne potom navštevovalo 250 žiakov. Aj napriek tomu bol počet
žiakov dosť vysoký, v Uhorskej Vsi a v Podturni existovali aj naďalej školy s ročníkmi 1.–4. Ich absolventi následne prichádzali do vyšších ročníkov v Liptovskom Jáne.
Najvýznamnejšou postavou povojnového školstva v obci bol učiteľ Eduard Grečner. Aj po presťahovaní do priestorov novej budovy bol riaditeľom
štátnej ľudovej školy, národnej školy a neskôr aj učiteľ a zástupca riaditeľa osemročnej školy.
Ešte aj v povojnovom období sa učitelia zanietene zapájali do rôznej mimoškolskej činnosti. Organizovali pre žiakov rôzne aktivity, nielen divadelné
predstavenia, ale učili žiakov pestovať a štepiť ovocné stromy, naučili deti nespočetné množstvo ľudových piesní, pracovitosti, ručných prác, láske k prírode, poznávaniu významných miest na Slovensku, hradov, zámkov, jaskýň, recitovaniu a znalosti

významných osobností atď. Pán učiteľ Grečner býval prevažne sám na 80–90 žiakov. S deťmi pracoval od rána prakticky do večera. Do roku 2003, keď
škola oslávila päťdesiate výročie svojej existencie sa
škole vystriedalo jedenásť riaditeľov.
Ako zástupcovia školy najdlhšie pôsobili: Jozef
Multáň, Vasil Nestor, Ján Krajči a Mgr. Viera Hanková. Viac ako dvadsať rokov v tomto období vydržali
na škole vyučovať Eduard Grečner, manželia Július
a Natália Vadovický, manželia Jozef a Anna Multáňovci z Uhorskej Vsi, Ján Krajči, Mária Multáňová,
Anna Multáňová ml., tiež z Uhorskej Vsi, Ernestína
Benková, Mária Barániová, Mgr. Mária Šarafínová,
Mgr. Viera Hanková, Mgr. Oľga Pacigová, Mgr. Valéria Jandová, Mgr. Jana Pivková, Mgr. Viera Šimovčeková z Uhorskej Vsi.
Z riaditeľov školy je potrebné spomenúť prácu
Ondreja Šefčíka, ktorý sa v obci zapájal do práce
aj mimo povinnosti na škole a veľa rokov aj na dôchodku. Založil žiacky spevokol, ktorý po dlhé roky
viedol a dirigoval a často s ním účinkoval pri rôznych
príležitostiach nielen v obci, ale aj v okrese a inde.
Neskoršie sa aktívne zúčastňoval práce v Zbore pre
občianske záležitosti pri MNV. Tiež založil v obci pri
Telovýchovnej jednote turistický oddiel a bol aj jeho
predsedom. Zorganizoval veľa turistických zájazdov
a výletov, takmer po celej republike, ktorých sa často zúčastňovali deti, rodičia a starí rodičia.
Po Ondrejovi Šefčíkovi viedol školu dva roky riaditeľ Oto Mikeska a jeden rok Vasil Nestor. V tomto období bola zmodernizovaná školská kuchyňa výkonným elektrickým šporákom a aj kotolňa,
do ktorej boli namontované nové výkonnejšie kotle
na ústredné kúrenie. Zaujímavosťou bol aj karneval pre žiakov, ktorý prvý raz organizovala škola
na školskom dvore na ľade. Žiaci predviedli športové vystúpenia na ľadovej ploche, ktorú si sami
urobili.
Celých ďalších dvadsať rokov bol riaditeľom školy
Július Vadovický. Jeho zástupcom bol Vasil Nestor
a neskôr Ján Krajči. Počas tohto obdobia výchova
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smerovala k vedeckému svetonázoru a internacionalizmu, významne sa darilo plniť úlohu: zvyšovať efektívnosť vyučovania a znižovať počet neprospievajúcich žiakov. Zabezpečovala sa starostlivosť
o deti robotníkov a roľníkov.
Bol ustanovený plán do prioritných povolaní
do baníctva, stavebníctva, do vojenských škôl. Každoročne sa konali lyžiarske a plavecké výcviky aj
sľuby pionierov a iskier pri pomníku padlých. Žiaci
chodili na zemiakové brigády cez vyučovanie aj cez
voľné soboty, starali sa o kvetinové záhony a políčka cez prázdniny, zbierali odpadové suroviny a liečivé rastliny, nacvičovali spartakiádu, besedovali s príslušníkmi Ľudovej milície, príslušníkmi sovietskych
vojsk z Ružomberka, KSČ, ZPB, získavali odznaky
zdatnosti. Súťažili v speve a v recitácii Hviezdoslavov Kubín a Puškinov pamätník. Učitelia absolvovali ideologické školenia a štúdium VUML. V rámci
mesiaca ČSSP sa konali oslavy VOSR, posedenia pri
samovare, žiaci si dopisovali so žiakmi zo ZSSR. Vedenie školy nadviazalo družobné styky s ZDŠ v Prahe – Jinoniciach, kde sa každoročne konali výmeny
žiakov na školských výletoch.
Úspešne na škole pracovali rôzne krúžky. Viedli
ich prevažne učitelia, ale aj rodičia a priatelia školy. Počas celej svojej učiteľskej činnosti viedla Mária
Barániová a neskôr Mária Devečková krúžok výtvarný a klub medzinárodnej družby. Práce žiakov postupovali do celoslovenských kôl. Obdobne pracovali aj krúžky: strelecký a fotografický, ktorý viedol
Vasil Nestor, neskôr Jana Pivková (rod. Durišová),
zdravotnícky – Natália Vadovická, Viera Hanková
športový krúžok, poľovnícky Ján Urban a Ing. Vladimír Císar, Pavol Šúlek lyžiarsky.
V školskej družine najdlhšie pracovala Angelika
Jurášová, ktorá prišla do Jána zo školy v Podturni.
Po nej nastúpila Oľga Pacigová, Valéria Jandová. Dlhoročnou výchovnou poradkyňou bola Anna Multáňová ml.
Školníkmi boli Peter Jančuška, Peter Kúdora,
Michal Pavelica, Valér Červeň, upratovačky Anna
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Žiaci základnej školy v roku 1982, oblečení v pionierskej
rovnošate. V strede tr. učiteľka Mária Barániová

Repčeková, Viera Martáková, Mária Čúrna, Anna
Likavčanová.
Vedúcou školskej jedálne bola Emília Šúleková,
v kuchyni pracovali Mária Brtáňová, Anna Matejková, Darina Jančušková, Mária Garabášová, Alžbeta
Jezná, Zlatica Beťková.
Pre malý počet žiakov bola 31. 8. 1971 zrušená
škola v Uhorskej Vsi a 31. 8. 1976 v Podturni. Žiaci
boli pričlenení do školy v Liptovskom Jáne.
Postupne sa upravovali priestory budovy školy nalepila sa guma na schody, dokončila sa pivnica
a náraďovňa na školskom dvore, vymenili sa radiátory v celej budove (1980). V rámci brigádnickej
činnosti bol každoročne upravovaný areál školy aj
v spolupráci so Združením rodičov a priateľov školy.
Predsedami ZRPŠ v tomto období boli Martin Kašiak, Anton Kapitáň, Ing. Bernard Kostráb, Ing. Jaroslav Mlynček.
Školu navštevoval aj Ivan Bátory (neskôr olympionik v bežeckom lyžovaní), ktorý už v šiestom
ročníku obsadzoval prvé miesta v lyžiarskych pretekoch O cenu kamaráta. V celoslovenskom kole
v roku 1986/87 obsadil v pretekoch 3. miesto. Žiaci
sa zúčastňovali pravidelne rôznych športových súťaží napr. O pohár československého rozhlasu, kde
tiež získavali dobré umiestnenia v okrese aj v kraji.
Kladný vzťah mali žiaci aj k pracovnému vyučovaniu. Zásluhou okresného technického a materiálového strediska, ktoré na školu dodávalo materiál

Žiaci 8.A a 8.B triedy končiaci povinnú školskú
dochádzku v roku 1989. Sediaci v druhom rade
v strede riaditeľ školy Július Vadovický

na prácu v dielni. Na školskej záhrade boli vysadené
rôzne ovocné stromy, niektoré ešte doteraz pravidelne zarodia.
Obdobie za trvania socializmu bolo poznačené
mimoriadnou mimoškolskou aktivitou vtedajších
pionierskych organizácií. Triedy a organizácie súťažili v zbere odpadového materiálu, papiera, liečivých, rastlín najmä šípok, pomarančových šupiek,
železa aj od občanov po dedine, hlavne pri jarnom
predmájovom upratovaní a pod. Dlhodobo mali
patronát nad udržiavaním priestorov okolo pomníka Slovenského národného povstania (SNP), ďalej
pomoc poľnohospodárstvu, hlavne v časoch po založení Jednotného roľníckeho družstva (JRD) a to pri
zbere zemiakov, často aj v nepriaznivom jesennom
počasí. Počas svojej existencie mala pionierska organizácia (PO) niekoľko názvov: PS (pionierska skupina) XIX. zjazdu Komunistickej strany Sovietskeho
zväzu, Pionierska organizácia Socialistického zväzu
mládeže, Pionierska skupina Fraňa Kráľa a od roku
1990 PS-Pionier (obdobie po spoločenských zmenách). Poslednými pionierskymi vedúcimi boli Jela
Staršíková, Mgr. Jana Pivková, Mgr. Marta Bellová,
Mgr. Jana Zrotálová a Mgr. Viera Šimovčeková, ktorá viedla aj po nežnej revolúcii organizáciu Pionier
až do jej zániku.
Školský rok 1989/90 bol rokom búrlivých premien
v našom štáte vyvolaných novembrovou nežnou

revolúciou, ktorou sa skončila totalitná vláda jednej
strany. Do 16. marca 1990 vykonával funkciu riaditeľa školy Július Vadovický. Konkurzným riadením
bol do funkcie ustanovený Ing. Milan Hehejik. Zástupcu riaditeľa vykonával Ján Krajči. V tomto období zaznamenávame úspechy žiakov školy hlavne
v turisticko-branných pretekoch, kde sa žiaci pravidelne zúčastňovali okresných, krajských aj celoslovenských pretekov pod vedením Mgr. Valérie Jandovej. Žiaci sa zapájali aj do olympiád v matematike,
okresnej matematickej Pytagoriáde žiačka 8. triedy
Ivana Kráľová obsadila 1.miesto (1993/94), v ruskom jazyku Diana Vadovická 1. miesto (1992/93),
Ako nepovinné predmety sa vyučovali nemecký
a anglický jazyk. Ako povinný cudzí jazyk vo svojej
triede vyučovala Mgr. Viera Šimovčeková francúzsky jazyk.
Riaditeľstvo školy podalo návrh na nadstavbu školy a plynofikáciu školy. Nadstavba sa nerealizovala,
ale na budove školy sa preložila škridlová časť strechy. Prácu zabezpečovalo stredisko služieb škole pri
okresnom odbore školstva. Do školy sme dostali aj
prvé počítače vyradené zo ŠVS z Liptovského Hrádku, ktoré nám dodal riaditeľ strediska Ing. Vladimír Šarafín. Pribudol počítačový krúžok, ktorý viedla Mgr. Mária Kopčová a neskôr Mgr. Jana Pivková. Riaditeľ školy okrem fyziky vyučoval telesnú
výchovu spolu s Mgr. Vierou Hankovou – neskôr
so svojou zástupkyňou. Obidvaja doviedli žiakov
k pekným športovým úspechom hlavne vo futbale. V škole bolo zriadené školské športové futbalové stredisko. Zúčastňovali sa pravidelne futbalových
súťaží Kormanov pohár, kde v okrese obsadzovali
prvé miesta. Na tréningy sa využíval predovšetkým
školský dvor, ktorý mal atletickú dráhu, doskočisko a volejbalové ihrisko. V telocvični bol vybudovaný telovýchovný kabinet a náraďovňa. Pred školou
boli vysadené dreviny a v školskej záhrade ovocné stromy. Na spokojnej úrovni bola aj spolupráca školy a rodičovského združenia za predsedníctva Ing. Soni Slosiarovej a neskôr Jany Hvizdošovej.
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Finančnú pomoc škole poskytli aj obecné úrady spádových obcí. Nepriaznivým ukazovateľom bol stále
sa znižujúci počet žiakov. V 1993 bolo v škole 208
žiakov a v 1998/99 len 154 žiakov, z toho 20 žiakov
v deviatej triede boli prevažne žiaci z Okoličného.
Žiakov sme prijali preto, lebo v tomto roku skončila
povinná osemročná dochádzka a žiaci z Okoličného, ktorí sa nedostali na stredné školy, dokončili
deviaty rok dochádzky v Liptovskom Jáne. V tomto období vychádzal aj školský časopis Pyramída,
kde v redakčnej rade pracovali žiaci pod vedením
Mgr. Hankovej a Mgr. Šimovčekovej.
V komunálnych voľbách v roku 1998 bol Ing. Milan Hehejik zvolený za starostu obce Dúbrava (od 1.
januára 1999). Riaditeľkou školy do konca školského roku bola poverená odborom školstva Mgr. Viera Hanková. Zástupca školy nebol ustanovený.
Riaditeľke školy pomáhali výchovná poradkyňa
Mgr. Oľga Pacigová a Mgr. Jana Pivková, okresná
externá metodička pre chémiu, ktorá od 1. 8. 1999
bola poverená riadením školy. Funkciu zástupkyne
vykonávala do konca roku 1999 Mgr. Viera Hanková, potom až do septembra 2005 Mgr. Oľga Pacigová, výchovnú poradkyňu Mgr. Mária Devečková,
ktorá po odchode p. Pacigovej na dôchodok sa stala aj zástupkyňou riaditeľky školy.
V roku 2007 prebrala funkciu výchovnej poradkyne Mgr. Marcela Čumpelíková. V pedagogickom
kolektíve pracovali Mgr. Mária Šarafínová, ktorá dlhodobo vyučovala prvákov. Na prvom stupni učili: Mgr. Valéria Jandová ( učila aj spojené ročníky),
Mgr. Mariana Ondrejčeková a Ján Juráš. Po odchode kolegov do dôchodku ich postupne vystriedali Mgr. Zuzana Spodniaková, Mgr. Daša Tkáčová,
Mgr. Kvetoslava Čenková a Mgr. Andrea Salajová,
ktoré už ako začínajúce učiteľky v škole vyučovali
a po 20 rokoch sa k nám vrátili. Na druhom stupni vyučovali: Mgr. Viera Šimovčeková, Mgr. Janka Králiková, Mgr. Blanka Špačková, Vladimíra
Viglaská, Mgr. Mária Žabková, Mgr. Janka Dúbravcová, Mgr. Oľga Stachová, neskôr Mgr. Daniela
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Fröhlichová, Mgr. Mária Devečková a Mgr. Jana
Pivková.
V ŠKD pracovala vychovávateľka Radmila Macková, po jej odchode na dôchodok Mgr. Martina
Lazišťanová, Bc. Ľubica Forgáčová a Mgr. Zuzana
Daňová. Náboženskú výchovu vyučovali rímskokatolícki farári ThDr. Vladimír Saniga, katechétka Jana
Bátoryová, neskôr PaeDr. PhDr. František Kočibal,
PhD. Evanjelické náboženstvo Mgr. Jarmila Zaťková, po nej Mgr. Miroslav Hargaš a Mgr. Peter Taját.
V školskej jedálni sa vystriedali vedúce: Emília Šúleková, Nadežda Škultétyová a Jela Tomková. Kuchárky Darina Jančušková, Božena Zollerová, pomocná kuchárka Anna Kurtyová. Školnícke povinnosti vykonával Miroslav Mlynček, po ňom Ján
Brziak. Upratovali Zlatica Beťková, Bohuslava Rakytová a Ľubica Pinková.
Školské športové stredisko pracovalo do roku
2006 a viedol Jozef Michalička (1996–2001), Anton Košč (2002–2004), Tomáš Dzurek (2004–2006)
a neskôr futbalový krúžok viedol Ján Brziak. Futbalisti dosahovali stále pekné výsledky, boli víťazi
Kormanovho pohára aj súťaží v Malom aj Veľkom
futbale, Coop Jednota, Coca Cola a pod.
Od 1. 9. 2001 sa základná škola stala právnym
subjektom. Štatutárom bola Mgr. Jana Pivková, riaditeľka školy. Zriaďovateľom školy obec Liptovský
Ján. Počet žiakov v škole neustále klesal. Rade školy
s predsedníčkou Mgr. Máriou Šarafínovou a vedeniu školy v spolupráci so starostom obce Beňadiková Viliamom Zlejším sa podarilo zabezpečiť cca 20
žiakov z Beňadikovej. Do školy ich priamo vozil školský autobus. V ZŠ bolo 139 žiakov a v MŠ 31 detí.
Bolo treba zachrániť školu, a preto 1. januára 2003
uznesením obecného zastupiteľstva v Liptovskom
Jáne, bola základná škola spojená v nový právny
subjekt s materskou školou. Po úspešnom výberovom konaní (2003 aj 2008) sa riaditeľkou právneho subjektu stala Mgr. Jana Pivková. Zástupkyňou pre ZŠ bola Mgr. Oľga Pacigová a zástupkyňou
pre materskú školu Zora Šimovčeková. Vzhľadom

Pohľad na budovy základnej a materskej školy z roku 1953

na právne a ekonomické úkony bolo v škole obsadené miesto ekonómky. Júlia Čániová vykonávala
ekonomické činnosti pre školské zariadenie aj pre
obec.
Od 20. júna 2003 sa konali v telocvični školy oslavy
50. výročia odovzdania budovy školy do prevádzky.
Bol to významný deň. K oslave prispeli všetci žiaci
a zamestnanci školy, rodičovské združenie s predsedníčkou Ivanou Holigovou, starostovia obcí Gejza
Čáni z Liptovského Jána, Ján Holiga z Uhorskej Vsi
a Marián Vojtík z Podturne. Zväz protifašistických
bojovníkov s predsedom Peterom Vodilom odhalili
na škole pamätnú tabuľu, venovanú Fraňovi Kráľovi, ktorý sa zaslúžil o postavenie školy. Pred slávnostným obedom boli starostom obce Gejzom Čánim morálne ocenení 25 zamestnanci školy, ktorí
v škole pracovali viac ako 20 rokov.
V tomto období (až do 20. 2. 2013, kedy skončilo ďalšie funkčné obdobie riaditeľke školy a odišla na dôchodok) prešlo zariadenie skladajúce sa zo
ZŠ, MŠ, ŠKD, a ŠJ veľkými zmenami. Najťažším obdobím bolo obdobie, keď stále klesal počet detí.
Najmenej detí mala ZŠ v roku 2010 len 105 žiakov.
Obec postavila v Liptovskom Jáne bytové jednotky pri futbalovom ihrisku. Počet obyvateľov vzrástol temer o dvesto a v roku 2013 mala obec viac
ako tisíc obyvateľov. Do škôlky prichádzalo čoraz
viac detí. Bolo treba rozširovať priestory materskej

Podoba budov po prestavbe a rekonštrukcii

školy. V priestoroch bytu školníka v ZŠ sme zriadili
tretiu triedu MŠ s 20 deťmi. Kapacita MŠ sa úplne naplnila a v roku 2013 bolo v škôlke 74 detí.
Do ZŠ prichádzali deti z MŠ, postupne sme zapisovali do prvého ročníka čoraz viac žiakov (pre školský
rok 2013/2014 to bolo 31 detí).
Pribúdali aj žiaci v ŠKD, kde pracovali dve a neskôr až tri oddelenia so 60 žiakmi. V základnej škole
v roku 2012/2013 bolo 128 žiakov. Je predpoklad,
že ich počet bude aj naďalej stúpať.
Pozemok školy sa v roku 2013 zmenšil o priestor
pri Štiavnici, na ktorom obec postavila zberný dvor.
Školský pozemok prešiel rôznymi úpravami. Najprv
sa oplotil, uložili sa hromozvody, potom sa poškodil pri opravách vodovodu, ktorý sa nový prekladal v roku 2004. Neskôr roku 2010 sa robila kanalizácia. Ihriská na školskom dvore sa pravidelne
udržiavali. V spolupráci s RD Liptovský Ondrej sme
v roku 2000 postavili triedu v prírode a priestory
pre činnosť ŠKD. V rámci projektu s americkými
deťmi sme získali aj preliezačky postavené z dreva
na školskom dvore (2007). Ďalej bola urobená rekonštrukcia školskej dielne, dokončili sme plynové
kúrenie a vymenili plynové kotle(2002). V rokoch
2001–2002 bol vymaľovaný celý interiér školy. Postupne od roku 2004 boli každoročne vymieňané
plastové okná na južnej časti tried. Rozsiahla rekonštrukcia sa za pomoci obce a starostu Juraja Filu
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v lete roku 2009 dokončila výmenu všetkých okien
a dverí na budove základnej školy, materskej školy
aj telocvične. Upravovali sme veľkosti tried posúvaním priečok. Tak sme vybudovali malé chemické
laboratórium, v bývalej kresliarni – 9. trieda, jedno oddelenie ŠKD v 1. triede, počítačovú učebňu
sme skrátili priečkou o jeden oblok a vytvorili jednu
učebňu z malej triedy – bývalého kabinetu. V budovách ZŠ aj MŠ boli vymenené všetky sanitačné zariadenia. Budova bola vymaľovaná aj zvonka
a dostala nový svieži šat: ZŠ zelenú farbu, MŠ žltú
a telocvičňa je nafarbená na broskyňovo. Zrekonštruovala sa aj knižnica, vytvoril sa priestor na vyučovanie v knižnici, kde je zabudovaný dataprojektor. Do všetkých tried bol zakúpený nový nábytok,
stoly, žiacke lavice aj stoličky. Pred budovou bol vybudovaný žľab na odtekanie vody a parkovisko pre
osobné vozidlá hlavne pre MŠ. Do školskej kuchyne bolo namontované plynové potrubie a plynový
sporák. Celá kuchyňa sa modernizovala nerezovým
riadom a obložená novým nástenným obkladom.
Pre vyučovací proces bola vybudovaná učebňa
s výpočtovou technikou najprv osem počítačov
z projektu Infovek v priestoroch kabinetu na poschodí. Neskôr pribudla ďalšia učebňa v druhom
kabinete. Dnes škola vlastní 41 počítačov z rôznych
projektov, ale aj z vlastných prostriedkov pre vyučovanie informatiky, ale aj na prácu pre pedagógov,
ekonomické činnosti, prácu pre deti v materskej
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škole. Je vybudovaná počítačová učebňa v triede,
kde je možnosť práce s internetom a na hodinách
sa používajú interaktívne tabule a dataprojektory.
O techniku a jej fungovanie sa väčšinou starala riaditeľka školy s pomocou externých zamestnancov
a učiteliek informatiky. Až v roku 2012 sa podarilo zamestnať učiteľa – odborníka na informatiku
a geografiu Mgr. Tomáša Brčeka.
Žiaci sa zapájali do riešenia predmetových olympiád v jazykoch, matematike, geografii, v astronomickej súťaži. V roku 2011 Daniela Dubovská postúpila do krajského kola. Veľmi úspešne si každoročne počínali v chemickej olympiáde, kde v roku 2010
žiak Peter Sova zvíťazil v okresnom aj krajskom
kole. Zapájali sa do súťaží s celoslovenskou pôsobnosťou Matematický klokan, Mladý vedec, kde
v roku 2011 obsadili popredné miesta na Slovensku
Ján Bobrik a Michal Rakár. Pekné ocenenia získavali
žiaci aj vo výtvarných súťažiach Vesmír očami detí,
Európa v škole. V rámci krúžkovej činnosti sme sa
pravidelne zúčastňovali streleckých súťaží, kde sme
v okrese obsadzovali každoročne popredné miesta. Súťaž v prednese Hviezdoslavov Kubín a v speve Slovenský slávik patrili k najmasovejším na škole.
Žiaci chodili na turistiku, pravidelne celá škola vystúpila na Poludnicu, postúpili do celoslovenských
turistických súťaží (4. miesto rok 2002, 1. miesto
v roku 2007, 2008, postup do medzinárodnej súťaže). Žiaci sa veľa naučili aj v krúžkovej činnosti.
Krúžky viedli väčšinou učitelia. Najväčší záujem bol
o počítačový a internetový krúžok, dokiaľ nemali
deti počítače doma do krúžkov chodili temer všetci
žiaci školy. Dobre pracovali aj krúžok Karate, ktorý do roku 2004 viedol Valér Janči a miestni stolní
tenisti vychovávali mladých a trénovali s nimi v telocvični. Neskôr pribudli krúžok literárny pod vedením Mgr. Viery Šimovčekovej, v rámci ktorého sa
pravidelne pripravovali na regionálnu súťaž konanú v Kvačanoch a tvorili časopis Pyramída. Ďalej to
bol krúžok tanečný, spevácky a divadelný, ktoré sa
predviedli na oslavách Dňa matiek, posedení pre

Učiteľský zbor v škol. roku 2006/07.
Žľava stojaci: M. Čumpelíková, J. Králiková, F. Kočibal,
M. Devečková, M. Žabková, P. Taját.
Sediaci zľava: M. Ondrejčeková, B. Špačková,
V. Šimovčeková, Z. Hlavnová, J. Pivková, D. Fröhlichová,
Ľ. Forgáčová a V. Jandová

starších a iných podujatiach pre všetky tri spádové
obce. Ministerstvo školstva podporovalo túto činnosť v rámci Vzdelávacích poukazov. Poukazy slúžili
na činnosť tak, že rodičia prihlásili žiaka na krúžok,
žiak absolvoval v krúžku 60 hodín ročne a škola dostala na žiaka finančné prostriedky. Na vzdelávanie
mimo školy, prípadne v iných kultúrnych inštitúciách, slúžili pre žiakov aj Kultúrne poukazy. Za rok
dostali žiaci z MŠ šesť poukazov v hodnote jedno
euro. Tak si mohli žiaci pozrieť divadelné predstavenie, výchovný koncert, navštíviť galériu alebo
múzeum.
Vzhľadom na poruchy učenia sa žiakov a možnosti práce s takýmito žiakmi v malých žiackych kolektívoch, sme každoročne mali v triedach začlenené
– integrované deti. Aj zaškolenie takýchto detí nám
pomohlo, lebo pri financovaní z prenesených kompetencií na žiaka, na žiakov s poruchou učenia sme
dostali väčší objem financií. Práca s takýmito žiakmi bola veľmi náročná. Učiteľky sa museli vzdelávať
a individuálne žiakom v triede venovať. Preto sme
zamestnávali aj asistenta učiteľa na polovičný úväzok, ktorý pomáhal učiteľke aj začlenenému žiakovi
v triede. Odbornú pomoc pedagógom poskytovali

centrá pedagogicko-psychologického poradenstva
(CPPPaP), detské integračné centrá (DIC), Palkovo
centrum, Centrum pre deti s chybami reči v Jamníku a Polícia z Liptovského Mikuláša.
Pri škole pracovala aj Rada školy, ktorá mala jedenásť členov. Vznikla zo zákona č. 596/2003 Zb.
a jej úlohou bolo predovšetkým voliť a odvolávať
riaditeľa školy a napomáhať a kontrolovať prácu riaditeľa školy. Predsedami rady školy boli Mgr. Mária Šarafínová, Ing. Peter Kompiš a Júlia Čániová.
Ostatní členovia boli zástupcami rodičov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov a delegovaní členovia za obecné zastupiteľstvo.
Škola prezentovala svoju činnosť na verejnosti.
Pred budovu boli osadené nástenky, ktoré sa pravidelne aktualizujú. Rodičia sa o aktivitách a živote školy dozvedia zo školskej internetovej stránky,
ktorá prešla už niekoľkými úpravami. Funguje aj
internetová žiacka knižka, kde si môžu rodičia aj
žiaci pozrieť svoj prospech v škole. Pravidelne už
dvadsať rokov škola vydáva časopis Pyramída, kde
prispievajú predovšetkým žiaci svojou tvorbou. Informácie o akciách školy, napr. karneval, alebo Deň
detí si môžu čitatelia pozrieť aj v okresnom týždenníku Liptov. O škole sme písali do denníka SME a aj
do Učiteľských novín.

Riaditelia základnej školy
1945–1953
1953–1954
1954–1960
1960–1968
1968–1969
1969–1970
1970–1990
1990–1998
1999–1999
1999–2013
2013–

Eduard Grečner
Margita Radimerská
Ján Kľaučo
Ondrej Šefčik
Oto Mikeska
Vasil Nestor
Július Vadovický
Ing. Milan Hehejík
Mgr. Viera Hanková
Mgr. Jana Pivková
Mgr. Miroslav Mahdal
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Dňa 22. 2. 2013 nastala výmena na poste riaditeľa školy. Mgr. Jana Pivková odišla na dôchodok
a starosta obce Bc. Juraj Filo vymenoval do funkcie riaditeľa školy Mgr. Miroslava Mahdala. Pri príležitosti Dňa učiteľov 25. 3. 2013 odovzdal minister
školstva Dušan Čaplovič Mgr. Pivkovej Ocenenie Sv.
Gorazda – Ďakovný list za celoživotné úspechy vo
výchovno-vzdelávacom procese a zásluhy o rozvoj
základného školstva.

Materská škola

Od oslobodenia po súčasnosť pohľadom pamätníkov

Rozhodnutím Povereníctva Slovenskej národnej
rady pre školstvo a osvetu v Bratislave zo dňa 11.
septembra 1945 bola vydaná zriaďovacia listina
na zriadenie detskej opatrovne s výchovným jazykom slovenským. Podľa zriaďovacej listiny sa opatrovňa zriadila ako jednotriedna s jedným definitívnym miestom detskej opatrovateľky s náležitými
služobnými pôžitkami.
Podľa kroniky obce Liptovský Ján: „Štátna detská opatrovňa je umiestnená v malej izbe v starej
kúrii Sentivániovcov, ktorá nevyhovuje pedagogickým a ani hygienickým požiadavkám.“ Umiestnenie
opatrovne v kúrii malo byť len dočasné, s detskou
opatrovňou sa rátalo v novostavbe školy.
V roku 1946 bola založená materská škola ako
jednotriedna, a to v dvoch miestnostiach bývalých
Svätojánskych kúpeľov. Počet detí bol 22. Prvá, ktorá začala vyučovať na tejto škole, bola pani učiteľka
Saukuličová. Pre adaptáciu kúpeľov sa premiestnila
do Klimovskej kúrie, kde bola aj meštianska škola.
V decembri 1953 sa obe školy presťahovali do novopostavenej školy.
V školskom roku 1956/57 bolo zapísaných 49
detí. V tejto dobe bola materská škola jednotriedna
s poldennou starostlivosťou o deti. Od roku 1952
vyučovala na materskej škole Darina Skerlová (rod.
Laurincová), rodáčka z Liptovského Jána. Pôsobila
tu s malými prestávkami do roku 1985 a vo funkcii
riaditeľky do roku 1968.
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Deti v detskej opatrovni, archaicky zvanej „ovóda“,
v roku 1946

Od 1. 6. 1963 sa poldenná starostlivosť o deti
rozšírila na celodennú. Stravovanie zabezpečovala jedáleň základnej školy: desiatu, obed, olovrant.
S rozšírením prevádzky pridelil ONV-odbor školstva, kvalifikovanú učiteľku Nadeždu Cholvádtovú,
ktorá v rokoch 1968–1970 pôsobila ako riaditeľka.
Materská škola mala od roku 1965 aj školníčku,
pani Zuzanu Adámy.
Jednotriedna materská škola fungovala pod vedením riaditeľky Boženy Beťkovej ešte v septembri
1973. Počas školského roku sa počet detí zvyšoval až na 45 a od 7. 3. 1974 bola zriadená druhá
trieda v priestoroch Osobitného odborného učilišťa
(v kúrii Marcovsko-Eduardovskej). Výchovu a vzdelávanie v školskom roku 1974/75 zabezpečovali riaditeľka Emília Mišíková, ktorá pôsobila vo funkcii
16 rokov a tri kvalifikované učiteľky: Zlatica Melnová (rod. Bazelová), Mária Nemcová (rod. Hubková),
Oľga Ostrovská (rod. Šlachtová, t. č. inšpektorka
ŠŠI), školníčka Anna Vyšná a upratovačka Barbora
Oravcová a po nej Mária Gloneková.
V roku 1975 sa začala nadstavba budovy materskej školy. Prevádzka prebiehala v náhradných
priestoroch – jedna trieda v ZŠ, druhá trieda v OOU.
Školský rok 1976/1977 sa začal už v nových priestoroch s počtom zapísaných detí 58, v ďalšom školskom roku až 62. Nasledujúcich desať rokov sa počet detí stále pohyboval okolo 60. V tomto období
sa vystriedalo niekoľko kvalifikovaných   učiteliek:

Ivana Vojtková, Mária Mašurová, Svetlana Hvizdošová, Jana Matisová.
V spolupráci so Združením rodičov a priateľov
školy sa uskutočňovali maškarné plesy, juniálesy,
brigády pri úprave školského dvora i pri úpravách
interiéru budovy.
V rokoch 1980 a 1985 deti s rodičmi nacvičili
spartakiádnu skladbu Rodičia a deti. Vystúpili s ňou
v obci na Športovom dni i v okresnom meste. Nácvik
spartakiády viedla Emília Mišíková. Deti vystupovali
s literárno-dramatickými pásmami na všetkých kultúrnych podujatiach a verejných oslavách v obci.
Poklesom počtu detí bola prevádzka upravená
na dve triedy dopoludnia a na jednu triedu popoludní. V školskom roku 1988/1989 materská škola fungovala už len ako jednotriedna s riaditeľkou
Emíliou Mišíkovou, učiteľkou Zorou Šimovčekovou
(rod. Vadovickou), ktorá pracovala na škole od roku
1980 a upratovačkou Katarínou Brotkovou.
Po roku 1989 nastali zmeny vo vedení školy. Riaditeľkou sa stala od 22. 2. 1990 do 31. 8. 1990
Vlasta Crkoňová. Počas jej pôsobenia prešla materská škola rozsiahlymi zmenami v interiéri: bol zakúpený nový nábytok, koberce, záclony, priestory boli
vymaľované, vymenené nefunkčné okná.
V školskom roku 1990/91 bola riaditeľkou školy
Jolana Vopravilová, počet zapísaných detí bol 26.
V nasledujúcom školskom roku 1991/92 bola riaditeľkou Zora Šimovčeková (až do roku 2003), učiteľka Jolana Vopravilová (v materskej škole pracovala
až do roku 2000, kedy odišla na zaslúžený dôchodok), počet detí bol 31. Od marca 1992 sa prevádzka materskej školy rozšírila, dopoludnia boli v prevádzke dve triedy, popoludní jedna, pribudli deti
z Podturne a Uhorskej Vsi, kde boli materské školy
pre nerentabilnú prevádzku zrušené.
Od septembra 1992 materská škola fungovala už
ako dvojtriedna s učiteľkami Martinou Líškovou,
Beátou Janovčíkovou, Gabrielou Kompišovou (rod.
Dobákovou), ktorá učí na materskej škole dodnes.
Od roku 1996 pracovala v MŠ Anna Jančušková.

Pani učiteľka Darina Laurincová s deťmi v roku 1959

V rokoch 1980 a 1985 deti s rodičmi nacvičili
spartakiádnu skladbu Rodičia a deti

Na výlete v ZOO v Spišskej Novej Vsi v roku 2012

Spojením materskej a základnej školy vznikla 1.
januára 2003 Základná škola s materskou školou
s právnou subjektivitou. Na post riaditeľky bola radou školy zvolená Mgr. Jana Pivková, za zástupkyňu
ZŠ s MŠ pre MŠ bola menovaná Zora Šimovčeková.
205

Od oslobodenia po súčasnosť pohľadom pamätníkov

S nárastom počtu obyvateľov v obci stúpol aj záujem rodičov o umiestnenie detí v materskej škole. Pri
počte detí 63 rozhodol zriaďovateľ o zriadení tretej
triedy v priestoroch bývalého služobného bytu. Boli
vytvorené priestory s kapacitou pre štrnásť detí,
herňa, spálňa, sociálne zariadenia. V priestoroch
základnej školy boli po drobných úpravách vybudované priestory na vydávanie stravy pre MŠ a jedáleň. Strava, ktorá bola prenášaná do MŠ cez školský dvor, sa vybudovaním nových priestorov prenáša len v budove ZŠ. Aj prístup do telocvične, ktorú
deti veľmi radi navštevujú, sa veľmi zjednodušil.
Tri triedy, s počtom 64 detí, boli v materskej škole
v prevádzke od 1. 9. školského roka 2009/10: prvá
trieda – 14 detí, učiteľky Renáta Hurajová, Anna
Jančušková, druhá trieda – 24 detí, učiteľky Zora
Šimovčeková, Andrea Švantnerová (od marca 2010
Anna Ondrejčeková), tretia trieda – 26 detí, učiteľky
Gabriela Kompišová, Petra Sekeráková, upratovačky Renáta Zlejšia a Miroslava Čendulová.
V školskom roku 2011/12, po ďalších drobných
úpravách (asanácia niekoľkých priečok), sa kapacita
tretej triedy zvýšila na dvadsať detí; počet zapísaných detí MŠ bol 67. Najvyšší počet 74 zapísaných
detí bol zaznamenaný v školskom roku 2012/13.
Prvá trieda – 20 detí, učiteľky Renáta Hurajová,
Anna Jančušková, druhá trieda – 26 detí, učiteľky Dana Fáberová, Mgr. Gabriela Kompišová, tretia
trieda – 28 detí, Zora Šimovčeková, Ľubica Uličná.
Veľkými rekonštrukčnými zmenami prešla materská škola za pomoci obecného úradu od roku
2007 do roku 2012. Okrem nových priestorov boli
zrekonštruované sociálne zariadenia, vybudované sprchové kúty, výmena okien v celej budove
MŠ, výmena podlahovej krytiny v jedálni, šatniach
a na schodišti, bol zakúpený nový nábytok, stoly
a stoličky, svojpomocne vymaľované všetky priestory MŠ, bola položená plávajúca podlaha v triede pre
najstaršie deti. V rámci rôznych projektov získala
materská škola počítačovú techniku, boli zakúpené PC pre administratívnu i výchovno-vzdelávaciu
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a vyučovaciu činnosť, bolo obnovené a zefektívnené zariadenie v exteriéri MŠ. Ani nehodám sa materská škola nevyhla v októbri 2009 bola novootvorená trieda vytopená.
V poslednom období, v rámci mimoškolskej
a krúžkovej činnosti, realizuje materská škola lyžiarsky výcvik, plaveckú prípravu, v rámci krúžkov (výtvarný, dramatický) sa MŠ prezentuje na okresných,
celoslovenských podujatiach i podujatiach s medzinárodnou účasťou, kde sú prezentácie detí už tradične oceňované.
Najvýznamnejšou udalosťou za posledných desať
rokov bola oslava 50 výročia otvorenia novopostavenej školy v júni 2003. Pri tejto príležitosti boli ocenení i zamestnanci materskej školy. V tom školskom
roku mala materská škola dve triedy s počtom detí
43, so štyrmi pedagogickými a jedným správnym
zamestnancom.
V školskom roku 2012/13 je materská škola trojtriedna s počtom detí 74, so šiestimi pedagogickými
zamestnancami a dvomi správnymi zamestnancami.

Špeciálne školstvo
V rokoch 1957 až 1961 existovala v Jáne národná
škola pre slabozraké deti s celoslovenskou pôsobnosťou. Bola umiestnená v bývalom Grand hoteli
Thermal a kúpeľoch. Riaditeľom školy bol Kornel
Frimel. V škole bolo zamestnaných aj viac občanov z Liptovského Jána, hlavne žien. Škola pracovala pod názvom Okresný detský domov. Kapacitu mala 75 detí a bola s celodennou pôsobnosťou,
teda mala internátny charakter (ubytovanie, stravovanie a vyučovanie). V roku 1961 bola premiestnená do Karlovej Vsi v Bratislave.
Po uvoľnení priestorov, na základe rozhodnutia
Okresného národného výboru, odboru školstva
v Liptovskom Mikuláši, bola už v roku 1961 do Liptovského Jána presťahovaná Osobitná škola z Liptovského Mikuláša, ktorá tu existovala od 1. januára 1949, ale aj Osobitná škola z Ružomberka. Jej

riaditeľom bol Rudolf Benko a učili tu: Oľga Mariščáková, Etela Bardošová a František Zalibera.
O 70 detí sa staralo sedem vychovávateliek. Vyučovanie prebiehalo v piatich triedach. Podmienky
oproti školám v Liptovskom Mikuláši a Ružomberku
sa v Liptovskom Jáne podstatne zlepšili. Mali tu už
vlastnú kuchyňu a jedáleň, ale aj sociálne zariadenia. Väčšina pracovníkov spočiatku nemala potrebné špeciálne pedagogické vzdelanie, ale postupne si ho dopĺňali. Riaditeľ R. Benko 25. septembra
1964 odišiel pracovať na Základnú deväťročnú školu pri Okresnom ústave národného zdravia do Liptovského Mikuláša a do funkcie nastúpil Ján Hučík
st. Osobitná škola internátna mala vtedy 87 žiakov,
sedem učiteľov a sedem vychovávateľov. Postupne
tu nachádzali zamestnanie a uplatnenie aj občania
z Liptovského Jána. Od 1. januára 1967 prešla škola pod správu Krajského národného výboru (KNV),
odbor školstva v Banskej Bystrici.
Od 1. 9. 1970 vznikla aj Osobitná materská škola
internátna, s počtom desať detí. Cieľom tohto zámeru bolo odstraňovať nesprávne návyky detí a pripravovať mentálne postihnuté deti na zaškolenie.
V auguste roku 1973 KNV v Banskej Bystrici odovzdal pre potreby vylepšenia a rozšírenia tejto činnosti priestory po bývalej učňovskej škole v Marcovsko-Eduardovskej kúrii, ktorý bol pôvodnému
majiteľovi znárodnený. V týchto priestoroch bola
zriadená osobitná učňovská škola internátna (OUŠI)
s učebnými odbormi murár, brašnár, ktorá bola
predtým zriadená v Ladcoch. V tejto budove bolo
ubytovanie a vyučovanie. Stravovať sa žiaci chodili
do bývalých kúpeľov.
Od 1. januára 1976 KNV zlúčilo všetky tieto spomínané stupne osobitných škôl pod jedno riaditeľstvo (materskú, základnú osobitnú, a osobitnú učňovskú). V tejto škole boli umiestnené deti od 3 rokov do 18 rokov. Prvých osemnásť absolventov tejto
školy prešlo do pracovného pomeru v roku 1977.
V roku 1979 boli pre profesiu brašnár svojpomocne vybudované brašnárske dielne a garáže. Postavili

Rudolf Benko spolu so žiakmi

ich učni – murári tejto školy. Do dielní boli kúpené
brašnárske šijacie stroje a učebne vybavené audiovizuálnou technikou. Pre dievčatá bola zriadená
cvičná kuchyňa.
V 80-tych rokoch boli už učitelia takmer na sto
percent kvalifikovaní. Veď získavali teoretické aj
praktické skúsenosti doma a aj za hranicami, hlavne v bývalej Juhoslávii, v Nemecku, Maďarsku,
v Čechách, v Rakúsku a inde. Najintenzívnejšie vzťahy mali s Maďarským Homokom, s ktorým poriadali výmenné pobyty. Triedy aj dielne boli postupne
veľmi dobre zariadené a vybavené. Iba telocvičňa
nebola pri tejto škole postavená. Deti preto chodili
cvičiť do prírody. V lete bola zriadená „poľná“ telocvičňa a využívaný športový areál TJ Štart. Neskoršie bola vybudovaná klubovňa a posilňovňa. V školskom roku 1984/85 sa začal vytvárať ďalší odbor
rastlinnej výroby. Počty žiakov sa stále zvyšovali až
tak, že odbory rastlinnej a živočíšnej výroby, ako aj
ďalší utvorený odbor opravár poľnohospodárskych
strojov sa v novembri 1989 presťahovali do kúrie
v Beňadikovej a osamostatnil sa. Na tejto škole bol
skoro desať rokov riaditeľom Mgr. Ján Hučík ml.
Škola v Liptovskom Jáne tohto druhu sa ako jedna z prvých na Slovensku zapájala v rámci mimoškolskej záujmovej činnosti do organizovania lyžiarskych a plaveckých výcvikov. Do rôznych okresných,
krajských a celoslovenských športových podujatí. V roku 1983 bolo dané do prevádzky školské
dopravné ihrisko, klubovňa, posilňovňa, športové
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ihrisko, klzisko a ďalšie aktivity. Vďaka týmto aktivitám školu čoraz viac začali navštevovať rôzne
delegácie nielen so Slovenska, ale aj zo zahraničia.
Na škole pracovalo niekoľko psychológov, zdravotných sestier a ďalších odborníkov.
Po 25-ročnom pôsobení odišiel Dr. Ján Hučík st.
do dôchodku. Funkciu po ňom prevzal jeho zástupca Ing. Milan Šuna. V roku 1992/93 bol zriadený ďalší odbor krajčírstvo. Na krajčírske dielne

Dr. Ján Hučík

Od oslobodenia po súčasnosť pohľadom pamätníkov

Narodil sa 14. novembra
1928 v Santovke, okres Levice. Zomrel v Liptovskom
Jáne 4. decembra 2003
vo veku 75 rokov. Učiteľskú akadémiu absolvoval
v roku 1949 v Leviciach.
Pedagogický inštitút v roku 1963 v Martine, PdF ÚK
v Trnave v roku 1967. Doktorát získal na UK v Bratislave v roku 1975. Ako učiteľ pôsobil na národnej
škole v rodnej obci v Santovke potom krátko na KNV
v Nitre na odbore školstva. Po dvojročnej vojenskej
službe v rokoch 1954-1956 bol vedúcim tajomníkom
OV-ČSM v Liptovskom Mikuláši.
Od roku 1956 pôsobil ako učiteľ na Základnej škole
v Liptovskom Jáne. Od roku 1964 sa stáva riaditeľom
zariadenia pre mentálne postihnuté deti v Liptovskom
Jáne. Externe vyučoval na katedre špeciálnej pedagogiky PdF, UK, publikoval v odborných časopisoch,
zborníkoch a podobne. Dr. Ján Hučík má veľké zásluhy na vybudovaní komplexu starostlivosti mentálne postihnutých (retardovaných) detí od 3 do 18-tich
rokov s nariadenou ústavnou starostlivosťou t. j. až
do začlenenia do normálneho života.
Zariadenie v Liptovskom Jáne postupne rozširoval a zveľaďoval. Vybavoval ho od základných vecí
až po nástroje a stroje. Má veľké zásluhy na postupnom získavaní špeciálnej odbornej kvalifikácii svojich
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boli prestavané pôvodné garáže. V roku 1998 odišiel riaditeľ Ing. Milan Šuna do dôchodku a funkciu
prevzal Emil Malárik z Liptovského Hrádku, ktorý
nemal potrebné špeciálne pedagogické vzdelanie
a po roku pôsobenia zo školy odišiel. Na základe
výsledkov konkurzu sa v roku 1999 stal riaditeľom
Mgr. Vladimír Klement.
V roku 1989 škola prevádzala rozsiahlejšie stavebné zásahy a rekonštrukcie. Rekonštrukcie sociálnych

podriadených. Snažil sa sformovať z nich kolektív
odborných pedagógov. Takmer celý svoj život zasvätil
problematike a príprave mládeže s mentálnym postihom bez rodinného zázemia.
Nebol nečinný ani v obci, v ktorej žil. Pracoval v telovýchove, v požiarnej ochrane a neskôr aj v iných
spoločenských funkciách. Dlhé roky vykonával funkciu predsedu národného frontu, poslanca MNV
a podpredsedu národného výboru. Žiakov odborného učilišťa, hlavne profesie murár, uvoľňoval na práce
v obci, a to pre úpravu verejného prostredia, chodníkov, rigolov a regulácii potoka Štiavnice a ďalšie.
Za celoživotnú prácu dostal viacero vyznamenaní:
Čestný titul ministerstva školstva Vzorný učiteľ v roku
1969 , Čestný titul od vlády ČSSR Zaslúžilý učiteľ
v roku 1979, štátne vyznamenanie Za vynikajúcu prácu v roku 1984, Prezident republiky mu udelil Medailu J. A. Komenského roku 1988, Ocenenie ministra
školstva za celoživotné dielo Dr. Jána Hučíka v roku
2001, Ocenenie ministra školstva Medailou svätého Gorazda. V niektorých rokoch bolo v škole 220 aj
viac žiakov. Veľa našich občanov v tejto škole našlo
na dlhé roky zamestnanie, prevažne ženy – učiteľky,
ale aj muži – učitelia, vychovávatelia, šoféri, kuriči,
stolári – opravári a podobne. Deti si vyžadovali zvýšenú starostlivosť aj v noci a preto ženy nastupovali ako
vychovávateľky aj do nočných služieb a zvýšenú starostlivosť v mimoškolskej výchove a zamestnaní, ďalej
kuchárky, krajčírky a podobne.

zariadení pre dievčatá, rekonštrukcia kuchyne, zariadenie ošetrovne a izolačiek, ďalej v roku 1998
výstavba plynovej kotolne. Zrušená bola kotolňa
na pevné palivo. V roku 2000 bola škola premenovaná na špeciálnu základnú školu internátnu.
Ustanovenia reštitučného zákona využila pôvodná vlastníčka kúrie Marcovskej – Eduard a tak
v roku 2003 škola tieto priestory uvoľnila a učňovské profesie murár, brašnár, krajčír sa presťahovali
do Liptovského Mikuláša. V Liptovskom Jáne ostala
len špeciálna základná škola v priestoroch bývalých
svätojánskych kúpeľov s kompletnou vybavenosťou.
V roku 2004 škola získala finančné prostriedky
na projektovú dokumentáciu prístavby internátu,
telocvične a dielne. Aj keď boli projekty vypracované, škola nakoniec nedostala potrebné financie
na zrealizovanie prístavby.
Transformácia škôl v roku 2006 sa dotkla aj tohto
zariadenia. Vo februári odišlo 104 detí a žiakov
s nariadenou ústavnou výchovou a 86 zamestnancov školy. Škola musela definitívne odovzdať aj majetok v Kráľovej Lehote Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny. Špeciálna materská škola potom
opäť vznikla od 1. septembra 2008 v zrekonštruovaných priestoroch bývalých kancelárií riaditeľa
a hospodára školy.
Počas roka 2006 bol zrekonštruovaný tzv. dievčenský internát a v rámci 2. etapy boli vybudované
nové priestory na rehabilitáciu (balneologická vaňa,

Riaditelia školy
1961–1964
1964–1989
1989–1998
1998–1999
1999–
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Rudolf Benko
Dr. Ján Hučík st.
Ing. Milan Šuna
Bc. Emil Malárik
Mgr. Vladimír Klement

Rozprávkový les počas dňa otvorených dverí v roku
2011, pripravený zamestnancami školy

elektroliečba, rašelinové a parafínové zábaly, masážne lôžko, kreslo, polohovateľné lehátko na masáže). Tieto aktivity financoval Rotary klub v Liptovskom Mikuláši. Rekonštrukcia a zveľaďovanie
objektov pokračovala aj v nasledujúcom období.
V roku 2007 sa začalo s rekonštrukciou podkrovia
internátu. Nakoniec bola rekonštrukcia pre nedostatok financií zastavená.
Veľkým úspechom bolo získanie medzinárodného certifikátu vzdelávania podľa konceptu Bazálnej
stimulácie v roku 2009.
V nasledujúcich rokoch pribudli ďalšie zrekonštruované priestory: jedáleň (2010), priestory na rehabilitáciu (2011) a dve triedy (2012). Škola svojpomocne zriadila podnetovú miestnosť Snoezelend
a v zrekonštruovaných priestoroch zriadila pracovisko biofeedback a neurofeedback298 s finančným
prispením Rotary klubu v Liptovskom Mikuláši. Fyzioterapeutka školy Bc. Marianna Piovarčiová v roku
2012 získala ako jedna z dvanástich na Slovensku
medzinárodný certifikát terapia Basic Bobath v pediatrickej praxi. Škola v roku 2012 získala aj miesto
pre vysokoškolsky vzdelaného logopéda.
Aj napriek nepriaznivej situácii a tvrdým legislatívnym zásahom do činnosti dokázala škola pod

Špecifická metóda, umožňujúca autoreguláciu opakovaným tréningom pomocou počítačového programu zvyšovať sústredenosť, pozornosť a odbúravať napätie, stres a záťaž.
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vedením riaditeľa Mgr. V. Klementa a PhDr. I. Dobákovej, vedúcej výchovy svoju opodstatnenosť
a vďaka vysoko odbornému a ľudskému prístupu si
zabezpečila dôstojné miesto v starostlivosti o ťažko
mentálne postihnuté deti. V súčasnosti zabezpečuje komplexnú starostlivosť o 51 detí a žiakov z celého Slovenska, pričom po transformácii v roku 2006
mala škola len trinásť žiakov.299

Učňovská škola

Od oslobodenia po súčasnosť pohľadom pamätníkov

V budove bývalej kúrii Marcovskej – Eduard, ešte
pred zriadením osobitného odborného učilišťa prebiehali trojmesačné cyklické doškoľovacie kurzy
v odbore murár, tesár. Od roku 1954 to bola učňovská dvojročná škola miestneho hospodárstva
s celoslovenskou pôsobnosťou a s počtom žiakov
okolo 70. Svoju pôsobnosť ukončila v roku 1958.
Od 1. septembra 1958 bola v tej istej budove zriadená aplikačná učňovská škola internátna, rovnako
s celoslovenskou pôsobnosťou v odbore predavač.
Najväčšie zastúpenie učňov a učníc na tejto škole bolo z Jednoty, ľudového spotrebného družstva. Od roku 1966 bola škola rozšírená o profesiu aranžérstva. Učňovská škola bola od septembra 1971 pre rekonštrukciu budovy premiestnená
do Odborného učilišťa pri Severoslovenských celulózkach a papierňach v Ružomberku. Pre ochorenie
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dlhoročného riaditeľa tejto školy Antona Filipoviča bol od januára 1972 poverený vedením školy Ján Ondáš. Od septembra 1972 bola škola pričlenená ku Učňovskej škole v Liptovskom Mikuláši.
Po ukončení rekonštrukcie kúrie a po uvoľnení tu
boli v roku 1973/74 zriadené dve triedy osobitnej
učňovskej školy pre odbory murár a brašnár.

Školy v prírode
V 20. storočí, hlavne v druhej polovici 70-tych rokov bolo okolie Liptovského Jána  a Jánskej doliny
využívané aj na organizovanie škôl v prírode. Chodievali sem žiaci, celé triedy aj s učiteľským personálom a to z postihnutých, znečistených priemyselných a baníckych oblastí, ako aj z okolia atómových
elektrárni. Väčšinou to boli žiaci z Čiech z Ostravska, Karvinej, ale aj z Handlovej, Jaslovských Bohuníc a podobne. Striedali sa v mesačných cykloch
ročníky od 3. triedy až do 6.–7. triedy viac v letných
ako zimných mesiacoch a to v apríli, máji a júni.
V dedine využívali hotel telovýchovnej jednoty
Štart, hotel Poludnicu, tiež základnú školu v obci.
Ubytovaní boli v stanoch na školskom dvore alebo v telocvični. Ďalej využívali aj rekreačné zariadenia podnikového charakteru v Jánskej doline ako
napr. zotavovňu Stavoindustria Bratislava, zotavovňu ROH Ďumbier.

Klement, V.: Koncepcia rozvoja – Špeciálna škola internátna Liptovský Ján.

orGaniZÁCie v obCi
Dňa 19. augusta 1945 v predvečer osláv SNP bol
založený miestny výbor Slovenského národného
frontu a za jeho predsedu bol zvolený Ján Kubovčík. Zo spoločenských organizácií vtedy pracovali:
Telovýchovná jednota, Dobrovoľný hasičský zbor,
ktorý v obci existoval od roku 1896, Zväz vojakov
SNP Svojpov terajšia organizácia SZPB. Postupne boli zakladané ďalšie organizácie, ako Miestna
osvetová rada roku 1946, Československý zväz mládeže v roku 1946, Slovenský zväz žien v máji 1948,
Zväz Československo sovietskeho priateľstva v roku
1949, DV Jednota SD 13. 2. 1949 a Československý
červený kríž. Všetky spoločenské organizácie boli
združované pod Národným frontom, ktorého dlhoročným predsedom bol Dr. Ján Hučík st.

Dobrovoľný hasičský zbor
O postavení novej požiarnej zbrojnice sa v obci
rozprávalo skoro 20 rokov pred aj po druhej svetovej vojne. Starý drevený hasičský sklad už dávno nevyhovoval novým požiadavkám. Dôvodom
pre odďaľovanie realizácie takéhoto zámeru bolo
viac než dosť. Napríklad získanie nového pozemku,
pretože pôvodný bol pre modernejšiu budovu príliš
úzky. Keď sa konečne našiel nový pozemok, vznikli
problémy so stavebným povolením. Potom prišla 2.
svetová vojna a po nej bolo ťažko získať stavebný
materiál, ktorý bol potrebný v prvom rade na obnovu a opravu vojnou poškodených obytných domov.
Tiež finančné prostriedky zohrávali nemalú úlohu.
Za zmienku stojí skutočnosť, že v roku 1949
pri príležitosti 70. výročia zriadenia zborov v okrese
Liptovský Mikuláš odohrali divadelné predstavenie
Tanec nad plačom, ktorú režíroval vtedajší študent
vysokej školy drevárskej fakulty v Bratislave, Bohuš
Kompiš. Zisk bol venovaný na výstavbu požiarnej
zbrojnice.

Pozemok, na ktorom stojí terajšia požiarna zbrojnica bol vlastníctvom Detského domova v správe
S-KNV v B. Bystrici. Projekt vypracoval Michal Mlynček s Jozefom Niňajom. Postavená bola v r. 1958,
väčšinou brigádnicky, našimi občanmi. Najväčšie
zásluhy na realizácii tohto diela mal Viliam Hadvidžiak, vtedajší predseda požiarneho zboru. Staral
sa o celkovú organizáciu, sám aj muroval, keďže
bol vyučeným murárom a odpracoval najviac brigádnických hodín.
Stará motorová striekačka už nevyhovovala (slúžila od r. 1933) tak dostala obec od Okresného inšpektorátu PO v Liptovskom Mikuláši v roku 1957
novú, modernejšiu motorovú striekačku. Stalo sa
tak aj preto, lebo požiarny zbor v tých rokoch dosahoval úspechy. Skoro pravidelne sa zúčastňoval
okrskových a okresných súťaží a obsadzoval pravidelne popredné umiestnenie na 1. až 3. mieste
z počtu 50 až 70 účastníkov.

Členovia zboru v rokoch po 2. svetovej vojne.
Zľava hore: preventivista Peter Širica, veliteľ Ján Haluška,
Michal Kubovčík, predseda aj veliteľ Jozef Kompiš,
Ladislav Lojko, okresný veliteľ Michal Paprčka, Ján Jezný,
Ján Čajka Kľačiaci zľava: Rudolf Hlavienka, Daniel Žilka,
Dušan Pivko, Gejza Kompiš a strojník Július Strapoň
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Za zmienku tiež stojí uviesť zoznam funkcionárov v jednotlivých obdobiach, aj keď už nie celkom
presný a úplný, tak ako si ich ešte niektorí pamätníci pamätajú.
Predsedovia: Martin Bubliak st., Ján Greguš sklár,
Ján Jezný od Nemešov, Leopold Daňo, Viliam Hadvidžiak, Peter Vyšný, Jaroslav Oravec (jeden rok), Ladislav Baráni, potom od r. 1990 celkovo šesť rokov
bez akejkoľvek protipožiarnej činnosti bez predsedu a od r. 1996 Branislav Böhmer st.
Velitelia: Jozef Kompiš st. mäsiar, Ján Dúbravec, Ján
Haluška (asi 10 rokov), Jozef Kompiš od nižných, Peter Vyšný, Vladimír Krajčuška (asi 7 rokov), Igor Brtáň (rok), Milan Melna, ktorý absolvoval aj ústrednú veliteľskú školu v Martine.
V určitom období Július Paprčka cvičil mládež
a Otmar Stanislav dorastenky, ktoré sa dostali na súťaž až na krajské kolo. Michal Matejka
do r. 2000.
Strojníci: Július Daňo Milan Strapoň, Leopold Daňo,
Rudolf Melna, Vladimír Krajčuška,Vladimír Zoller, Peter Čupka.
Gazdovia – skladníci: Rudolf Kubík (uniformy skladoval doma) a Branislav Jančuška.
Preventisti: Peter Kúdora, Peter Širica, František
Repček ml.
Tajomníci: Peter Jezný, Július Čúrny, Milan Moravčík, Daniel Strapoň.
Ústrednú požiarnu školu v Martine absolvovala aj
Ružena Pivková. Peter Vyšný chodil do požiarnickej
školy v Budmericiach a tiež pôsobil ako (uvoľnený)
zamestnanec Okresného požiarneho útvaru.
V minulosti dobrovoľný hasičský zbor hrával
v zimných obdobiach divadelné predstavenia. Uvádzame aspoň niektoré, ktoré sa podarilo zistiť:
1948 Tanec nad plačom, nacvičil Bohuš Kompiš,
študent Vysokej školy drevárskej v Bratislave,
1960 Požiar, nacvičil Ján Hučík st. bol tiež členom
požiarnej ochrany.
Aj keď požiarov postupne ubúdalo, s ubúdaním zdrojov ich vzniku, lebo sa bývalo čoraz
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Členovia zboru vo vychádzkových uniformách so
zástavou na slávnostnej schôdzi v roku 1986. Na
zástave s textom: „Čo veky hodlaly – zvrtla doba“

bezpečnejšie a požiarnici tiež pravidelne každý rok
vykonávali dôsledné preventívne prehliadky budov,
s vybavením protipožiarneho zariadenia sa v obci
neprestalo. V rokoch 1980 až 1990 vtedajší predseda MNV Jaroslav Kompiš zabezpečil pre požiarnu ochranu moderné auto s kompletnou protipožiarnou technikou. Zbrojnicu vybavil novými, kovovými vrátami. Zabezpečil výmenu strešnej krytiny
z eternitu za plechovú s potrebnými nátermi. Výťah
do veže na sušenie hadíc, vybavenie pre uskladnenie uniforiem, zakúpenie nových hadíc a doplnenie
ďalšieho rôzneho inventáru.
V roku 1980 mal zbor celkovo 70 členov z toho:
40 dobrovoľní členovia, traja hasiči z povolania a 27
starších hasičov.
V roku 1986 sa konala slávnostná schôdza v areáli bývalých Svätojánskych Teplíc. Tribúna bola vytvorená na terase budovy zo severnej strany. Slávnostný prejav predniesol Rudolf Hlavienka. Rokovanie
pozdravil aj Ján Jezný od Nemešov, ktorý bol richtárom aj veliteľom dobrovoľného hasičského zboru. Členovia pravidelne stavali vatry na oslavách
a výročiach obce. Zbor fungoval bez prerušenia až
do revolúcie. Znova bol obnovený až v roku 1996
po za pomoci starostu obce Gejzu Čániho a okresného náčelníka požiarneho zboru. Predsedom sa
stal Branislav Böhmer st.  

Na okresnej súťaži v roku 2007 v Liptovskom Mikuláši.
Horný rad zľava: Branislav Böhmer st., Martin Šimovček,
Michal Vrlík, Matúš Lukáč, Petra Kubáňová, Lucia
Vašinová, Dana Lehnerová, Lenka Čenková, Monika
Mlynarčíková, Ľubomír Hadvidžiak a Gejza Čáni.
Dolný rad zľava: Maťa Hvizdošová, Branislav Böhmer
ml., Eva Čenková, Ogor Kompiš, Patrik Čáni a Michal
Jakuba

Zakladajúcimi členmi boli Michal Matejka, Daniel Strapoň ml., Daniel Jezný ml., Ing. Karol Dúbravec, Vladimír Zoller, Ing. Dušan Strapoň, Ladislav
Garabáš ml., Branislav Böhmer ml. Bol zostavený
a zvolený aj päťčlenný výbor, ktorý začal od ďalšieho roka aktívne pracovať aj za pomoci ostatných
členov družstva. Ešte v jeseni tohto roku sa zúčastnili Okresnej požiarnej súťaže, kde sa umiestnili na 9. mieste. Pravidelne sa začali zúčastňovať
súťaží. Na konci roku 1997 prebehla komisionálna
inventarizácia hasičského majetku.
V roku 1998 chuť a sila mladého kolektívu neochladla ani v prvom mesiaci nového roka, keď si
zriadili a udržiavali klzisko. Znova sa začali podieľať na stavaní vatier na oslavách a výročiach v obci,
predviedli ukážku hasičského útoku.
V snahe častejšieho stretávania kolektívu členovia zboru upratali, vymaľovali a zariadili miestnosť
v budove hasičskej zbrojnice, ktorá slúžila ako klubovňa. V auguste bola vykonaná generálna oprava
striekačky, ktorú zdedili nefunkčnú. V októbri zorganizovali brigádu za účelom demontáže starých
dažďových žľabov a výmenou za nové na hasičskej
zbrojnici.

V roku 1999 sa v hojnom počte zúčastnili na brigáde pre spolok Bielo-Marušová, a to ukladaním
a pálením haluziny, kde taktiež vykonávali hasičský
dozor nad celou akciou. V ďalšej snahe o rozširovanie kolektívu a po dôkladnom zvážení sa rozhodli
pre založenie dorasteneckého ženského družstva.
Zúčastnili sa na obvodnom kole previerky pripravenosti družstiev v našej obci, keďže nemali vo svojej
kategórii žiadneho súpera, postúpili do krajského
kola, kde sa umiestnili na 4. mieste.
V roku 2000 v mesiacoch apríl a máj sa zúčastnili
dvoch brigád za účelom vysádzania mladých stromčekov pre spolok Bielo-Marušová. Svojpomocne si
zhotovili tréningovú nádrž, aby dosiahli lepšie výsledky na previerku pripravenosti požiarnych družstiev pri príležitosti 70. výročia založenia DPZ v obci
Partizánska Ľupča. Výsledky: muži – 1. miesto, dorastenky – 1. miesto.
V októbri 2001 zorganizovali a pripravili 1. ročník
orientačno-branného preteku žiakov na domácej
pôde v Liptovskom Jáne. Pripravili turistický výstup
na Ďumbier z Čertovice cez Lajštroch hrebeňovkou
až do Liptovského Jána.
Družstvá zúročovali poctivý prístup k tréningom
a obetavú prácu Branislava Böhmera st. Pri príprave oboch družstiev a starostlivosti o techniku. Dosiahli najlepšie časy v štafetách a hasičskom útoku.
V ďalších rokoch si jánsky hasiči udržiavali dobré
meno. V roku 2007 sa zúčastnili Okresnej hasičskej
nedele v Liptovskom Mikuláši pred Priorom. Tu sa
stretávala špička tých najlepších z celého Slovenska
aj Čiech. Družstvo tvorené staršími a skúsenejšími
obsadilo krásne 2. miesto a mladšie družstvo obsadilo 7. miesto v kategórii Muži Liptova. Podľa vzoru
posledných rokov sa aj v roku 2009 v spolupráci
obce a dobrovoľného hasičského zboru uskutočnil
piaty ročník súťaže hasičských zborov Liptova o pohár starostu obce Liptovský Ján. V kategórii žien
súťažilo osem a v kategórii mužov pätnásť družstiev. Na regulárnosť pretekov dozerala profesionálna porota. Hasiči z Liptovského Jána v naozaj tvrdej
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konkurencii skončili na ôsmom mieste, čo vzhľadom na zastaranú techniku vôbec nebolo možné
považovať za neúspech. V priebehu ďalších rokov
začal sa prejavovať v generačný problém súvisiaci s nedostatkom nových mladých členov. V roku
2011 sa v obci konala posledná súťaž o pohár starostu obce, kde na poslednú chvíľu zostavené jánske družstvo skončilo na siedmom mieste.
Dnes je hasičská zbrojnica využívaná pre potreby
obecného úradu, zastaraná požiarna technika bola
vyradená. Možno s lepším demografickým vývojom
v obci dôjde k obnoveniu slávy jánskych dobrovoľných hasičov.

História vzniku urbáru
a komposesorátov v obci
Liptovský Ján

Od oslobodenia po súčasnosť pohľadom pamätníkov

Na území Slovenska v Hornom Uhorsku platili už
v minulosti prísne predpisy, súvisiace so zabezpečovaním riadneho a pravidelného hospodárenia v lesoch ustanovené v zákonnom článku č. XIX z roku
1898. Urbárske a komposesorátne lesy slúžili majiteľom  ako zdroj drevnej hmoty, najmä na vykurovanie, ale aj na výstavbu a opravu poľnohospodárskych objektov.
Neskôr socialistický štát uplatňoval zásadu postupného „odumierania“ súkromného pozemkového vlastníctva a zákon SNR č. 2/1958 Zb. zveril
všetky lesy do užívania podniku Štátne lesy. Daný
právny stav trval až do vydania Zákona o pôde (reštitučného pozemkového zákona) č. 229/1991 Zb.,
ktorý zrušil pôvodný uvedený zákon 2/1958 Zb.
ale aj zákon č. 81/1949 Zb. Podnikové riaditeľstvo  
Štátnych  lesov  v Žiline postupne pozývalo zástupcov jednotlivých spoločenstiev z Liptovského Jána
za účelom odovzdania a späť prevzatia lesného majetku podielnikov Združenia majiteľov lesov komposesorát   Marcovská v Liptovskom Jáne, ale aj Urbárskeho spolku a komposesorátu Bielo-Marušová
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v Liptovskom Jáne. Zástupcovia spoločne v zložení
Jozef Vajs st., Jozef Niňaj, Jozef Balco, Dušan Pivko,
Dr. Ján Hlavienka, Jaroslav Oravec a Peter Jančuška
dňa 3. marca 1992 na Lesnom závode v Liptovskom
Hrádku spoločne prevzali  majetok všetkých spoločenstiev. Od uvedeného dátumu sa tak obnovilo
spoločné hospodárenie na predmetných pozemkoch, vo vlastníctve   podielnikov   jednotlivo pod
hlavičkou všetkých troch spoločenstiev.
Na základe spomenutého zákonného článku LIII.
z roku 1871 a odkúpení častí lesov a pasienkov
od rodiny Sentivániovcov, či iných príbuzných rodov
vznikol v obci Urbársky spolok. Posledný majetok
bol odkúpený v roku 1929. Urbárske lesy a pasienky nebolo možné rozdeliť jednotlivcom, preto sa
užívali spoločne. Zvolený bol výbor na čele s predsedom a revízna komisia. Za predsedu sa volil gramotný občan, ktorý požíval úctu a dôveru. Výbor sa
volil na jeden rok. V priebehu roka sa organizovali
rôzne práce, ako čistenie lesa a predaj dreva, výsadba sadeníc v škôlkach, čistenie haluziny a ukladanie na hromady s očíslovaním. Potom sa ťahali
lósy, aby sa určilo, ktorá hromada komu bude patriť a to podľa výšky podielov. Ďalej sa prevádzala
voľba pastierov, horára a pod. Urbársky spolok obhospodaroval Hôrky, Brte a ľavú stranu Stanišovej,
Hajzemovskú, Bigľajz, horný a dolný Žiar.
Urbár ako najväčší lesný spolok, spolok Bielo-Marušová vlastní majetok odkúpený od Sentivániovcov v roku 1932. Marcovský spolok vznikol odkúpením
lesa od Martina (Marcina) Sentivániho a to Kaštieľske
Lazy, Stráňa, Opálenec, Hvorky, Albertovica a Plav.
Pasienkové spoločenstvo vlastnilo lúky od Parcelácie, pod Hrádkami, spodnú časť Putísk až po jarok pod Máj smerom do doliny Močiare, kde dnes
stojí rekreačné zariadenia Ministerstva vnútra Bystrá, lúky ponad cestu do doliny až po Marušovú
a do Šindliarky. Pasienkové spoločenstvo sa v roku
2000 zlúčilo so spolkom Bielo-Marušová a vzniklo
Pozemkové spoločenstvo Bielo-Marušová a Paseinkové spoločenstvo.

Poľovníctvo
Po druhej svetovej vojne nastali veľké zmeny
v delení revírov aj vo vlastníckych vzťahoch. Majetok bol štátny a družstevný. Vytvorili sa tri poľovné
spoločnosti: Poľovná spoločnosť Ďumbier založená
v roku 1950, Poľovnícka spoločnosť Poludnica, Poľovnícka spoločnosť Ohnište a v roku 1962 vzniklo
Poľovnícke združenie Ďumbier.

Poľovnícke združenie Ďumbier
Poľovnícke združenie Ďumbier predstavovalo ľudové poľovníctvo, ktoré v sebe zahŕňalo všetky
spoločenské skupiny. Bolo založené v roku 1962
a fungovalo až do roku 2004. Toto združenie bolo
do 70. až 80. rokov 20. storočia hodnotené v okrese Liptovský Mikuláš ako najlepšie združenie.
Spoločenskými zmenami v roku 1989 sa zmenili i vlastnícke vzťahy. V roku 1994 došlo k rozdeleniu poľovného revíru združenia Ďumbier na dva
menšie. So zmenšenou výmerou zostalo PZ Ďumbier a vzniklo Poľovné združenie Ludárka. Rozdelenie trvalo až do roku 2003. V nasledujúcom roku
vzniklo Poľovné združenie Smrekovica. Združenie
po dohode so spoločnosťou Sankt Hubert stiahlo
svoju žiadosť o prenájom revíru v prospech spoločnosti Sankt Hubert. Členovia PZ Smrekovica vstúpili do obchodnej spoločnosti Sankt Hubert. V roku
2004 vznikla Poľovná spoločnosť Sankt Hubert,
ktorá obhospodaruje celý bývalý revír PZ Ďumbier
a PZ Ludárka.

Poľovná spoločnosť Sankt Hubert
Poľovná spoločnosť Sankt Hubert obhospodaruje poľovný revír Ďumbier. Za toto obdobie zrekonštruovala jednu poľovnícku chatu, 25 posedov
a lavičiek, senníky a prikrmovacie zariadenia, vybudovala centrálny sklad krmiva. Okrem toho sa jej
členovia zapájajú i do spoločenského života obce.

Odhalenie pietneho miesta vo Svätojánskej doline.
Zľava: Ing. Peter Kompiš, Ing. Dáša Garajová (rod.
Jančiová), Valentín Janči a predseda poľovného
združenia Radovan Sokol

Spoločnosť, jej predstavitelia, akcionár a výkonný manažment podporuje a napomáha pri rozvoji
obce Liptovský Ján ako aj Jánskej doliny.

Poľovné združenie Svätojánska dolina
Od roku 2010 sa začalo vytvárať nové poľovné
združenie, ktoré v súčasnosti má do 30 členov a prijalo názov Poľovné združenie Svätojánska dolina.
Poľovné združenie Svätojánska dolina v roku 2012
vybudovalo pietne miesto pred Stanišovou ako spomienku na poľovníkov a lesníkov, ktorí poľovali vo
Svätojánskej doline za posledných sto rokov.
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Slovenský zväz
protifašistických bojovníkov

Od oslobodenia po súčasnosť pohľadom pamätníkov

Je občianske združenie na území SR zriadené
na základe zákona č. 83/1990 Zb. Je historickým
a právnym nástupcom po bývalom Československom zväze protifašistických bojovníkov združujúci občanov SR, ktorí súhlasia s jeho programovým zameraním a jeho Stanovami SZPB. Doklad
o registrácii sú Stanovy SZPB, ktoré obsahujú poslanie, organizačnú štruktúru a činnosť všetkých
zložiek od Ústrednej rady SZPB až po základné
organizácie. Tieto stanovy boli schválené Ministerstvom vnútra SR dňa 27. 10. 2006 pod číslom
VVS/1-909/90-112-8.
V Liptovskom Jáne bola základná organizácia
založená v jeseni roku 1945 ako SVOJPOV – Zväz
vojakov Slovenského národného povstania s počtom 70 členov. Prvým predsedom bol zvolený Michal Mlynček, tajomníkom Jozef Kompiš, členovia
výboru Peter Vodila, Ján Mlynček, František Repček a Daniel Brtáň. Organizácia bola zaregistrovaná
na Krajskom výbore v Banskej Bystrici. Medzitým
vznikali ďalšie odbojové organizácie (Zväz partizánov, ilegálnych pracovníkov a politických väzňov),
ktoré boli v roku 1951 zlúčené do jednej organizácie Zväz protifašistických bojovníkov.  
Základnú organizáciu viedli s výborom od začiatku títo predsedovia:
1945–1946 Michal Mlynček, potom tri roky ako tajomník, 19 rokov ako revízor a člen výboru,
1946–1948 Jozef Repček tri roky, 21 rokov ako revízor a člen výboru,
1949–1951 a 1967–1970 Jozef Kompiš, osem rokov
ako tajomník a 14 rokov ako člen okresného
výboru SZPB v Liptovskom Mikuláši,
1951–1966 Daniel Brtáň, 22 rokov člen výboru
1970–1993 Peter Vodila štyri roky ako člen pléna
Ústredného výboru SZPB v Bratislave, 16 rokov ako člen predsedníctva Okresného   výboru SZPB v Liptovskom Mikuláši,
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Pri pomníku por. J. Daniela zľava: Jozef Urban, Juraj Filo
a Radovan Sokol

1993–2008 Jozef Brziak, 22 rokov ako tajomník
a 56 rokov ako člen výboru,
2008–2012 Doc. PhDr. Jozef Urban. Pri rôznych
oslavách výročí pri pomníku, v obci, Pred Bielym aj na Svidovskom sedle prednášal slávnostný prejav, stručne informoval o udalostiach z vojny. V základnej škole viedol besedy a kvízy so žiakmi a tiež v Jánskej doline
na miestach bojových akcií,
2012– Milan Jančuška.
Vo výboroch v rôznych funkciách dlhoročne pracovali títo členovia: Michal Zoller, Ján Mlynček,
František Repček, František Brtáň, Ondrej Erhardt,
Ján Paciga st. a Anna Kúdorová.
Od začiatku bola činnosť ZO SZPB zameraná
na úpravu pamätných miest z II. svetovej vojny a postavenie pomníka padlých v obci. Po určení miesta,
vysporiadaní pozemku, ktorý darovala obci evanjelická cirkev, bol vypracovaný projekt a schválený
návrh profesora Ing. Jána Mlynčeka. Členovia SZPB
a občania bezplatne odpracovali 3 200 brigádnických hodín. Slávnostné odhalenie za účasti štátnych orgánov armády bolo dňa 9. 5. 1956. Organizácia v spolupráci s vedením obce pravidelne organizovala oslavy významných výročí pri pomníku,
neskôr aj pri pomníkoch v doline. ZO SZPB v roku
1981 vybudovala z vlastných prostriedkov pomník
pred Bielym, na mieste, kde v októbri 1944 padol v boji náš občan Ján Lukáč. Členovia SZPB boli
prevažne stavbári, murári, majstri a technici a tak

žiadne stavebné akcie v obci sa nepreviedli bez ich
odbornej a fyzickej pomoci, bolo to niekoľko tisíc
brigádnických hodín. Takisto pomáhali pri živelných
pohromách, v rokoch 1959, 1980 a 1984, kedy postihli obec veľké povodne. Z väčších nových stavieb
to bola pomoc v rokoch 1951–1952 pri výstavbe
základnej školy, v roku 1957 pri výstavbe skupinového vodovodu, v roku 1958 požiarnej zbrojnice,
v roku 1967 športového areálu (Štart), rekonštrukcie kultúrneho domu, prístavbe a rekonštrukcie budovy miestneho národného výboru, výstavba Novej a Farskej ulice, úprava prameňa Teplica a domu
smútku.
Počas tohto obdobia sa členovia ZO aktívne zúčastňovali celej športovej činnosti v obci, v zimnom
období to boli divadelné predstavenia a zábavy.
Ďalej veľkým podielom bola príprava 60-stranovej
publikácie Spomienky na SNP s osobnými spomienkami priamych účastníkov, ktorú vydali spoločne
s obecným úradom pri 40. výročí SNP.
V roku 1984 bola z iniciatívy našej ZO zriadená
pamätná izba v Kultúrnom dome, venovaná pamiatke Čajakovcov spojených s Liptovským Jánom
od starého otca, ktorý tu pôsobil a je tu aj pochovaný. Obsah pamätnej izby bol rozšírený o históriu
2. svetovej vojny.
V roku 2012 vznikla v ZO SZPB v spolupráci so
starostom obce Jurajom Filom myšlienka vykopať
náučný chodník z južnej strany cintorína, vedúci
na prvú terasu Stráne, ktorú pomenovali Pekný výhľad. Dňa 28. mája sa uskutočnila brigáda, na ktorej sa zúčastnilo šestnásť členov poľovného združenia Svätojánska dolina a za SZPB sa zúčastnilo
sedem členov. Počet členov ZO postupne klesal odchodom starších ročníkov z 80-tich členov na terajších štrnásť, k čomu je prispôsobená aj činnosť ZO.
V jeseni roku 2012 postihla našu ZO veľká strata, aj keď dlhšie postihnutý ťažkými chorobami
nás navždy opustil náš dlhoročný predseda a stály funkcionár SZPB Peter Vodila. Mesiac na to sme
na poslednej ceste odprevadili nášho súčasného

predsedu ZO a člena predsedníctva Oblastného výboru SZPB v Liptovskom Mikuláši Doc. PhDr. Jozefa
Urbana, CSc. Odišli nám dobrí kamaráti, priatelia
a členovia vždy ochotní niečo zo seba dať aj iným.

Spolok Evanjelickej mládeže
Pred druhou svetovou vojnou pracoval pri evanjelickej cirkvi spolok evanjelickej mládeže. Starý
spolok definitívne zanikol v roku 1948. Členovia
sa spočiatku schádzali v evanjelickej ľudovej škole.
Mal rôzne krúžky a pracoval s prevažne náboženskou tematikou, pre výchovu budúcich kresťanov.
Hrávali aj divadelné predstavenia, čítavali a zapožičiavali sa knihy, učili sa spievať najmä nábožné, ale
aj ľudové či národné piesne. Založená bola aj organizácia Dorastu evanjelickej mládeže. Jej členovia
boli hlavne zo staršej mládeže. Schádzali sa v Čitárni v budove evanjelickej cirkvi na Šamovskom. Tam
dovolili chodiť aj katolíckej mládeži, nakoľko ich
cirkev miestnosť pre takúto činnosť nemala.

Osvetová beseda a miestne
kultúrne stredisko
Miestna osvetová rada bola založená v roku
1946. Mala sa starať o organizovanie slávností v obci. Slávnostné prejavy zabezpečovali farári oboch cirkví (Juraj Lukáč, Štefan Revaj) a učitelia škôl Eduard Grečner, Augustín Palesch, Margita
Stanislavová a ďalší. Osvetová beseda bola založená
až v roku 1952. Prvým predsedom bol učiteľ Eduard
Grečner. Organizácia mala zabezpečiť všetku politickú, kultúrno-spoločenskú aj športovú činnosť
v obci. Za týmto účelom bola zvolená rada osvetovej besedy s deviatimi členmi – zástupcami každej
spoločenskej a straníckej organizácie: MNV, KSS,
Výbor žien, ČSČK, ČSM, TJ, ZČSP, DHS (Dobrovoľný hasičský spolok), ĽUT (ľudová umelecká tvorivosť). Zabezpečovali ochotnícku divadelnú činnosť,
masovú politickú výchovu, politické prednášky pre
217

všetky spoločenské organizácie a neskôr premietanie filmov v zriadenom kine Bystrá. Po E. Grečnerovi predsedu vykonával A. Kapitáň a Ján Hlavienka. Neskôr namiesto osvetovej besedy bolo
miestne kultúrne stredisko. Riaditeľom bol Stanislav
Peniaško. Posledným riaditeľom MKÚ bol Jaroslav
Kompiš. Zanikla po nežnej revolúcii v roku 1989.

Zväz československo-sovietskeho priateľstva
Organizácia bola založená v roku 1948. Hlavnou
úlohou bolo utužovanie priateľstva s krajinami Sovietskeho zväzu, poznávanie krajiny socializmu, popularizácia sovietskej kultúry, upevňovanie a pestovanie priateľstva medzi našim a sovietskym ľudom,
organizovanie akcií hlavne v novembri v mesiaci tzv.
Mesiaca československo–sovietskeho priateľstva.
Svoju činnosť organizácia v Liptovskom Jáne ukončila v roku 1989. Predsedami boli: Anton Filipovič,
Tatiana Vadovická a Tatiana Hlavienková.

Československý zväz mládeže

Od oslobodenia po súčasnosť pohľadom pamätníkov

Organizácia v obci bola založená v roku 1949,
pod názvom Československý sväz mládeže. Vznikla
zlúčením všetkých mládežníckych organizácií a existovala až do roku 1968, keď sa rozpadla. V roku
1970 sa premenovala na Socialistický zväz mládeže. Združovala mladých ľudí medzi 15–33 rokom.
Jej hlavnou úlohou bolo po obsadení Československa vojskami Varšavskej zmluvy ovládnuť vysoké
a stredné školy, znormalizovať stav na stredných
a vysokých školách, cenzurovať názory mladých
študujúcich ľudí a posilňovať v mladých ľuďoch vedomie mocenského, nemenného postavenia KSČ.
Organizácia sa v obci zameriavala na politickú,
kultúrnu, divadelnú, športovú a záujmovú činnosť
mládeže. V Liptovskom Jáne sa jej príliš nedarilo.
Mládež o takúto prácu príliš záujem neprejavovala a po niekoľkých rokoch sa organizácia rozpadla.
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Dôvod bol tiež ten, že školská mládež z obce odchádzala do učenia, alebo do škôl mimo okresu.
Stretávali sa vo vlastnej mládežníckej klubovni. Takúto miestnosť im zabezpečoval Miestny národný
výbor. Po niekoľkých rokoch na naliehanie. Po nežnej revolúcii prestala organizácia vyvíjať akúkoľvek
činnosť a definitívne zanikla. Poslednou predsedníčkou organizácie bola Iveta Balcová.

Pionierska organizácia
Vznikla v roku 1949 pri základnej deväťročnej
škole. Mala niekoľko skupín. Bola súčasťou zväzu mládeže a jej členovia sa pripravovali na vstup
do ČSM. Jej hlavnou úlohou bolo pomáhať slabším
žiakom dosahovať lepší prospech a disciplínu, pracovať v rôznych záujmových krúžkoch pripravovať
sa pre vstup do organizácie ČSM. V krúžkoch pionierske skupiny navzájom súťažili v zbere odpadového železa, papiera, liečivých bylín, pomarančovej
kôry a rôznej inej brigádnickej činnosti (udržiavanie poriadku pri pomníku SNP, pri zbere zemiakov,
okolia areálu školy a pod). Prijímali do organizácie
ďalších členov. Vedení boli k tomu, aby nenavštevovali hodiny náboženstva. Poslednou vedúcou pionierskej organizácie na škole bola učiteľka Viera
Šimovčeková z Uhorskej Vsi.

Slovenský zväz žien
Vznikol 29. 5. 1952 spojením so ženskou organizáciou Živena. Bola to čisto ženská organizácia.
Okrem toho, že napomáhala zlepšovaniu chodu
a práce MNV, mala aj svoje špecifické poslanie. Zabezpečovala dôstojné oslavy MDŽ (Medzinárodného dňa žien 8. marca), Dňa matiek, navštevovala
starých a osamelých ľudí, tiež občanov umiestnených v domovoch dôchodcov. Uskutočňovali kontrolu obchodov, hlavne na ochranu spotrebiteľa.
Zúčastňovali sa osláv a rôznych významných výročí
v obci. Brigádnickou činnosťou pomáhali udržiavať

poriadok v obci a na miestnom cintoríne. Vili vence
k pomníkom a hrobom padlých v SNP a pod. Organizácia zanikla po nežnej revolúcii v roku 1989.
Poslednou predsedníčkou bola učiteľka v ZDŠ Oľga
Pacigová.

Československý červený kríž
Organizácia vznikla v roku 1957. Prvou predsedníčkou bola Anna Kompišová rod. Gregušová. Organizácia sa zameriavala hlavne na ochranu zdravia nášho obyvateľstva. Organizovala prednáškovú
činnosť na ochranu zdravia, preventívnu činnosť,
ako aj poskytovanie prvej pomoci, získavanie bezpríspevkových darcov krvi, návštevy chorých v nemocniciach a v domovoch dôchodcov. Zabezpečovali premietanie filmov so zdravotnou tematikou
a celkovú zdravotnícku osvetu. Okrem uvedenej
práce sa tiež zúčastňovali na spoločenských aktivitách v obci, na brigádnickej činnosti, zúčastňovali
sa na oslavách a iných akciách. Organizácia sa rozpadla po nežnej revolúcii v roku 1989. Poslednou
predsedníčkou bola zdravotná sestra Magda Budová. Dlhoročnými predsedníčkami boli Viera Oravcová (rod. Kompišová, Oľga Císarova).

Ženský spevokol a ZPOZ
Na podnet riaditeľa Základnej deväťročnej školy
v Liptovskom Jáne Ondreja Šefčíka vznikol v roku
1960 Jánsky spevokol. Jeho prvá skúška sa konala 13. októbra 1960. Spevokol pracoval pri Osvetovej besede v Liptovskom Jáne. Jeho prvými členkami boli: I. hlas: Zuzana Čúrna, Mária Filipovičová,
Emília Grečnerová, Anna Mlynčeková, Ružena Muríňová, Anna Stanislavová, Elena Šmidová, Mária
Vodilová, II. hlas: Ema Brziaková, Anna Husáriková, Božena Krajčušková, Mária Krajčušková, Alena
Kubovčíková, Zuzana Kunošová, Emília Oravcová,
Mária Prokopová, Emília Urbanová, Elena Melichová, III. hlas Oľga Císarova, Oľga Droppová, Darina

Jedno z prvých vystúpení spevokolu.
Horný rad zľava: Emília Grečnerová, Ružena Murínová,
Anna Mlynčeková, Mária Brtáňová, Anna Urbanová,
Emíla Oravcová, Olga Císarová a Viera Kompišová.
Spodný rad zľava: Alena Kubovčíková, Anna
Stanislavová, Anna Husáriková, Mária Prokopová,
Ondrej Šefčík, Darina Filová, Pavla Kašiaková a Božena
Kapitáňová

Filová, Božena Kapitáňová, Pavla Kašiaková, Júlia
Kompišová, Emília Slyšková.
Po prvýkrát sa spevokol so svojim programom zapojil na oslavách MDŽ v Liptovskom Jáne 8. marca 1961. Pre občanov Liptovského Jána bolo milým prekvapením, keď malá skupinka žien prednesom ľudových piesní pozdravila prítomné matky.
Od tohto dňa pod vedením dirigenta Ondreja Šefčíka až do roku 1976 účinkoval spevokol v obci
na všetkých oslavách a kultúrno-spoločenských
podujatiach. Pretože v tých časoch to bol jediný spevokol v okrese Liptovský Mikuláš, účinkoval
na pozvanie aj mimo obce. Už vtedy mal spevokol nacvičených 52 zborových piesní, dvoj až štvorhlasne. Podľa záznamov v kronike spevokolu, ktorú
viedla speváčka Oľga Císarova, vystupoval spevokol
celkovo 296 krát. Pri nácvikoch piesní príležitostne vypomáhala Mária Filipovičová a Július Vadovický, vtedajší riaditeľ ZDŠ, ktorý súčasne v obradnej miestnosti pri vystúpeniach hral na varhanoch.
Obrady, pohreby a svadby konferoval Milan Hanko.
Ženský spevokol v Liptovskom Jáne si postupne získaval čoraz väčšiu popularitu nie len v rámci obce, ale aj okresu, či kraja. Tak sa zaradil medzi vyspelé spevácke ženské spevokoly. Krásnymi
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ľudovými piesňami na jednej strane vzbudzovali
radosť, upokojenie, umelecký zážitok a na druhej
strane zmierňovali smútok a žiaľ. Boli to väčšinou
staršie ženy, ktoré venovali veľa zo svojho voľného času, často na úkor svojej rodiny. Robili to bez
akejkoľvek odmeny, úplne zadarmo. Odmenou im
bola len radosť a potešenie z úspešných vystúpení,
alebo pochvala či poďakovanie.
Ondrej Šefčík, zakladateľ a dlhoročný dirigent,
ktorý nacvičil so spevokolom nespočetné množstvo
prekrásnych piesní, viedol teleso do roku 1990,
teda plných 30 rokov, keď oficiálne svoju činnosť
ukončil. Niekoľkokrát ešte vystúpil pri Zbore pre
občianske záležitosti, ktorého predsedom bol Milan
Hanko (a zároveň robil recitátora) pri uvítaní detí
do života, sobášoch a pohreboch, ale celovečerné
či hosťujúce podujatia už neorganizoval.

Hra Darmožráči (autor L. Csiky) v réžii pána učiteľa
Eduarda Grečnera, rok 1955, odohrané v Kasíne.
Horný rad zľava: Ján Muríň, Viera Kompišová, Vladimír
Gejdoš, Ema Urbanová, Rudolf Jančuška, Ružena
Muríňová, Jozef Brziak, František Čúrny, Eduard
Grečner, Božena Krajčušková, Michal Vodila ml., Ján
Božoň.
Spodný rad: Ján Balco, Anna Mišíková, Pavel Čupka ml.,
Anna Kompišová, Peter Jezný ml., Viera Balcová, Pavel
Čúrny ml.

Ochotnícke divadlo

Od oslobodenia po súčasnosť pohľadom pamätníkov

Kultúrny dom
Vlastnú budovu pre účely kultúrneho domu obec
kúpila Klimovskú kúriu, ktorú predtým vlastnil Eugen Sentiváni. Občania sa skladali približne po 200
Kčs na domácnosť (rodinu). Radoví občania prejavovali túžbu po kultúrnom dome oddávna, ale
u vedenia obce pochopenie nenachádzali a bohaté
panstvo sa malo kde zabávať, veď kúrií bolo dosť.
Budova bola odkúpená 23. marca 1948 a prvé roky
však neslúžila pôvodnému zámeru.
V rokoch 1952–1953 bola uskutočnená generálna oprava tejto budovy. Zlikvidovali priečky po triedach, opravili strechu, vymenili okná, urobili všetky elektroinštalačné práce a budovu vymaľovali.
Z martinského divadla, ktoré sa v tom čase prestavovalo, doviezli uholníky na zhotovenie horizontu
a tiež iný materiál. Presťahovali sem aj niektoré zachovalé rekvizity z Kasína. Miestnosť mimo stáleho javiska mala rozmery 8×16 m. Dňa 14. februára
1953 bolo slávnostné otvorenie a odohraná veselohra Krečinskyj sa žení v troch dejstvách.
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Hra Mirandolína (autor C. Goldoni) v réžii pána učiteľa
A. Kapitáňa, rok 1966.
Horný rad zľava: Daniel Urban, Janka Brtáňová –
šepkárka, Ján Melna, Anna Božoňová, Vladimír Kompiš,
Viera Kompišová, Ladislav Jančuška, pani učiteľka
Kralčiaková, Darina Mlynarčíková, Vladimír Dúbravec.
Spodný rad: Pavel Čúrny, Peter Baráni, Peter Kúdora,
Michal Jančuška ml.

Vyššie spoločenské vrstvy mali vždy pre svoj
„kultúrny život“ dostatok miestností. Odkúpením
kúrie aj druhá vrstva spoločnosti konečne získala svoj stánok. Veď v minulosti ani vedenie obce
a ďalší nemali pochopenie pre výstavbu obecného

Včielka Bzučalka detské predstavenie v réžii pani
učiteľky Kralčiakovej, rok 1962.
Horný rad zľava: Vladimír Mlynček (otec), Darina Filová
(teta Lipa), Edita Perašínová (včielka), Eva Oravcová
(včelia matka), Táňa Chrabačková (včielka), Emília
Multáňová (Anča).
V pozadí: pani učiteľky: Kubányiová, Kralčiaková
Spodný rad: Milan Kotúček (mráz), Anna Kunošová
(včielka), Dana Matejková (včielka), Michal Žilka (trúd),
Jana Čúrna, Katarína Filová (včielky), Juraj Císar (vietor)

kultúrneho domu. Aj keď túžba po ňom, hlavne zo
strany mladšej generácie, bola veľká. Peniaze obec
nemala a tak aj toto riešenie bolo vítané. Obec
do upraveného Kultúrneho domu zakúpila stoličky,
javiskové zariadenie a postavila stále javisko.
Keďže strop v sále kultúrneho domu bol nízky,
prikročilo sa v októbri 1960 ku jeho zdvihnutiu. Povyhadzovali sa ťažké stropné smrekové trámy, zvýšila sa povala aj nad javiskom, vymenila sa časť drevenej podlahy za parketovú, vybetónovali sa schody, vymenili okná a vymaľovala sa divadelná sála.
Práce nezabezpečovala žiadna firma, ale dobrovoľnými brigádami jednotliví občania – odborníci, tiež
prostredníctvom jednotlivých spoločenských organizácií a samozrejme väčšinou bezplatne.
Pri rekonštrukcii javiska a iných, zvlášť kovových
výrobkov a doplnkov, dobre a ochotne pomohli občania Jaroslav Kompiš, Jozef Kompiš ml. (tiež divadelný herec), Ladislav Jančuška, Ján Božoň ml., Ján
Hlavienka, Mária Barániová (rod. Balcová), Jozef Lukáč st. a ďalší. Takmer na kolene zhotovili železnú
konštrukciu horizontu, oceľovú lavičku ponad oponu javiska k nej kovový rebrík, zábradlie, podesty,

v šatni a na chodbe osadili kovové tyče na vešanie
odevov. Takto upravená sála po dlhé roky slúžila pre
celú obec na schôdze, kino, divadlá, zábavy či výročné schôdze spoločenských organizácií.
Herci
Jozef Brziak pokračoval v ochotníckej činnosti aj
po druhej svetovej vojne. V roku 1948 hrali hru Tanec nad plačom od Petra Zvona, kde stvárnil postavu grófa Alfréda. V roku 1949 v hre Štyri strany sveta mal rolu majora povstaleckej armády, v roku 1953
v hre Krečinskyj sa žení sluhu Raspľujeva, v tom istom roku v komédii Lakomec stvárnil postavu Harpagnona, v roku 1954 v Hlbokých koreňoch hral
postavu novinára. V tom istom roku vo veselohre
Inkognito stvárnil postavu radného pána Potomského a vo veselohre Mastný hrniec od Júliusa Barč-Ivana stvárnil profesora Bábika. V roku 1955 v hre
Darmožráči postavu Benca, v roku 1956 v hre Veľké
ryby postavu Onufreja, domáceho pána. V povojnových rokoch 1945–1952, na Silvestra a fašiangy,
organizoval spolu s vysokoškolákmi Kabarety, tiež
rôzne pásma divadelných skečov, skladali kuplety,
bol spoluautorom réžie.
Z tejto hereckej generácie treba spomenúť tiež
Jozefa Kompiša od Nižných, Bohuslava a Ladislava
Kompišovcov, Mateja Urbana, ktorí si tiež na javisku počínali ako doma a ich veselé aj vážne vystúpenia občania aj publikum ocenili. Dobré výkony
podávali Július a Branislav Filovci, Peter Laurinc, Rudolf Jančuška, Ján Murín, Július Čúrny, Peter Baráni, Ján Hadvidžiak, Michal Krajčuška, Ján Hlavienka,
Július a Jozef Kompišovci, Ján Grečner, Július a Ján
Melnovci, Vladimír Kompiš. Všetci šírili divadelným
umením dobré meno našej obce.
Z dievčat tejto hereckej generácie treba vysoko
vyzdvihnúť veľkú ochotu a vynikajúce výkony Anny
Ciglerovej (rod. Hollej), Adely Brtáňovej, Boženy
Krajčuškovej, ktoré väčšinou hrávali hlavné úlohy.
Najmä Adela Brtáňová často vypomáhala, aj keď
už bola vydatá. Ďalej hrávali Elena Rapošová, Marta
Hadvidžiaková (rod. Zollerová), Viera Balcová, Viera
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Oravcová (rod. Kompišová), Anna Svobodová (rod.
Kompišová), Elena Kompišová (rod. Repčeková),
Anna Hlavienková, Mária Rusková (rod. Krajčušková), ktorá niekoľko rokov robila šepkárku.

Ochotnícka činnosť pod
Osvetovou besedou

Od oslobodenia po súčasnosť pohľadom pamätníkov

Dňa 5. januára 1953 bola pri MNV zriadená Osvetová beseda, ktorá po dlhé roky zastrešovala všetku kultúrno-spoločenskú činnosť v obci. Divadelné
hry, ktoré sa spočiatku hrávali, po dlhé roky režíroval učiteľ Eduard Grečner, ktorý bol vymenovaný
za prvého správcu Osvetovej besedy.
Zriadenie Osvetovej besedy bolo prínosom pre
obec hlavne z dvoch dôvodov. Jednak výnosy z divadla nešli do jednotlivých spoločenských organizácií, jednak MNV venoval viac zdrojov na vybavenie
javiska a sály. Zakúpilo sa ďalšie javiskové zariadenie, rôzne rekvizity, pripravila sa nová kulisová sedliacka izba a všetky miestnosti na poschodí Kultúrneho domu boli dané do správy Osvetovej besedy. Pri Osvetovej besede bolo zriadené aj kino, kde
sa pravidelne trikrát do týždňa (v stredu, v sobotu
a nedeľu) premietali celovečerné filmy a v nedeľu
odpoludnia detské predstavenia.
Záujem o divadelné predstavenia v obci bol veľký, len v roku 1956 bolo odohraných 17 rôznych
predstavení s celkovou účasťou 3 114 návštevníkov,
čo predstavuje priemerne 183 návštevníkov na jednom vystúpení. V uvedenom roku domáci dramatický krúžok nacvičil dve hry Puknutý mliečnik
(premiéra v roku 1957) a Veľké ryby. Chodil s nimi
na zájazdy. Tiež sa s nimi zúčastnil súťaže ľudovej
umeleckej tvorivosti a všade dobre a čestne obstál.
Porota kladne vyhodnotila túto prácu a zaradila divadelný súbor do krajskej súťaže. Dvaja najlepší herci Jozef Brziak a Božena Krajčušková získali osobné
ocenenie.
Zároveň v tom roku nacvičili študenti Učňovskej
školy Miestneho hospodárstva v Liptovskom Jane
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divadelnú hru Ľubka a žiaci osemročnej základnej
školy sa predstavili s hrou Figliar Matej. Divadelné
hry nacvičené pod hlavičkou Osvetovej besedy sa
niekoľkokrát reprízovali pre návštevníkov rekreačných stredísk v našej doline, ktorí sem prišli z rôznych častí Slovenska a Čiech. Ich pochvalné vyjadrenia a slová uznania dobre padli nielen našim
ochotníkom, ale aj funkcionárom obce. Rekreanti
vyjadrovali obdiv a úžas nad tým, s akou istotou
a suverenitou podávali niektorí herci svoje výkony.
Ak sa spomenul rušný spoločenský život, tak to
nebol len ten divadelný. Veď do Liptovského Jána
chodili rôzne estrádne a hudobné súbory ako Dychová hudba podniku Tesla z Liptovskom Hrádku,
Oblastná hudba Ministerstva vnútra z Bratislavy, estrádny súbor z Dolného Kubína, Krajský súbor piesní
a tancov, Spevácky zbor slovenských učiteľov. Každoročne vystupovali aj folklórne súbory zo zahraničia, účastníci Folklórneho festivalu vo Východnej.
Vysokú umeleckú hodnotu mali aj organové koncerty, ktoré organizovalo vtedajšie Literárno-historické múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši
pod vedením Dr. Jána Hlavienku v miestnom rímskokatolíckom kostole. Účinkoval na nich napr.
MUDr. Karol Wurm z Liptovského Mikuláša, Dr. Ferdinad Klinda z Bratislavy a ďalší organoví umelci zo
Slovenska, Čiech aj Poľska. Medzi nimi tiež organista z našej obce Dr. Ján Haluška.
Obdobie po skončení druhej svetovej vojny bolo
bohaté na množstvo kultúrno-spoločenských aktivít. Takmer na každom, zvlášť pri jubilejnom výročí
(SNP, oslobodenie obce, MDŽ, spomienkové slávnosti na Čajakovcov, učiteľku a spisovateľku Darinu
Harmanovú, prof. Jána Stanislava, učiteľa Eduarda
Grečnera, riaditeľa školy Ondreja Šefčíka a ďalších),
býval bohatý kultúrny program, divadelné predstavenia alebo vystúpenia folklórnych, speváckych
a tanečných súborov z okresu. S poľutovaním treba
konštatovať, že sa obetavým a zanieteným občanom – funkcionárom národného výboru nepodarilo presadiť postavenie nového kultúrneho domu,

ktorý by bol umožnil nacvičovať náročnejšie divadelné predstavenia domácim ochotníkom, ale aj
pozývať viac iných divadelných súborov. Stávalo sa,
že záujemcovia pre nevyhovujúce, malé javiskové
priestory nemohli u nás hosťovať. Podobne to bolo
aj v prípadoch folklórnych súborov.
Prvým predsedom Osvetovej besedy bol v rokoch
1953–1957 učiteľ Eduard Grečner. Za jeho pôsobenia bola celková kultúrno-spoločenská a osvetová
práca najrozsiahlejšia a najkvalitnejšia. Po ňom bol
predsedom Ján Klaučo, riaditeľ Osemročnej základnej školy v Liptovskom Jane. Pôsobil v tejto funkcii
v rokoch 1957–1960. Potom bol zvolený za okresného inšpektora odboru školstva a z obce sa odsťahoval. Nacvičil niekoľko divadelných predstavení,
napr. Ľúbosť, Líška a hrozno. Organizovanie iných
kultúrnych podujatí bolo priemerné a viac zabezpečované spoločenskými organizáciami združenými v Národnom fronte.
Od roku 1960 funkciu predsedu Osvetovej besedy zastával Anton Kapitáň, učiteľ v učňovskej
škole, ktorý sa okrem inej kultúrnej práce v obci
venoval aj divadelnej ochotníckej činnosti. Nacvičil
niekoľko divadelných hier ako Kocúrkovo, Mirandolína, Pasca, Matka od Júliusa Barč-Ivana. V rokoch 1964–1975 bol predsedom osvetovej besedy
Ján Hlavienka.
Od 16. 12. 1975 prevzal funkciu predsedu Osvetovej besedy Stanislav Peniaško, učiteľ v Osobitnej
škole internátnej. Veľký dôraz kládol na evidenciu
a administratívne vykazovanie kompletnej činnosti
zastrešenej pod Osvetovou besedou (neskôr Miestne kultúrne stredisko). Pravidelne podával podrobné správy pre radu a plénum MNV. V súbore Okno
hrával aj osobne v niektorých divadelných hrách.
Funkcie sa vzdal v roku 1987. Keďže túto funkciu
nechcel nikto prevziať, až do roku 1990 funkciu
riaditeľa Miestneho kultúrneho strediska vykonával Jaroslav Kompiš. Neskôr funkcia a činnosť tohto
kultúrneho strediska v obci zanikla tak, ako zanikli
aj niektoré spoločenské organizácie.

Na režisérskom poste po ukončení dlhodobej režisérskej činnosti učiteľa Eduarda Grečnera (po roku 1958) dochádza k častému striedaniu
režisérov, takmer každú hru nacvičoval niekto iný.
Bol to napr. Ján Klaučo vtedajší riaditeľ osemročnej
školy. Nacvičil hry Ľúbosť a Líška a hrozno, po ňom
nastúpila ako riaditeľka školy a tiež ako režisérka
Marta Procházková, učiteľka Elena Droppová, Ján
Hučík st, Anton Kapitáň, Ján Ondáš a ďalší. Pravidelne na Silvestra pripravovali Kuplety Ján Hlavienka, Ján Božoň a Jozef Brziak.

Ochotnícky divadelný súbor
OKNO
Ochotnícky divadelný súbor učiteľov a ostatných
pracovníkov Osobitnej školy bol založený v roku
1968 z podnetu Miestneho výboru ROH za pomoci riaditeľa Jána Hučíka st., jeho zástupcu Ľudovíta Dušana Žuffu a pedagóga Daniela Multáňa. Prvým predstavením bola premiéra divadelnej
hry Ferka Urbánka Pytliakova žena, kde pravdepodobne získala ocenenie za najlepší ženský herecký
výkon Margita Halušková. Divadelný súbor uviedol

Hra Kráľovná noci v Kamennom mori. Zľava: J. Záborský
(Koreň), M. Hanko (Haluza), M Vodáková (Kôrková)
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DS OKNO, zľava stojaci: S. Peniaško, D. Beresová,
A. Peniašková, M. Devečková, Ľ. Žuffa, V. Marková,
M. Cholvadtová, J. Záborský.
Sedia: T. Jacková, A. Kašická, I. Remeň

devätnásť divadelných premiér a množstvo repríz
nielen vo svojom okolí, ale i v Banskej Bystrici,
Trnave, Hlohovci. Okrem divadelných hier zaradili
do svojho repertoáru i literárne pásma venované
rôznym výročiam a pamätným dňom. V roku 1973
sa zapojil do okresnej súťaže divadelných súborov kategórie C s hrou Matka od Barč-Ivana a získal I. miesto v okrese Liptovský Mikuláš a II. miesto
na krajskej prehliadke divadelných súborov v Stráňavách. Ďalšie pekné výsledky a ocenenia v okresných súťažiach dosiahol súbor s hrami:
1977 Ján Solovič, Zlatý dážď III. miesto v kat. C,
1978 I. Izakovič, Ploty stavať netreba, Ľ. Žuffa dostal cenu za najlepší mužský herecký výkon
v rámci okresu,
1979 Ján Solovič, Pozor na anjelov,

Súbor vo svojej histórii uviedol divadelné hry:
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Rok
1968
1970
1972
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1988
1989
1992
1994
1995
1997
1997
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Autor
F. Urbánek
Š. Králik
J. Barč-Ivan
J. Solovič
I. Izakovič
J. Solovič
E. Gollner
Hornyj
J. Solovič
Š. Kršňák
J. Edlis
J. Solovič
I. Palúch
P. Kováčova
V. Aza
J. Jílek
K. Balák
A. Opálený
A. Opálený
E. A. Poe

Názov div. hry
Pytliakova žena
Trasovisko
Matka
Zlatý dážď
Ploty stavať netreba
Pozor na anjelov
Aká bolesť, taká medecína
Svetlo a tieň
Právo na omyl
S brokovnicou na manžela
Keď je mesiac v splne
Kráľovná noci v Kamennom mori
Bumerang
Diagnóza domov
Cylinder
Silvester
Zlatý strýčko John
Dom opustených duší
Malina – kravka naša milená
Ligie

Réžia
Ľudovít Žuffa
Ľudovít Žuffa
Ľudovít Žuffa
Ľudovít Žuffa
Ľudovít Žuffa
Ľudovít Žuffa
Ľudovít Žuffa
Ľudovít Žuffa
Ľudovít Žuffa
Ľ. Žuffa, Juraj Záborský
Ľ. Žuffa, Juraj Záborský
Ľ. Žuffa, Juraj Záborský
Juraj Záborský
Juraj Záborský
Juraj Záborský
J. Záborský, A. Opálený
Andrej Opálený
Andrej Opálený
Andrej Opálený
Andrej Opálený

Hra Zlatý strýčko John. Zľava: J. Záborský, E. Červeňová,
J. Urban, D. Opálená

Posledná hra súboru Poradňa pre všetko. Zľava:
E. Červeňová, J. Urban, J. Záborský

1981 Hornyj, Svetlo a tieň, II. miesto v kat. C
v rámci okresu,
1982 Ján Solovič, Právo na omyl, I. miesto v kat.
C v rámci okresu a Dana Bátoryová ocenená
za najlepší ženský herecký výkon,
1983 Štefan Kršňák, S brokovnicou na manžela, I.
miesto v kat. C a Juraj Záhorský ocenenie
za najlepší mužský herecký výkon,
1984 J. Edlis, Keď je mesiac v splne, III. miesto
v kat. B a Táňa Jacková ocenenie za najlepší
ženský herecký výkon,
1985 Ján Solovič, Kráľovná noci v kamennom
mori, II. miesto v kat. B a Táňa Jacková
ocenenie za najlepší ženský herecký výkon
a cenu za réžiu,

1985 pásmo umeleckého slova k 40. výr.
oslobodenia,
1986 I. Palúch, Bumerang, III. miesto v kat. B
a Dr. Uhel cenu za scénografiu,
1988 Pavla Kováčová, Diagnóza domov, II. miesto
a Ivan Remeň ocenenie za najlepší mužský
herecký výkon,
1989 Vital Aza, Cylinder, I. miesto v okrese a Táňa
Jacková získala cenu za najlepší ženský herecký výkon.
Medzi najvýznamnejšie chvíle patrili, tie keď DS
Okno navštívili autori divadelných hier, ktoré práve inscenovali. Ján Solovič sa 24. 4. 1985 zúčastnil
predstavenia v Ondrašovej kde súbor hral jeho hru
Kráľovná noci v Kamennom mori. S výkonmi hercov
i celkovou úrovňou inscenácie bol spokojný čo vyjadril aj v knihe Moje radosti – polstoročie s ochotníkmi. Autorka Pavla Kováčová prišla do našej obce
na premiéru svojej hry Diagnóza domov. Na besede po predstavení poďakovala za prevedené výkony
a povedala, že je milo prekvapená vysokou úrovňou
inscenácie presne podľa jej predstáv.
Roky 1990 a 1991 boli pre divadelný súbor krízové. Ťažkosti vznikli aj s finančným zabezpečovaním
zo strany zriaďovateľa ZV ROH Liptovský Ján. Preto zvyšok členov (Juraj Záborský, Táňa Hlavienková,
Jozef Urban, Alena Hučíková) obnovil činnosť súboru v spolupráci s Odborným učilišťom v Beňadikovej. Zriaďovateľom sa stala ZO Zväzu divadelných
ochotníkov Slovenska v Liptovskom Jáne a Odborné učilište Beňadiková. Zmiešaný súbor Liptovský
Ján-Beňadiková naďalej používal názov OKNO.
1992 J. Jílek, Silvester, II. miesto v okresnej súťaži
a Juraj Záborský ocenenie za najlepší mužský
herecký výkon.
V sezóne 1992/93 síce režiséri A. Opálený a J. Záborský vybrali divadelnú predlohu a plánovali nácvik Krvavej svadby od F. G. Lorcu, ale predstavenie
nebolo uskutočnené.
1994 K. Balák, Zlatý strýčko John, úprava A. Opálený, IV. miesto v okresnej súťaži a Juraj
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Záborský ocenenie za najlepší mužský herecký výkon.
1995 A. Opálený, Dom opustených duší.
Autor v rámci okresnej súťaže získal ocenenie
za autorský scenár. S touto hrou sa súbor prihlásil
do tematickej súťaže známej ako Palárikova Raková,
ktorá je špecifikovaná pre pôvodnú slovenskú drámu. Porota tento divadelný súbor nevybrala.
V roku 1996 došlo k menšej reorganizácii súboru a aj napriek tomu, že umelecký vedúci Andrej
Opálený mal pripravenú svoju autorskú hru, nebolo možné pripraviť inscenáciu s vlastným súborom.
1997 A. Opálený, Malina – kravka naša milená.
Divadelný súbor Okno uviedol túto veselohru pri
príležitosti 95. výročia uvedenia prvej divadelnej
hry v obci.
1997 Edgar Allan Poe, Lígie.
Andrej Opálený, režisér a herec v jednej osobe postúpil s monodrámou na motívy poviedky E. A.
Poa do krajského kola súťaže v Námestove. V tomto prípade je pri názve súboru uvedené: Divadlo
jedného herca ODS ZO ZDOS Okno Liptovský Ján.
Vo svojej histórii uviedol divadelný súbor OKNO
niekoľko drám, veselohier, komédií, ale uvádzal
aj autorské divadlo. V súčasnosti divadelný súbor
nepracuje.
Pri príležitosti Posedenia pod jedličkou boli uvedené posledné hry:
2009 J. Záborský a J. Urban, Prednáška, režisér:
Juraj Záborský, hrali Jozef Urban a Marta
Brziaková.
2010 J. Záborský, Poradňa pre všetko, režisér: Juraj
Záborský, hrali Jozef Urban, Eva Červeňová,
Juraj Záborský
Herci súboru
Anna Balcová, Dana Bátoryová, Dušan Dubek,
Peter Filip, Anna Hajašová, Milan Hanko, Margita
Halušková, Ján Hučík ml., Michal Husárik, Miroslava
Cholvádtová, Viera Gusmanová, Bohuš Gécy, Aneta Kašická, Mária Kráľová, Vlasta Marková, Anna
Mindeková, Daniel Multáň, Kamil Paluga, Anna
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a Stanislav Peniaškovci, Marta Perašínová, Ivan Remeň, Marta Rothová, Jana Šimanská, Táňa Jacková,
Mária Vodáková, Soňa Tarnócyová, Juraj Záborský,
Ľudovít Žuffa.
Divadelný súbor však netvoria len herci. Dobré predstavenie je výsledkom spolupráce hercov
i ostatných, ktorí pripravovali technické zázemie
predstavenia – kostýmy, hudbu, rekvizity, scénu.
Neviditeľní, ale všade prítomní: Viera Topercerová,
Táňa Hlavienková, Viera Klimková, Táňa Perdeková,
Iveta Šumanová, Mária Devečková, Jana Krajčiová,
Jana Lacová, Alena Hučíková, Daniel Lukáč, Dano
a Mária Hankovci, Miroslav Bátory, Jaroslav Uhel,
Pavel Búda, Jaroslav Ouhrabka a neskôr i Zuzana
Kissová, Ľubica Mlynčeková, Mária Nižníková, Andrej a Dana Opálená, Anna Moravcová, Jozef Brziak, Jozef Urban, Eva Červeňová, Marta Brziaková,
Božena Krajčušková a Andrea Triznová.
Záskoky za hercov robievali: Miroslav Bátory, Alena Hučíková a Vladimír Klement. Dlhoročnou organizačnou vedúcou súboru bola Mgr. Tatiana
Hlavienková.

Jednota dôchodcov
na Slovensku
Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Liptovský Ján je združenie dôchodcov od občanov staršieho veku, ktoré chráni práva a požiadavky starších občanov na spravodlivé dôchodkové zabezpečenie, zdravotnú a sociálnu starostlivosť
a realizuje ich potreby a záujmy.
Pre naplnenie týchto požiadaviek, potrieb, záujmov starších občanov vznikla v našej obci iniciatíva na vytvorenie organizácie Jednoty dôchodcov
na Slovensku. Túto iniciatívu prejavila najmä p. Jaroslava Ouhrabková, členka OR JDS v Liptovskom
Mikuláši. Obecný úrad, menovite starosta p. Gejza Čáni, privítal iniciatívu starších občanov a prisľúbil pomoc pri riešení niektorých úloh zakladajúcej

organizácie. Ustanovujúca členská schôdza sa
uskutočnila 21. januára 1998 za účasti 23 členov.
Na tejto schôdzi boli zvolení funkcionári a členovia výboru: člen výboru Otmar Stanislav, hospodár
Jozef Lukáč, podpredsedníčka Elena Kompišová,
predsedníčka Jaroslava Ouhrabková. Revízna komisia bola zvolená na nasledujúcej členskej schôdzi
v zložení: Jozef Húska a Jozef Brziak.
Organizácia v priebehu roku 1998 podľa schváleného plánu práce plnila úlohy, organizovala akcie, podujatia. V priebehu roku sa pani Ouhrabková
a pán Stanislav vzdali práce vo výbore a výbor bol
doplnený o Nadeždu Cholvadtovú. Funkciu predsedu už od roku 1998 vykonávala Elena Kompišová.
Na hodnotiacej členskej schôdzi 29. 1. 1999 bola
do tejto funkcie oficiálne zvolená.
Výročná členská schôdza 15. 3. 2000 hodnotila prácu za rok 1999. Hoci to boli začiatky práce
našich seniorov, zorganizovalo sa veľa zaujímavých
podujatí a aktivít. Bol zvolený nový výbor v zložení: predsedníčka Elena Kompišová, podpredseda;
Jozef Brziak, tajomníčka Margita Dúbravcová, pokladníčka Oľga Císarova, členovia Jozef Lukáč st.
a Nadežda Cholvadtová. Revízna komisia: Július
Paprčka a Jozef Húska. Plán hlavných úloh bol zameraný na oblasť organizačnú, sociálno-zdravotnú, kultúrnu. Stav členskej základne bol 58 členov.
V spolupráci s obecným úradom sa hľadali vhodné
riešenia stravovania dôchodcov a pomoc osamelým
starším občanom.
Okresný výbor JDS v Liptovskom Mikuláši v tomto roku organizoval v spolupráci s našou organizáciou Okresný aktív dôchodcov a starostov obcí
9. 10. 2000 v hoteli Štart. Spestrením bola výstavka ručných prác našich členov, upútali najmä obrazy pani Márie Barániovej a výrobky z prútia pána
Jozefa Húsku a Jaroslav Kompiša. Výročná členská
schôdza 5. 2. 2001 hodnotila činnosť organizácie
za rok 2000. Naše členky sa zúčastnili celookresných osláv MDŽ v Liptovskom Mikuláši: pani Oľga
Císarova, Paulína Kašiaková, Viera Brtáňová a Elena

Na Svidovskom sedle počas osláv SNP v roku 2012.
Sediaci zľava: E. Mlynčeková, P. Šúlek.
Stojaci zľava: M. Jančuška, Mlynčeková, E. Kompišová,
Garajová, A. Strapoňová, Ž. Šutliaková, R. Garaj

Kompišová. Členovia mali veľký podiel na účasti a pomoci na Jánskych športových slávnostiach
v priestoroch TJ Štart a podujatiach organizovaných
v spolupráci s obecným úradom.
Hodnotiaca členská schôdza 12. 2. 2002 hodnotila prácu organizácie za rok 2001 organizácia mala
67 členov. Na celookresnom aktíve JDS v Závažnej
Porube prevzala Oľga Císarova ocenenie za aktívnu
prácu v ZO JDS v Liptovskom Jáne.
Politicko-ekonomická situácia v období konania
hodnotiacej členskej schôdze 24. 1. 2003, ktorá
hodnotila činnosť za rok 2002, bola nepriaznivo naklonená dôchodcom. Preto sa organizácie dôchodcov snažili prostredníctvom Ústredia JDS predkladať do vlády rôzne návrhy na úľavy, zľavy a pomoc,
aby nedochádzalo k takému vysokému nárastu výdavkov, hlavne starších ľudí.
Z organizovaných podujatí v spolupráci s miestnou ľudovou knižnicou bola veľmi pútavá beseda
nad literárnou tvorbou bývalej učiteľky v Liptovskom Jáne Dariny Harmanovej pri príležitosti jej nedožitých 90-tych narodenín. O jej živote a tvorbe
pútavo rozprával náš člen Jaroslav Kompiš.
Výročná členská schôdza 10. 2. 2004 hodnotila
činnosť organizácie za rok 2003, ktorej stav členskej základne sa zvýšil na 81 členov. Namiesto Jozefa Lukáča a Jozefa Brziaka, boli do výboru zvolené
členky Anna Lubelanová a Anna Strapoňová. Anna
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Kvetoslava Čániová predváza zdobenie vajíčok
na posedení dňa 20. 2. 2013
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Slávnostné otvorenie výstavy Naše dedičstvo.
Zľava: M. Kotian predseda OKR JDS, Jozef Lukáč,
M. Brtáň s manželkou, Ž. Čúrna, V. Brtáňová
predsedníčka JD v Liptovskom Jáne, G. Dúbravcová,
A. Strapoňová, Ing. J. Paciga, J. Filo starosta obce
a Ing. J. Šlauka predseda COOP Jednota

Lubelanová bola na hodnotiacej členskej schôdzi
5. 2. 2007 zvolená do funkcie predsedníčky. Každoročne bol zaznamenávaný nárast členov, v roku
2007 bolo 95 členov.
Hodnotenie činnosti za rok 2007 sme uskutočnili na hodnotiacej členskej schôdzi 7. 1. 2008.
Do výboru bol schválený pán Jozef Karolček. Oslavu MDŽ sme organizovali v hoteli Bernard s kultúrnym programom. Najpočetnejšie stretnutie členov
bolo pri guláši, uskutočnené v Jánskej doline pod
vlekom. Ďalšou veľmi dobre pripravenou akciou bol
výlet do Kežmarku na Dni európskych ľudových remesiel. Počas celého roka sme využívali zľavy v krytých bazénoch v zariadení Máj a Bystrá.
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Aj nasledujúce roky prebiehali v organizovaní akcií príťažlivých pre našich členov, o ktoré mali záujem. Členská základňa k 31. 12. 2008 mala 90 členov. Výbor sa stretával v obecnej knižnici a členské
schôdze boli pri rôznych akciách v hoteloch a penziónoch našej obce. Za aktívnu prácu pre skvalitnenie života starších občanov boli vyznamenaní:
Milan Hanko, Anna Strapoňová, Ján Hlavienka, Ján
Ondáš, Vladimír Kubovčík a in memoriam Jaroslav
Kompiš a Otmar Stanislav.
Výročná členská schôdza 28. 1. 2009 hodnotila činnosť roku 2008. Za aktívnu prácu boli vyznamenaní Vladimír Mlynček, Oľga Císarova, Nadežda
Cholvadtová a Anna Strapoňová.  
Stav členskej základne v roku 2012 vzrástol v tomto roku na 97 členov. Akcie ako MDŽ, Úcta k starším, predvianočné stretnutie už mali celoobecný
charakter s bohatým kultúrnym programom. Veľmi
potešujúce pre našu ZO bolo vytvorenie hudobnej
skupiny Seniori. Po prvýkrát hrali a spievali na posedení pri guláši v Štarte v zložení: Vladimír Mlynček,
Rudolf Gajar a Jiří Janda.
Na výročnej členskej schôdzi 14. 3. 2012, hodnotiac činnosť za rok 2011, bol zaznamenaný nárast o desiatich členov. Zaujímavou bola beseda
s Ing. Jánom Vajsom o Západnej Sahare. Návšteva
Stanišovskej jaskyne.
V roku 2012 obec po prvýkrát organizovala fašiangový sprievod obcou, ktorého účastníkmi boli
aj členky oblečené v maskách. Na výročnej schôdzi
14. 3. 2012 prebehla voľba výboru. Na nasledujúce
trojročné obdobie boli zvolené: predsedníčka Viera Brtáňová, podpredsedníčka Elena Kompišová,
hospodárka Margita Dúbravcová, členky: Nadežda Cholvadtová, Anna Lubelanová, Marta Rothová,
Anna Strapoňová, Magdaléna Budová, revízna komisia Rudolf Gajar a Vladimír Mlynček.
Hodnotiaca členská schôdza 31. 1. 2013 hodnotila činnosť za rok 2012. Rok 2012 bol vyhlásený
za Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity
medzi generáciami, ktorého zámerom je dôstojné

a zdravé starnutie. V tomto duchu sme pristupovali
k práci na nasledujúce obdobie, aby sme túto etapu
života prežili aktívne a príjemne.
Naďalej je najväčší záujem o kultúrne podujatia
Belopotockého Mikuláš, vystúpenia Radošinského
naivného divadla, Slovenského komorného divadla z Martina, operného speváka Martina Babjaka,
seniorov z Liptovského Mikuláša v programe Sami
sebe, bratov Nedvědovcov. Nie sme len konzumenti kultúry. Členovia sa podieľajú aj na jej tvorbe.
spievajú V mužskom spevokole Svätojánsky prameň
spievajú i v spevokole sv. Jána Krstiteľa. Do oblasti
tvorby kultúry môžeme zaradiť vytvorenie stálej expozície Naše dedičstvo. Do tejto činnosti sa zapojilo
mnoho seniorov a odpracovali množstvo brigádnických hodín. Slávnostné otvorenie sa konalo 3. mája
2012. Pod odborným vedením nášho ľudového rezbára pána Jozefa Lukáča.
Pretrvávajúcim problémom od samotného založenia organizácie je, že do dnes nemáme vlastné
klubové priestory, kde by sa členovia mohli stretávať. Privítali by to najmä osamelí seniori, ktorí by
takto mohli viac času tráviť s spoločnosti, ale aj seniori zruční, ktorí by si navzájom odovzdávali skúsenosti. Napriek tomu vynakladáme úsilie, aby naša
činnosť bola pestrá, zaujímavá, aby aby aj prostredníctvom aktivít v našej ZO žili plnohodnotný život.

Občianske združenie Jánska
dolina
Dňa 1. augusta 2007 bolo založené Občianske
združenie Jánska dolina. Orgánmi občianskeho
združenia je plénum a správna rada. Predsedníčkou
správnej rady a združenia sa stala Emília Ringošová
z Popradu, ktorá už niekoľko rokov pracovala v oblasti cestovného ruchu a bola zakladajúcou členkou
niekoľkých podobných združení.
Myšlienkou združenia bolo propagovať zariadenia cestovného ruchu, vytvoriť spoločnú stratégiu

v propagácii a rozvoji Liptovského Jána a Jánskej
doliny, ako významného strediska cestovného ruchu, spracúvať štúdie v oblasti rozvoja cestovného
ruchu v lokalite Jánska dolina, predkladať projekty zamerané na posilnenie postavenia obce ako
strediska cestovného ruchu, šíriť myšlienky a propagovať ochranu životného prostredia, vykonávať
vzdelávacie a osvetové aktivity ako aj spolupracovať
s inými mimovládnymi organizáciami, štátnymi orgánmi, samosprávou a organizáciami najmä v oblasti cestovného ruchu.
V dňoch 26.–28. 11. 2007 zorganizovalo Občianske združenie Jánska dolina Workshop Jánska dolina 2007. Tohto mimoriadneho a zaujímavého podujatia, uskutočneného v rámci cestovného ruchu sa
zúčastnili touroperátori a novinári z piatich krajín
Európy. Konkrétne z Poľska, Maďarska, Česka, Holandska a Švédska, v celkovom počte 43 osôb.
Členovia občianskeho združenia zorganizovali
11. mája 2008 výstup na Veratín. Obec Liptovský
Ján a Občianske združenie Jánska dolina sa 5. – 8.
februára 2009 prezentovalo na výstave cestovného
ruchu Holiday World v Prahe.
Pozitívom pre OZ Jánska dolina bol spoločný katalóg. Návštevníci ocenili, keď informácie o oblasti,
o ktorú sa zaujímali našli v jednom prospekte.
V dňoch 24.–26. 4. 2009 OZ Jánska dolina prezentoval svoju obec a dolinu ako zaujímavú a atraktívnu destináciu na najnavštevovanejšom poľskom
veľtrhu cestovného ruchu LATO Varšava v stánku
Slovenskej agentúry cestovného ruchu. Združenie
bolo aktívne aj v jesennom období. V septembri sa
zišli na guláš párty, aby si oddýchli a pripravili si návrhy na blížiacu sa zimu. Návrhom boli aj dve zaujímavé výstavy cestovného ruchu v Prahe a Londýne. Prvá bola výstava v Prahe, ktorá sa uskutočnila
v dňoch 3.–5. 11. 2009 pod názvom MADI TRAVEL
2009 medzinárodného veľtrhu hotelierstva a cestovného ruchu. Na tejto výstave zastupovala združenie Zuzana Marešová a Ivana Janotková z Penziónu Sankt Johann. Druhý bol veľtrh v Londýne
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v dňoch 9.–12. 11. 2009. Je to jeden z najvýznamnejších medzinárodných veľtrhov cestovného ruchu na svete World Travel Market (WTM) Londýn.
Kontraktačný veľtrh bol prístupný len pre odbornú verejnosť, pričom celkový počet vystavovateľov
bol viac ako 5000 zo 187 krajín sveta. Pod záštitou
SACR sa verejnosti predstavilo zo Slovenska desať
subjektov, medzi ktorými bolo aj Občianske združenie Jánska Dolina v zastúpení pani Ing. Dany Palza,
z cestovnej kancelárie Dantour Levoča. V roku 2010
nastala zmena na poste predsedníčky občianskeho
združenia. Novou predsedníčkou sa stala Katarína
Schrötterová. OZ sa uchádzalo v tomto roku o nenávratný finančný príspevok na propagáciu a podporu cestovného ruchu v Liptovskom Jáne a Jánskej
doline prostredníctvom PPA projektov za pomoci
MAS Horný Liptov v Liptovskom Hrádku.
V termíne 11.–13. 3. 2011 sa združenie zúčastnilo  
medzinárodnej výstavy cestovného ruchu DOVOLENÁ A REGION v Ostrave. V roku 2012 boli vydané
nové atraktívne propagačné materiály. V roku 2013
malo OZ Jánska dolina 16 členov z radov ubytovateľov a poskytovateľov služieb. Občianske združenie
už tradične organizuje akciu Svätojánske dušičky,
Rozlúčku so snehom a Pochovávanie ciagľa. Súčasťou tejto akcie bolo i zbieranie odpadkov v dopoludňajších hodinách v obci a Jánskej doline.

Sprístupnenie Malej
Stanišovskej jaskyne
Na slávnostnom podujatí 23. 3. 2010 v obchodnom centre Jasna v Liptovskom Mikuláši bola
otvorená nová, už osemnásta sprístupnená jaskyňa na Slovensku. Ide o Malú Stanišovskú jaskyňu
v Jánskej doline, ktorú v priebehu roku 2009 sprístupnili širokej verejnosti nadšenci a členovia Speleoklubu Nicolaus a Slovenskej speleologickej spoločnosti z Liptovského Mikuláša. Nejde o klasické
vybudovanie betónových chodníkov s inštaláciou
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elektrického osvetlenia, ale o prírodné, takzvané
turistické sprístupnenie s čelovými lampami, ktoré
nepretvára dramaticky jaskynný ekosystém a každý návštevník jaskyne môže mať pocit jej objaviteľa. Malá Stanišovská Jaskyňa je otvorená denne
a do dnešných dní (marec 2013) ňou prešlo viac
ako 30 000 návštevníkov, ktorí sa kochali jej krásou. Správcovia jaskyne sa aktívne zapájajú do života v obci a sami vymýšľajú akcie ako Open caves cup
Plochá hruď (súťaž v plazení cez nastaviteľný úzky
otvor), Dušičková návšteva jaskyne, pochovávanie
ľadového kvapľa, deň básnika Ivana Laučíka alebo
Medzinárodný deň detí.

Oblastná organizácia
cestovného ruchu Liptovský
Ján Turizmus
Na základe prijatého Zákona č. 91 o cestovnom
ruchu a na podnet MDVaRR SR bola založená Oblastná organizácia cestovného ruchu (ďalej OOCR)
s názvom Liptovský Ján Turizmus ako jedna z 23
OOCR, ktoré vznikali na Slovensku od novembra
2011. Ich úlohou je cielená podpora a rozvoj cestovného ruchu na Slovensku.
Zakladateľskými subjektmi našej OOCR sú Obec
Liptovský Ján, Tatry Mountain Resorts, a.s. a DEMS,
s.r.o. V zmysle metodiky bol vypracovaný úvodný
projekt na realizáciu vybraných aktivít a produktov,

ktoré súvisia s rozvojom cestovného ruchu v Liptovskom Jáne a Jánskej doline. Projekt bol schválený
v marci a v júli 2012 sme získali štátnu dotáciu vo
výške 90% z objemu vložených vlastných prostriedkov (členského).
Podarilo sa zrealizovať napr.: Svätojánske noci
2012, nákup mulčovača, balíka marketingových
služieb vrátane zvýhodneného nákupu LRC (Liptov card), prevádzka SKIBUS-u a ďalšie prebiehajú
napr.: príprava publikácie o Liptovskom Jáne pri príležitosti 750. výročia založenia obce, vybudovanie
rozhľadne na Jaminách, a iné.
Vzhľadom k tomu, že zákon č. 91 nie je ešte dostatočne odskúšaný v praxi a tiež vzniknuté OOCR
sú niečím novým, boli a sú s ich vznikom a pôsobením spojené rôzne komplikácie a ťažkosti. Veríme
však, že spoločnými silami to zvládneme a prispejeme k tomu, aby sa z Liptovského Jána a Jánskej
doliny stala vyhľadávaná turistická destinácia, ktorá
bude schopná ponúkať kvalitné služby a produkty.

Hudobná skupina
Senior Bend
V roku 2010 sa sformovala hudobná skupina
Seniori, ktorú tvorilo päť mužov s gitarami, ktorí
sa však na seniorov iba hrali. Kapelu tvorili traja

Senior Bend zľava: Zoltán Vicén, Vladimír Mlynček,
Ján Mlynček, Jaroslav Mlynček a Vladimír Mlynček
z mesta

Mlynčekovci: Vlado, Jano a Peter - bratia a bratranci. Rudo Gajar a Juro Janda sú z horného konca, ale
všetci sa poznali už v spevokole Svätojánsky prameň. Teda nielen hudobníci, ale aj speváci. Vlado
Mlynček už dlhé roky rozveseľoval na rôznych seniorských posedeniach. On nahovoril ďalších a začali
nacvičovať pravidelne v utorok u Mlynčekovcov. Ich
prvé vystúpenie bolo v letnej záhrade v Štartu. Dnes
majú vo svojom repertoári ľudovky a country pesničky. Začali pravidelne vystupovať na rôznych podujatiach usporiadaných obcou ale aj Jednotou dôchodcov v Liptovskom Jáne. Po čase zmenili názov
na Úsvit a dnes ich poznáme pod názvom Senior
Bend. Zostavu tvoria: Ján Mlynček, Jaroslav Mlynček, Vladimír Mlynček, Vladimír Mlynček (z Liptovského Mikuláša) a Zoltán Vicén.
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Počas druhej svetovej vojny šport všeobecne stagnoval, lebo mládež musela narukovať. Až po roku
1945 sa začal šport rozvíjať plánovito a možno
povedať, že do športu sa zapojila prevažná časť
mladých aj starších občanov. Športová organizácia v obci združovala viac ako tretinu obyvateľov
a mala vyše 260 členov. Pri príležitosti 60. výročia
založenia športovej jednoty Sokol sa organizovali v obci športové podujatia s rôznym zameraním.
Na okresných a krajských pretekoch športovci dosahovali úspechy.
Najaktívnejší bol futbalový oddiel, na ktorého
dobrých výsledkoch sa podieľali už tri generácie.
Druhým najobľúbenejším športom bolo lyžovanie.
Dokumentovala to veľká členská základňa. Snehové predpoklady boli v tom čase asi najlepšie, lebo
lyžovať sa dalo takmer šesť mesiacov na prírodnom
snehu. Tradícia sa vlastne začala postavením chaty
na Ďumbieri v roku 1928. Veľké úspechy dosiahli sestry Petrlové. Hana bola majsterkou Slovenska
v rokoch 1939–1943 a Jola v rokoch 1943–1947.
Ďalšími obľúbenými oddielmi bol turistický, ale aj
volejbalový, najmä ženský, ktorý vedel pritiahnuť
do svojich radov veľa mladých ľudí.

Futbalový oddiel
Futbalové súťaže, ktoré sa nemohli uskutočňovať
počas vojny, ostali nedokončené a Jánsky putovný
pohár ostal v Liptovskej Porúbke. Dožil sa mimoriadnej slávy práve v roku 1945 po skončení druhej
svetovej vojny, keď o tento pohár bola v hornom
Liptove vyhlásená a zorganizovaná futbalová súťaž
nazvaná O pohár horného Liptova.
Turnaj O pohár horného Liptova nebol nakoniec
dokončený, pretože už na jeseň v roku 1946 sa
mnohé liptovské kluby, medzi nimi aj ŠK Liptovský
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Stojaci zľava: Ján Čúrny, Michal Jančuška, Jozef Urban,
Gejza Čáni, Otmar Stanislav, Daniel Strapoň, Rudolf
Jančuška.
Sediaci zľava: Blahomír Kompiš, Branislav Balco, Jaroslav
Kompiš, Ján Božoň, Vladimír Kompiš, Aladár Benko

Ján, dali registrovať u Považskej futbalovej župy so
sídlom v Žiline. Táto vyhlásila nové majstrovské súťaže, v ktorých mužstvo Liptovského Jána bolo zaradené do II. triedy liptovskej skupiny.
Zostavu Liptovského Jána v roku 1950 tvorili: Jozef Čáni, Ladislav Oravec, Ján Čúrny, Braňo Jančuška, Milan Strapoň, Ján Chudovský, Jozef Kompiš ml., Alino Benko, Rudolf Melna, Jozef Matejka
a Branislav Balco. Toto zloženie hrávalo až do roku
1953, kedy dochádza ku generačnému problému.
Mužstvo bojovalo so striedavým šťastím, no zo súťaže nevypadlo. Tento generačný problém trvá až
do roku 1956, keď v roku 1957/58 dochádza k preradeniu dorasteneckého mužstva do mužstva dospelých. Boli to nasledovní hráči: Ján Zoller, Gejza
Čáni, Vlado Kompiš, Daniel Brtáň, Vlado Jezný, Edo
Širica, Robo Stanislav, Vlado Kubovčík, Milan Strapoň, Vlado Božoň, Vlado Krajčuška, Alino Benko,
Jožo Kompiš a Laco Jančuška.

V uvedenom ročníku začali súťaž v IV. triede, kde
hneď obsadili 1. miesto, čím si zabezpečili postup
do III. triedy. Kolektív bol doplnený o: Daniela Strapoňa, Jána Chudovského, Vladimíra Kompiša, Miroslava Kompiša, Milana Krajčušku a Júliusa Kolaroviča. V šesťdesiatych rokoch niektorí športovci
odchádzajú do škôl, ako aj na vojenčinu, takže sa
mužstvo znovu dopĺňa staršími veteránmi.
V roku 1960 nastúpilo mladé zloženie výboru,
a to hlavne z radov bývalých aktívnych futbalistov,
plných elánu, s myšlienkou vybudovať v našej obci
jeden pekný športový štadión, ktorý bude spĺňať
všetky podmienky. Spracovali projektovú dokumentáciu a už v roku 1961 sa začalo so zemnými
prácami. Terén bol veľmi mokrý a hlinitý, nasadené
mechanizmy zapadali do bahna, odkiaľ ich s veľkou
námahou vyprosťovali. V jarných mesiacoch v roku
1962 sa uskutočnila drenáž celej hracej plochy, ktorá bola brigádnicky zvládnutá do jesene. Do konca
roku 1962 je už plocha upravená a na pohľad vyzerala ako stôl.
V jarnom období 1963 bola zasiata tráva a prevádzala sa úprava bežeckej dráhy, kladenie obrubníkov, ako aj oplotenie celej hracej plochy. Na brigádach sa zúčastňovali mnohí občania. Najobetavejší z nich boli: Michal Mlynček, Ján Čáni, Ján
Muríň, Jaroslav Kompiš, Michal Zoller, Ján Čúrny,
Viliam Hadvidžiak, Peter Vodila, Jozef Čáni. Pomáhali aj žiaci škôl, a to: ZDŠ, Učňovská aj Osobitná
internátna škola.
Počas prestavby ihriska futbalový oddiel hral zápasy na ihrisku v Podturni, z väčšej časti v dopoludňajších hodinách. Boli to ťažké roky, no futbalisti aj
túto zaťažkávaciu skúšku vydržali a udržali sa v III.
triede.
Ďalšie ročníky začínali už na novovybudovanom
ihrisku. V ročníku 1970/71 znova dochádza ku generačnému problému. Hráči tvoriaci A mužstvo
končili činnosť v oddiele a výbor TJ riešil doplnenie
hráčov z Liptovského Mikuláša. Ročník 1971/72 zahájili v IV. triede a v priebehu nasledujúcich rokov

Zľava stojaci: Miroslav Kompiš, Pavel Šúlek, Peter Roth,
? , Peter Kompiš, Dušan Strapoň, Daniel Strapoň,
Miroslav Kompiš, František Jančuška, Peter Huraj, Pavel
Droppa.Kľačiaci zľava: Ladislav Garabáš, Ján Kurylisin,
Jaroslav Kompiš, Milan Sabovčík, Daniel Jezný, Marek
Ľubelan, Vladimír Hadvidžiak, Peter Kráľ

sa futbalistom podaril postup do II. triedy. Po ukončení súťažného ročníka 1977/78 došlo k historickej
udalosti. Daniel Multáň, František Pavelica, Vlado
Multáň a Michal Pavelica st. sa vybrali z Uhorskej
Vsi a cestou cez Polík zastavili sa na laviciach vedúcich ponad Váh do Podturne, kde sa na chvíľu
zamysleli a poradili, kde majú ísť, či do Podturne
alebo do Liptovského Jána. Po krátkej úvahe sa rozhodli a dostavili sa do klubovne TJ ŠTART v Liptovskom Jáne, kde práve zasadal vtedajší centrálny výbor a vyšli s návrhom na zlúčenie futbalových oddielov (nie telovýchovnej jednoty). Tento návrh bol
prijatý v júni 1978.
V ďalších ročníkoch mal zlúčený FO štyri mužstvá,
a to mladších a starších žiakov, A a B mužstvo dospelých. Nie všetci občania z obidvoch dedín boli
s týmto postupom spokojní. Aj medzi hráčskymi
kolektívmi vznikali nezhody. Veľa dobrých hráčov
po zlúčení zanechalo aktívnu činnosť a mužstvá dosahovali striedavé výsledky. V roku 1980 mužstvo
v jarnom kole vybojovalo prvenstvo v okresnej súťaži a v jesennom kole hralo krajskú súťaž I. triedy,
a tak prvýkrát v histórii jánskeho aj uhorčianskeho
futbalu hráči hrali prvú krajskú triedu. Po desiatich
rokoch spoločného pôsobenia futbalových oddielov sa funkcionári z Uhorskej Vsi znova rozhodli fungovať samostatne. Pri osamostatnení bola Uhorskej
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Vsi poskytnutá futbalová výbava, a to dresy, kopačky, finančná podpora a ďalšia výpomoc. Po hodnotení tohto obdobia možno skonštatovať, že došlo
k zlepšeniu vzťahov nielen medzi športovcami, ale
aj občanmi. V jarnom kole ročníka 1982/83 pred
ukončením súťaže, bolo mužstvo v tabuľke na peknom treťom mieste.
Do roku 2007 sa nám nepodarilo zozbierať materiály o umiestnení TJ Štart v tabuľke, ani zostavy
hráčov, či funkcionárov, ktorí v tomto období pôsobili. V sezóne 2007/08 bol futbalový oddiel TJ Štart
Liptovský Ján A mužstvo na 5. mieste v II. triede.
Zostavu tvorili hráči: Marián Dropa, Ferdinand Jančuška, Juraj Kutnár, Richard Šoltýs, Daniel Maloch,
Martin Bartejs, Radoslav Paulíny, Marek Brziak, Juraj Hanis, Ján Potoček, Michal Vrlík, Dušan Čúrny,
Michal Devečka, Miroslav Kiss, Miroslav Kompiš,
Ľubomír Oravec ml. a brankári: Michal Bartoš a Karol Klepáč.
Trénerom mužstva bol Ing. Miroslav Vadovický
a vedúcim mužstva Jakub Körner. Začínal sa prejavovať generačný problém, a tak veľkú časť mužstva
tvorili hráči z iných obcí.
Fungovanie športového klubu sa stabilizovalo
po roku 2007 keď prešiel pod financovanie obce.
V roku 2008 nastala výmena trénera. Ing. Miroslava Vadovického nahradil Peter Kubišta. Vynikajúca dochádzka na tréningy a snaha dostať sa do I.
triedy sa premietla aj do výsledkov, keď jánski futbalisti z trinásť zápasov ani jeden zápas neprehrali
a so skóre 57:16 získali jesenný primát. Zaujímavosťou je, že 57 strelených gólov za polovicu súťaže si
v Jáne dovtedy nikto nepamätal.
V tomto roku sa podarilo vybudovať tribúnu,
ochranné siete za bránami a zároveň aj svetelnú tabuľu, čím sa prispelo ku skultúrneniu športového
areálu. V nedeľu 14. 6. 2009 sa futbalistom podarilo postúpiť do I. triedy. Stalo sa tak v zápase
vo Vavrišove, ktorý vyhrali 1:4. Na ihrisku vypukla obrovská radosť z dosiahnutého úspechu a určite „bol počuť“ spadnúť obrovský balvan zo sŕdc
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Horný rad: vedúci mužstva Jakub Körner, predseda FO
Ľubomír Oravec st., tréner Ing. Miroslav Vadovický,
Andrej Košč, Juraj Kutnár, Ľubomír Oravec ml., Miroslav
Kiss, Michal Devečka, Daniel Maloch, Richard Šoltís,
Martin Jezný, tajomník FO Daniel Strapoň
Spodný rad: Miroslav Kompiš, Michal Glonek, Radoslav
Paulíny, Michal Vrlík, Miroslav Smolák, Karol Klepáč,
Dušan Čurný, Ondrej Janovčík

futbalistov aj fanúšikov z nervozity a záťaže počas
celej sezóny. Samozrejme nechýbalo šampanské,
víťazné cigary a náznak prvých osláv. Oslava bola
pripravená na posledný zápas sezóny, ktorý preložili na sobotu. V susedskom derby futbalisti hostili
Uhorskú Ves. Pred zápasom prebral kapitán mužstva Martin Vyskočáni pohár pre víťaza II. triedy
v ročníku 2008/09. Bol vyhlásený aj najlepší strelec ročníka. Stal sa ním jánsky hráč Marek Kašpar,
ktorý strelil neskutočných 39 gólov. Pred začiatkom
nového ročníka angažovali nového trénera Milana
Vyšného a podarilo sa udržať takmer všetkých hráčov z predchádzajúcej sezóny. Po siedmych odohraných kolách bol radostný pohľad na tabuľku I. triedy, kde boli futbalisti Jána na prvom mieste. Vyhrali
päť zápasov a dva remizovali.
V prvom roku pôsobenia v tejto súťaži mužstvo
skončilo na 4. mieste a tento ročník sa po 7. kole
a víťazstve nad minuloročným víťazom I. triedy,
Demänovou, držal na druhom mieste tabuľky, ktorá bola nabitá kvalitnými mužstvami, pôsobiacimi
v minulých rokoch v piatej lige. Ako väčšina klubov, ani jánsky sa nevyhol určitému „kozmopolitizmu” a väčšina hráčov, hrajúca za jánsky klub
mala trvalý pobyt mimo Liptovského Jána. Stále
vidno následky slabého záujmu chlapcov o futbal

Predsedovia futbalového oddielu:
1946–1948 Rudolf Brtáň
1960–1973 Jozef Čáni
1976–2005 Vladimír Kubovčík.
2005–2010 Ľubomír Oravec st.
2011–
Július Šimovček

z predchádzajúcich rokov resp. slabého demografického vývoja v obci. Nedostatok hráčov sa riešil prestupmi a hosťovaniami z mestských a prímestských klubov, kde je vyššia základňa chlapcov
v mládežníckych kategóriách, vyplývajúca z lepšej
štatistiky demografického vývoja mestského a prímestského obyvateľstva. Finančná podpora pri
doplňovaní kádra, materiálna podpora, servisné
a údržbárske práce – to všetko vďaka piatim chlapom nezaťažovalo rozpočet futbalového klubu. Aj
podpora obce bola takisto na veľmi dobrej úrovni,
a tak spolu s novým výborom, sa všetkým futbalovým fanúšikom darilo slušne reprezentovať obec.
Po úspešnej jesennej časti prišla biedna zimná príprava s minimálnou účasťou na tréningoch. K tomu
sa pridali zranenia a ešte určitá nedisciplinovanosť
v zápasoch. A odrazu bolo mužstvo v strede tabuľky a dobré meno a rešpekt mužstva vybudovaný
na výkonoch v 2009 a 2010 zmenili svoje rozmery na nepatrné. Vyslovene slabé výkony mužstva
v niektorých zápasoch, bujaré predzápasové soboty a individuálne chyby urobili z prvej polovice jarnej časti priemerné futbalové divadlo. Následne 20.
apríla došlo k výmene trénera, k mužstvu sa vrátil
Peter Kubišta, ktorý mužstvo doviedol do 1. triedy.
Družstvo dospelých, účastník I. Triedy, obsadilo 3.
miesto s počtom bodov 48 a bodovom skóre 54:33.
Dobrá starostlivosť radila ihrisko v Liptovskom Jáne
medzi najlepšie a najvyhľadávanejšie v okrese. Najväčším problémom pre klub bola kosačka, najmä jej častý poruchový stav. Jej oprava odčerpala

z rozpočtu nemalú finančnú čiastku. Za dobré podmienky, ktoré mal klub aj za nelichotivej ekonomickej situácie, patrilo poďakovanie obci a sponzorom
S. Dubovskému, P. Mikušiakovi, J. Strachanovi, ktorí
nemalými finančnými prostriedkami alebo materiálne podporovali činnosť klubu. Poďakovanie patrilo
aj E. Brotkovi za opravu a údržbu kosačky, R. Vajsovi, J. Adamčíkovi a J. Kornerovi.

Starí páni – Old Boys
V minulosti bolo zvykom, že mužstvá starých
pánov hrávali svoje zápasy len príležitostne, a to
na futbalových turnajoch a pri rôznych spoločenských udalostiach v obci.
Generácia, narodená v rokoch 1950 až 60 sa
po skončení aktívnej činnosti sa začala pravidelne
stretávať, a to v lete na ihriskách a v zime v telocvični v Základnej škole. Medzi okolitými dedinami si začali dojednávať zápasy ako s Demänovou,
Bobrovcom, Vavrišovom, Pribylinou a Beňadikovou.
Zápasy odohrávali väčšinou v sobotu poobede, alebo v nedeľu doobeda o 10.00 h. Takto sa začali
stretávať naši „starí páni“ pravidelne od roku 1998.

Horný rad zľava: Branislav jančuška, Jozef Hrtko, Otmar
Stanislav, Branislav Filo, Jaroslav Kompiš, Rudolf Brziak,
Rudolf melna, Michal Pavelica, Vladimír Krajčuška.
Kľačiaci zľava: Ján Muríň, Ladislav Jančuška, Pavel
Brtáň, Rudolf Lukáč, Ján Čúrny
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O tejto ich činnosti je vedený aj pravidelný záznam.
Stretnutia bývali na veľmi dobrej úrovni, športovej
aj technickej. Často fanúšikov presvedčili, že futbal
hrávať vedeli a vedia. Čo už nedokázali výkonom,
nahradili peknými technickými ukážkami. Čo nohy
nestačili, nahradili dôvtipom.
Prvé dresy, v ktorých začalo mužstvo hrávať,
boli vlastne tričká s logom Televízie Markíza, ktoré
na základe písomnej žiadosti zaslal bývalý riaditeľ
TV Markíza Pavel Rusko. Na tričká Jožko Lukáč ml.
natlačil čísla a logo „Old Boys“ Liptovský Ján. Mužstvo každý rok odohralo v priemere pätnásť zápasov so striedavými výsledkami. Okrem toho sa každý rok uskutočnilo niekoľko turnajov v mini futbale
v telocvični, a to Veľkonočný, Vianočný, Jaroslavovský a ďalšie. Kolektív si v zimných mesiacoch zorganizoval aj hokejové stretnutia starí proti mladým
v Ružomberku, v Liptovskom Mikuláši, a na ihrisku
za Osobitnou školou. Kolektív nadviazal niekoľko
družieb s mužstvami z Levíc, Omšeného, Košíc-Myslavy, Serede a Topolnice. Niektoré zápasy odpískal
aj bývalý medzinárodný rozhodca pán V. Christov,
ktorý do Jána rád a často chodieval.
Za uplynulé obdobie si v mužstve Old Boys Liptovský Ján zahrali títo hráči: Útok: Zdeno Vrlík, Peter Filipovič, Saniga, Janikovský, Jaroslav Čupka, Belica, Jaroslav Kompiš, Anton Košč, Dubovský, Ján
Kubáň, Juraj Kutnár, Stano Dubovský, Jano Strachan a ďalší. Stredopoliari: Jozef Lukáč, Vlado Čúrny, Dano Huraj, Milan Kralčiak, Pavel Kompiš, Vlado Balún, Jakub Körner, Fero Pavelica. Obrancovia:
Vladimír Šarafín, Miro Vadovický, Peter Roth, Miroslav Roth, Peter Kompiš, Ján Droppa, Juraj Kutnár, Ján Hlavaj, Peter Kubišta, Daniel Strapoň, Peter
Huraj, Ján Žigla, Milan Oško, Paľo Mikušiak, Vlado Dzurek, Miro Janovčík, Laco Garabáš a Miroslav
Kiss. Brankári: Stano Ševčík, Ján Brziak, Ľuboš Vozár, Ján Kubáň.
V tomto kolektíve po niekoľko rokov hrával Stano Ševčík a Ján Brziak, Jaroslav Melna, a mnoho
ďalších.
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Stojaci zľava: Droppa, Vrlík, ? , Ľ. Vozár, J. Belica,
L. Garabáš, D. Huraj, J. kurylisin, D. Jezný, V. Šrafín,
M. Kompiš, M. Vadovický, P. Roth, J. Kompiš, V. Čúrny,
P. Kompiš, D. Strapoň, F. Čenka, J. Brziak.
Sediaci zľava: P. Huraj, K. Dúbravec, ? , ? , M. Roth, ? ,
P. Kompiš, J. Lukáč, J. Melna st., J. Melna ml., A. Košč,
V. Čupka. Ležaici: Vadovický a J. Brziak

Horný rad zľava: Milan Oško, František Čenka, Vladimír
Schrötter, Vladimír Balún, Stanislav Drahovský, František
Jančuška ml., Juraj Filo, Peter Didek, Peter Tekel,
Miroslav Vadovický.
Kľačiaci zľava: Miroslav Kiss, Vladislav Polóny, Zdeno
Vrlík, Igor Zaťko, Tomáš Soják, Jaroslav Čupka a Michal
Chovan

Možno povedať, že svojim účinkovaním sú často vzorom aktívnym športovcom, futbalistom a tak
prispievali aj k celkovej dobrej atmosfére športovcov, fanúšikov a priateľov futbalu. K ďalším aktivitám, ktorým sa kolektív futbalistov z tímu Old Boys
venovali patrilo aj organizovanie Valentínskych plesov. Takisto aj Old Boys dokazovali, že futbal je
športom, kde sa udržiavajú dobré vzťahy nielen so
spoluhráčmi, ale aj priateľmi a súpermi.

Malý futbal (žiaci)
V roku 2007 hralo aktívne futbal 35 chlapcov. Medzi nimi aj jedno dievča: Natália Racková. Chlapci
sú rozdelení do troch mužstiev: starší, mladší a najmladší. Zúčastňujú sa turnajov: Jednota Coop, Coca-cola cup. Malý futbal, O pohár primátora mesta,
oblastné súboje so žiakmi s okolitých
škôl. Za starších žiakov hrali: Ľuboš Ruman, Patrik
Ruman, Ľuboš Sova, Zdenko Tomko, Ivan Purdiak,
Dominik Zlejší, Lukáš Lorincz, Samo Filo, Ľuboš Vlček, Lukáš Nízky. Mladší žiaci: Roman Perašín, Patrik
Perašín, Jozef Zlejší, Michal Šlachta, Michal Hladký,
Matúš Mikušiak, Denis Šulek, Samuel Racko. Títo
chlapci mali dobré výsledky v turnajoch dosahovali
druhé miesta. Najmladší žiaci: Matúš Perašín, Ladislav Kozub, Martin Forgáč, Miroslav Zoller, Jakub
Kováčik, Filip Dzuriak, Ján Bobrik, Matej Multáň,
Miroslav Janovčík, Krištof Štolfa, Filip Dubravec.
Mužstvá boli vybavené výstrojom, ktorý pomohol
sponzorsky získať pán Racko, ktorý zakúpil mužstvu trenírky, pán Mikušiak zakúpil siete na bránky.
Dostali aj kvalitné lopty od priateľov z USA. Žiacke

Sediaci zľava: Samo Filo, Ľubo Vlček, Ľubo Mlynček,
brankár Matúš Mikušiak, Krištof Štolfa, Miro Janovčík,
Natalka Racková, Maťo Multáň.
Stojaci zľava: Zdenko Tomko, Lukáš Nízky, Jano
Schroter, Martin Bátory, Michal Mlynček, Samo Racko,
Denis Šúlek, Ján Brziak

mužstvo vedú Peter Dubjel a Ján Brziak. Žiaci v školskom roku 2011/12 v silnom obsadení okresnej súťaži malý futbal získali prvé miesto a peknú trofej. Prekročením vekovej hranice odišlo z mužstva
šesť chlapcov, čo je takmer väčšina. A tak v roku
2012/13 začali súťaž s mladšími chlapcami, ktorí
mali veľa chuti, no chýbala im hmotnosť a výška.
Najmladšie nádeje v súťaži Malý futbal suverénne držali 1. miesto a nestratili ani bod, na spokojnosť nielen fanúšikov, ale aj trénera Jána Brziaka.
Podmienky na prípravu sa výrazne výstavbou multifunkčného ihriska v priestoroch areálu TJ, kde si
športu chtivá mládež nájde cestu ku športovému
vyžitiu nielen v rámci tréningu, ale aj vo voľnom
čase a potvrdzuje, že umiestnenie ihriska v areáli TJ
bola správna voľba.

Plavecký oddiel
Po vybudovaní termálneho kúpaliska sa tu začali organizovať propagačné plavecké preteky a hrávať vodné pólo za účasti hráčov z Košíc, Piešťan aj
Budapešti. Tiež ukážky skokov do vody. Postavené boli dva skokanské mostíky tzv. „Tramburíny“.
Obec sa aj týmto stala lákadlom pre turistov. Domáca mládež sa kúpala a učila plávať v studenej
vode v potoku Štiavnica a starší chodili na Váh ku
topoľu. Len mimo sezónu sa do bazénu dostala aj
domáca mládež.
Plavecký oddiel bol založený v roku 1961. Tvoril
ho prevažne ženský kolektív a na jeho čele stála
vedúca Anna Hlavienková, ktorú k plávaniu viedol
jej otec kúpeľmajster Rudolf Hlavienka. V spolupráci s družobným oddielom Dukla Liptovský Mikuláš
organizovali rozličné domáce, okresné, ba aj krajské preteky. Jánsky plavecký oddiel získal aj mnoho
cenných skúseností od ďalšieho družobného oddielu z Piešťan. Po zatvorení starého termálneho kúpaliska využíval plavecký oddiel z Liptovského Jána
ešte krátky čas služby krytej plavárne v Ružomberku. Postupom času jeho činnosť zanikla.
237

Lyžiarsky oddiel

Od oslobodenia po súčasnosť pohľadom pamätníkov

Dlhé zimy s pravidelnou bohatou nádielkou snehu dávali dobrú príležitosť na lyžovanie na prírodnom snehu. Bol to po futbale druhý najobľúbenejší
šport v Liptovský Jáne. Lyžovalo sa všade, na každom prevýšení v obci aj mimo nej. Výstroj bola veľmi jednoduchá. Lyže boli vyrobené po domácky,
z jaseňa, alebo od miestnych stolárskych majstrov
Büttnera a Stanislava. Viazanie z remencov s koženou pätou. Kto mal možnosť kúpil si „bachne“
a strunové viazanie. O viazaní zn. „kandahár“ vtedy nebola ešte ani reč.
K veľkému rozmachu lyžiarskeho športu došlo
až po vybudovaní chaty na Ďumbieri. Každoročne sa tu na 1. mája usporadúvali preteky za účasti popredných pretekárov z Vysokých Tatier, Banskej Bystrice, Liptovského Mikuláša, Brezna, ba aj
z Čiech. Veľké úspechy tu dosahovali dcéry chatára Petrlu. Staršia Hanka bola majsterkou Slovenska
v rokoch 1939 až 1943, a mladšia Jolanka v rokoch
1943 až 1947. Horskí nosiči z Liptovský Jána bratia
Brtáňovci, Petrlovci, Muríňovci, Hlavienkovci a ďalší tu získali cenné skúsenosti a kondíciu. Často ako
nosiči potravín. V dedine sa v tomto čase začínali už
pravidelne organizovať preteky v bežeckom i zjazdovom lyžovaní, pri ktorých dobré výsledky dosahoval Rudolf Brtáň, Gejza Kompiš, Michal Debnárik a ďalší. Lyžiarsky oddiel bol založený neskôr, až
v roku 1976. Veľkú zásluhu mal na tom aj Vladimír
Mlynček, hlavne ako predseda oddielu. Bol veľký
organizátor a pomocník pri výstavbe lyžiarskeho
vleku za Mundom, výchove mladej generácie. Zorganizoval štyristo rôznych lyžiarskych pretekov.
V pomerne krátkom čase sa oddiel rozrástol
a zaznamenával veľké úspechy. Vychoval celý rad
dobrých pretekárov. Usporadúvali sa okresné, ba
aj krajské kvalifikačné preteky žiakov v slalome
a v obrovskom slalome. Vybudovali sa dva lyžiarske
vleky: na Javorovici a za Mundom. Oddiel každoročne organizoval rôzne podujatia aj pre domácich
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Zľava: Lenka Niňajová, Adriana Pavelicová a Igor Niňaj
v Bachledovej doline (16. 3. 2012) na finále Slovenského
pohára predžiakov v alpskom lyžovaní

ako napr.: lyžuje celá rodina, rozlúčka so snehom,
miniskokanské preteky a iné podujatia, na ktorých
sa vždy zúčastňovalo veľa návštevníkov a to nie len  
obyvateľov z Jána a sympatizantov, ktorí sa pritom aj dobre pobavili. Medzi obetavých lyžiarskych
funkcionárov patrili: Vladimír Mlynček, Pavel Šúlek,
ktorý robil dlhé roky aj trénera, Jozef Droppa, Vladimír Šarafín a ďalší.
V rokoch 90-tych a 2000–2013 pracoval oddiel
ďalej vo svojej činnosti pod vedením predsedov Eva
Červeňová, Slavomír Kašiak, Katarína Schrötterová,
Igor Niňaj a zameral sa hlavne na rozšírenie kategórií prípravka a predžiactvo. Za pomoci obetavých
rodičov, ktorí vytvorili deťom podmienky na tréning v susedných obciach Liptovská Porúbka a Žiar,
kde sme sa museli presunúť pre neochotu podporiť
oddiel zo strany majiteľa lyžiarskeho vleku v Liptovskom Jáne. Práca s najmladšou generáciou sa nám
však bohato oplatila, keď sme v sezóne 2012/2013
v Slovenskom pohári družstiev obsadili 5. miesto zo
46 prihlásených družstiev a naša pretekárka Lenka
Niňajová sa po minuloročnom 2. mieste stala majsterkou Slovenska v sezóne 2012/13.
V súčasnosti máme 22 pretekárov, z ktorých nás
jedenásť reprezentuje v Slovenskom pohári predžiakov s veľmi dobrými výsledkami. Sú to: Andrej
Knapčok, Adam Hanák, Adam Kasanický, Adam

Monček, Dominik Vyoval, Sára Valaštiaková, Laura
Pavelicová, Adriana Pavelicová, Simona Kormaníková, Iveta Derfényiová a Lenka Niňajová.

Volejbalový oddiel
Medzi športové odvetvia, ktoré získali v Liptovskom Jáne veľkú obľubu patril volejbal. Začiatky možno datovať už od r. 1931. O jeho rozvoj sa
zaslúžili študenti gymnázia, vysokoškoláci a návštevníci Svätojánskych kúpeľov. Hrávali sa priateľské zápasy. Už v tých časoch boli vybudované dva
antukové dvorce na Ostrove v blízkosti Termálneho kúpaliska Svätojánske teplice. Veľký rozvoj zaznamenal tento druh športu hlavne od roku 1951.
Nakoľko o volejbal prejavovali veľký záujem muži
aj ženy, jedno ihrisko už nestačilo. Postupom času
teda boli budované ďalšie: na Šamovskom (dnes
hotel Poludnica), pri kultúrnom dome, na dvore
rímsko. kat. fary, za starým kúpaliskom, pri Políku
v areáli TJ Štart a pod.
Družstvo mužov aj žien sa postupne prebojovalo do krajskej súťaže. Ženy v rokoch 1954 a ďalších
rokoch hrali dokonca aj krajský prebor. Majstrovské
zápasy sa hrávali na antukovom volejbalovom ihrisku pri zotavovni ROH Ďumbier. Je potrebné spomenúť, že v rokoch 1980–1981 mal oddiel v súťaži
mužov až dve družstvá. Druhé hralo okresnú súťaž.
Často sa organizovali rôzne turnaje s veľmi dobrou
úrovňou. V posledných rokoch sa trénovalo a zápasy sa odohrávali v telocvični v ZDŠ.

Turistický oddiel
Nádherné prírodné útvary Jánskej doliny vždy lákali domácich aj hostí na vychádzky či celodenné
výlety. Spočiatku bola turistika neorganizovaná.
Aby sa mali kam uchýliť pri nepriaznivom počasí, stretnúť sa pri guláši a podobne, postavili si už
v roku 1953 tzv. starí mládenci Jozef Brziak, Rudolf
Jančuška, Gejza Oravec, Jozef Kompiš ml. zvaný

Turistický oddiel na výlete pod Krakovou hoľou. Ladislav
Jančuška blahoželá predsedovi TO Ondrejovi Šefčíkovi
k 60. narodeninám

Krokoda, Pavel Kubovčík, Peter Baráni a gymnazisti
Ján Božoň ml. a Ján Hlavienka chatu v Koreni. Chata dostala názov Chata starých mládencov. Kľúč
od nej mal na starosti Ladislav Jančuška a z ďalšej
generácie ju najčastejšie využívali Vladimír Jančuška, Ivan Vodila, Daniel Urban, Ján Hadvidžiak st.,
Vladimír Krajčuška, Jaroslav Kompiš, Ján Hlavienka
a ďalší. Chata mala aj svoju domovú knihu Krokoda, kde sa zapisovali návštevníci, odpracované brigády. Kniha sa počas ďalšej generácie stratila.
Organizovaný turistický oddiel bol založený
v roku 1974 na podnet Ondreja Šefčíka, ktorý sa
stal aj prvým predsedom oddielu. Prvými členmi
turistického oddielu boli: Pavel a Mária Čupkovci,
Jozef Čáni s manželkou, Vladimír Brtáň so synom
Petrom, Ján Hadvidžiak, Ladislav Jančuška, Vladimír
a Eva Mlynčekovci, Michal a Emília Mlynčekovci, Pavel Nahálka, Ján a Anna Ondášovci, Daniel Urban,
Ján Zoller a Ján Muríň.
Spočiatku sa organizovali hromadné akcie so
spoločenským významom pod názvom Po stopách
SNP, mnohé boli spojené s kladením vencov k pomníku, napr. Na vrchol Slemä ku pomníku 33 vojakom II. paradesantnej brigády 1. československého
armádneho zboru, ktorí zahynuli pri havárii lietadla
v roku 1944, alebo na Svidovské sedlo ku pomníku
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poručíka Daniela, ktorý zahynul počas SNP. Taktiež
spoluorganizovali každý rok v auguste pri výročí
SNP na zapálení vatry na Dubci. Medzi pravidelné
akcie patrili každý rok aj Národný výstup na Kriváň,
Výstup mládeže na Rysy, okresný výstup na Poludnicu, Krakovu hoľu, ktorý už celé desaťročia organizujú práve turisti z Liptovského Jána.
Ďalšie akcie, ktorých sa pravidelne zúčastňovali celé rodiny, boli plnenie odznaku sto jarných kilometrov, účasť na okresných, krajských a hlavne
na celoslovenských zrazoch turistov, ktoré sa organizovali vždy v inom mieste Slovenska a na viac dní.
V zime organizovali pravidelne vo februári okresný
pochod Jánskou dolinou na bežkách a zúčastňovali
sa lyžiarskeho pochodu Po stopách I. československého armádneho zboru, ktorého najdlhšia trasa
50 km viedla zo Štrbského plesa až do Žiarskej doliny. Organizovali sa aj celodenné výlety autobusom
za krásami Slovenska, hlavne do Vysokých Tatier,
kde postupne prešli všetky dostupné doliny, ako
napr. Veľkú studenú dolinu so Zbojníckou chatou,
Malú studenú dolinu s Téryho chatou, Mengusovskú dolinu s Hincovými plesami, Brnčalovu chatu pri
Zelenom plese a vystúpili aj na všetky turisticky dostupné štíty. Členovia sa zúčastňovali aj na zrazoch
vysokohorskej turistiky, prešli hrebeň Roháčov, Baranec, Bystrú, najvyšší vrch Západných Tatier. Prešli celý hrebeň Nízkych Tatier od Kráľovej hole cez
Ďumbier až na Prašivú. Navštevovali pohoria Malá
Fatra, Veľká Fatra, často vystupovali aj na Veľký
Choč, kde kedysi chodieval aj najväčší slovenský
básnik Pavol Országh Hviezdoslav.
Od roku 1977 udržiavali družbu s turistami z TJ
Minerva Opava a zúčastnili sa výmenných pobytov napr. v pohorí Jeseníky, kde absolvovali výstup
na najvyšší vrch Praděd. Oddiel mal na starosti
chodník zo sedla Javorie na Krakovu hoľu. Bola vedená i kronika a prvým kronikárom bol pán Matej
Oravec a od roku 1978 prevzala funkciu kronikárky učiteľka Milota Kostrábová, ktorá mnohé zápisy spestrila vlastnoručne namaľovanými obrázkami.
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Zľava: J. Janda, vedúca V. Jandová, M. Červeň,
V. Mindek, V. Šarafín, M. Škvarka, I. Koberová,
P. Mlynčeková, K. Mlynčeková, ? , L. Karolčeková,
J. Záborská a V. Škvarková

Postupne počet turistov vzrástol na viac ako 50,
v roku 1977 boli zvolení do výboru TO Ján Ondáš,
Ondrej Šefčík, Pavel Čupka, Matej Oravec, Daniel
Kompiš, Anna Nahálková a Oľga Císarova. Novým
predsedom sa stal Ján Ondáš. Pavel Čupka robil
hospodára a v tejto funkcii vydržal takmer štyridsať rokov. Anna Nahálková bola vedúcou turistického oddielu mládeže až do roku 1983. Pod jej vedením sa žiaci zúčastňovali na pretekoch turistickej
zdatnosti, kde pravidelne obsadzovali prvé miesta
v okresných kolách a viackrát, za pomoci rodičov,
aj v Jáne tieto preteky organizovali.
Najväčší úspech zaznamenali žiaci a žiačky v roku
1982 na okresnom kole preteku turistickej zdatnosti v Ružomberku, kde získali štrnásť medailí. Boli to
M. Čupková, S. Kostrábová, M. Šutliaková, I. Karolčeková, I. Hanáková, O. Čupková, A. Multáňová, I.
Budová, T. Kostrábová, K. Šuleková, M. Brtáňová,
P. Čupka, P. Kompiš a L. Garabáš. Od roku 1981 bol
zvolený za predsedu turistického oddielu Vladimír
Mlynarčík, ktorý túto funkciu vykonáva až do dnes.
Od roku 1986 sa začala mládeži venovať učiteľka Valéria Jandová, ktorá vychovala novú generáciu mladých turistov a tak isto sa zúčastňovala so
žiakmi krajských a celoslovenských stretnutí TOM,
ktoré trvali 5–7 dní, žiaci sa učili samostatnosti,
spali v stanoch a denne absolvovali turistické trasy

a spoznávali krásy svojej vlasti. V zime chodievali
na výlety po okolí na bežkách a zúčastňovali sa pravidelne aj Diaľkového lyžiarskeho pochodu Po stopách I. československého armádneho zboru a pochodu Jánskou dolinou. V mesiacoch máj a jún sa
zúčastňovali na okresných a krajských kolách PTZ,
kde často obsadzovali prvé miesta. Boli to žiaci
a žiačky J. Mlynarčíková, Z. Jandová, H. Rothová,
M. Körnerová, A. Repčeková, D. Klongová, D. Kráľová, M. Kralčiaková, M. Onder, M. Červeň, V. Čenka, J. Janda, P. Huraj, P. Ksenič, K. Šarafínová, K.
Mlynarčíková, A. Červeňová, L. Karolčeková, J. Záborská, M. Hadvidžiaková, P. Mlynčeková, K. Mlynčeková, I. Koberová, V. Šarafín, V. Mindek a veľa
ďalších.
K najväčšiemu športovému úspechu patrilo 2.
miesto v krajskom kole PTZ v Koprovnici okr. Veľký Krtíš v roku 1988, ktoré obsadili staršie žiačky
Janka Mlynarčíková a Zoja Jandová. Postúpili do celoslovenského kola, kde vo veľkej konkurencii najlepších pretekárok zo Slovenska obsadili 7. miesto.
V roku 1992 sa vydaril aj desaťdenný stanový tábor na Borovej Sihoti aj v Jánskej doline, ktorý patril k nezabudnuteľným zážitkom všetkých zúčastnených. Na tomto tábore nám pomáhala Táňa Poliaková (rod. Kompišová), ktorá postupne prevzala
vedenie TOM-u a napriek zmene ekonomických
pomerov viedla TOM ešte veľa rokov. Do súťaže
PTZ pripravila každý rok niekoľko družstiev a boli
to nielen žiaci z Liptovského Jána, Uhorskej Vsi
a Podturne, ale aj z Podbrezín, kde v tom čase učila
na základnej škole. Často zabezpečovala aj okresné
preteky v Liptovskom Jáne, pri čom boli nápomocní členovia OT TJ Štart. Viacero družstiev postúpilo
do krajských kôl a jedno družstvo, Vladimír Chrt
a Michal Garaj, postúpili až na Majstrovstvá Slovenska v pretekoch turistickej zdatnosti, ktoré sa uskutočnili v Starej Turej odkiaľ postúpili aj na medzinárodné preteky, ktoré sa vtedy konali na Slovensku
v Stupave. Umiestnili sa na 6. mieste. Bol to najväčší
úspech TOM-u v celej jeho histórii.

Zľava: P. Beňo, M. Procházka, J. Holiga, G. Čáni,
V. Kováčik, M. Holiga

Stolný tenis
Nemalé tradície športu v Liptovskom Jáne má aj
stolný tenis. Tenisový oddiel bol založený v 60. rokoch 20. storočia. Hrávalo sa len v zime a na rôznych miestach: v klubovni TJ, v Kultúrnom dome,
v budove bývalej rímskokatolíckej školy, v triedach
v škole a pod. Družstvo bolo prihlásené do okresnej súťaže a reprezentovali ho napr. Gejza Čáni,
Ján Zoller, Ján Muríň, Jaroslav Kompiš a ďalší. Takto
stolnotenisový oddiel účinkoval ešte asi desať rokov
a potom prestal vyvíjať svoju činnosť.
Činnosť oddielu sa obnovila až v roku 1985, keď
sa zlepšili podmienky na trénovanie v telocvični
ZDŠ. Znovu bol po dlhšej odmlke založený stolnotenisový oddiel pri TJ Štart Liptovský Ján. Zakladateľmi boli Dušan Čúrny, stal sa predsedom STO
a súčasne aj hráčom, Vladimír Brziak, Ján Brziak,
Ing. Vladimír Šarafín, ktorí začali hrávať stabilne
okresnú súťaž v stolnom tenise. Od roku 1985 sa
traduje aj Vianočný turnaj v stolnom tenise a to
vždy 26. 12. na Štefana, kde sa súťaží v kategóriách
hráčov registrovaných, hráčov nehrajúcich a žiakov
do pätnásť rokov.
V roku 1987 sa vrátil do Liptovského Jána Gejza
Čáni z Jasnej a stal sa vedúcim mužstva a zároveň
aj hráčom. Pomaly sa zvyšovala kvalita hry mužstva a mužstvo sa rozšírilo o niekoľko cezpoľných
hráčov ako Emil Kupčo z Liptovského Mikuláša, Milan Jánsky z Liptovského Hrádku, Eduard Drahovský
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z Uhorskej Vsi, Ján Holiga z Uhorskej Vsi. V tom
čase trénovalo aj veľa žiakov, ako Richard Fillo, Miroslav Kompiš, Pavel Kompiš, Dušan Čúrny, Ľubomír Čúrny, Ľubomír Oravec, Ján Sabovčík, Andrej
Brziak, Ľubomír Fronko, Martin Onder a Michal Záborský. Trénerom žiakov bol Dušan Čúrny st. Toto
mužstvo hralo aj okresnú súťaž, keď obsadilo celkovo 2. miesto za mužstvom SCP Ružomberok. Niektorí mladí hráči pokračovali v stolnom tenise a zaradili sa do A alebo B mužstva, ako Richard Fillo, Pavel
Kompiš, Dušan Čúrny, Ľubomír Čúrny, Ján Sabovčík a ostatní menovaní skončili so stolným tenisom.
Po dlhšom čase sa k nemu vrátil Miroslav Kompiš,
ktorý hráva v mužstve ešte aj dnes.
Stolnotenisový oddiel Štart Liptovský Ján sa každoročne stále rozrastal o nových a nových hráčov
z Liptovského Mikuláša a okolia. A tak od roku
1992–93 hrali v okresných súťažiach celkom štyri
mužstvá A, B, C, D ale žiacke mužstvo už neexistovalo. V tom čase bolo registrovaných v TJ Štart
celkom 30 hráčov. Trénovalo sa dvakrát do týždňa v telocvični ZŠ, zápasy sa hrávali vždy v sobotu. Kvalitnými a poctivými tréningami sa postupne
hráči zlepšovali a najväčšie úspechy stolného tenisu
v Liptovskom Jáne sa dostavili v rokoch 2000–2001,
kedy prvé mužstvo posilnené o skúsených hráčov
mimo obce postúpilo najprv do II. Divízie, postupne
do III. ligy a nakoniec do I. Slovenskej ligy. Vedúcim
mužstva bol starosta obce Gejza Čáni. O tento krásny úspech sa zaslúžili najmä títo hráči: Pavel Beňo,
Julo Moravčík, Michal Hodor, Marián Procházka,
Jozef Pilarčík, Milan Holiga a Dr. Viktor Kováčik.
V ďalších mužstvách B, C, D hrávali nasledovní hráči: Dušan Čúrny st., Dušan Čúrny ml., Pavel
Kompiš, Richard Fillo, Vladimír Brziak, Ján Brziak,
Ing. Vladimír Šarafín, Ján Holiga, Eduard Drakovský, Emil Kupčo, Milan Jánsky, Daniel Multáň, Ivan
Zúbek, RNDr. Dušan Tekeliak, Miroslav Vlčko, Peter Fekete, Ján Sabovčík, Miroslav Trizna, Miroslav Kompiš, František Slivka, Ján Bella z Liptovskej Porúbky, Zdeno Kubík z Liptovského Mikuláša,
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Zľava: D. Čúrny st., R. Filo, M. Hán, E. Drahovský,
M. Kompiš, J. Olejár, M. Ráchel

Vladimír Lukášik, Peter Tomčík, Juro Pelach z Liptovského Hrádku, Jozef Deák, Peter Novák z Liptovského Mikuláša.
V súťaži 2004/05 hralo A mužstvo posledne v I.
Slovenskej lige, kde obsadilo celkove 7. miesto. Hrávali s mužstvami zvučných mien ako Košice, Žilina,
Banská Bystrica, Zvolen, Martin, Rožňava, Krupina,
Šarišské Michaľany, Podbrezová, Ďurkov atď. No
v roku 2005 sa I. Slovenská liga stala minulosťou
a mužstvo sa pre finančné ťažkosti zo súťaže odhlásilo. Hráči sa rozišli do Liptovských regionálnych
súťaží, kde skoro všetci stolný tenis ešte hrávajú.
Stolnotenisový oddiel od tohto roku mal v súťaži už
len jedno mužstvo v VI. Okresnej lige. Za toto mužstvo ešte hrávajú, súčasný predseda Dušan Čúrny
st., Richard Fillo, Eduard Drahovský, Jakub Olejár,
Miroslav Kompiš, Martin Hán, Milan Ráchel, ktorí
prišli k nám hosťovať z Partizánskej Ľupče a sú veľkou posilou pre súčasné mužstvo.
Sezóna 2011/12 sa mužstvu v VI. lige nevydarila, na konci súťaže bolo posledné a od vypadnutia
do nižšej súťaže ho delil len fakt, že sa zo súťaže
odhlásila Ľubeľa.
Nový ročník 2012/13 už s posilami M. Hánom a M.
Ráchelom mužstvo začalo veľmi dobre a od začiatku bol jasné že má postupové ambície. Neustále
bolo lídrom súťaže a zaslúžene postúpilo do vytúženej V. Ligy. V tabuľke bolo prvé a získalo z dvadsiatichdvoch zápasov celkom 58 bodov, dva zápasy
remízovalo, tri prehralo. Jeden bod pred mužstvom

z Demänovej a tri body pred Iľanovom. Mužstvo
sa tešilo z druhého historického postupu od svojho
založenia. Najlepšími hráčmi mužstva boli Richard
Fillo a Martin Hán. O udržanie sa vo vyššej súťaži bude potrebné posilniť mužstvo aspoň jedným
kvalitným hráčom, čo bude našou úlohou v letnom
období. Stolnotenisový oddiel chce začať od jesene
pracovať s mládežou a vychovávať svojich hráčov,
ktorí by postupne zapadli do mužstva.

Odbor – Základný rozvoj
telesnej výchovy
Z novších druhov aktivít bol v Liptovský Jáne založený v roku 1974 odbor ZRTV – Základný rozvoj telesnej výchovy. Zvlášť aktívnu činnosť vyvíjali ženy,
ktoré sa zúčastňovali rôznych súťaží a vystúpení.
Vyvrcholením činnosti bol nácvik skladby na Spartakiádu. Šesť žien bolo vybraných na vrcholné vystúpenie do Prahy. Odbor zanikol.
Vyvrcholením celoročného športového úsilia,
takmer zo všetkých odvetví športu boli Športové
dni, tzv. Jánske slávnosti, organizované väčšinou
na Jána. V rôznych disciplínach tu pretekali všetci,
od tých najmladších po najstarších. Organizoval sa
beh mužov a žien, turistické preteky, preťahovanie
lanom, mladšie kategórie hod kriketovou loptičkou
do koša, hod loptičkou na cieľ, závod na trojkolkách, lízanie lekváru, beh rodičov s deťmi, súťaže

ochrancov prírody spojené s ukážkami poľovníckych trofejí atď.

Športoví reprezentanti
z obce
Vladimír Brtáň
Rodák z Liptovského Jána, ktorému príroda prirástla k srdcu. Už ako chlapec v mladšom veku behával s kamarátmi po lese. Netušil, že beh sa stane
jeho životnou láskou. Húževnatosťou, vytrvalosťou
a pevnou vôľou sa dopracoval k veľkým bežeckým
úspechom.
Reprezentoval našu republiku, a tým aj našu obec,
v behoch na tri a desať kilometrov na pretekoch
v Ženeve, Moskve, Varšave, Berlíne, Bruseli, Tokiu atď. Významné víťazstvo dosiahol v roku 1965
na medzinárodných pretekoch Beh februárového
víťazstva v Prahe, kde obsadil prvé miesto. Vtedajšie športové denníky vyšli s titulkami „Brtáň prekvapil Prahu“, rodák z Liptovského Jána… Zúčastnil
sa tiež behu L‘ Humanité v Paríži, kde za účasti 160
pretekárov skončil na peknom dvanástom mieste.
Na medzinárodných pretekoch Beh Rudého práva
v Prahe za účasti 120 pretekárov skončil dokonca
na štvrtom mieste.
Počas aktívnej atletickej činnosti reprezentoval Československú republiku dvadsaťpäťkrát. ÚV
ČSTV v Prahe udelilo Vladimírovi Brtáňovi v roku
1983 Verejné uznanie tretieho stupňa za zásluhy
a rozvoj československej telesnej výchovy.
Po skončení aktívnej činnosti sa venoval rozvoju telovýchovy a športu v obci. Aktívne sa podieľal na práci turistického a lyžiarskeho oddielu, pri
výstavbe vleku údolnej stanice v Javorovici, ale aj
pri výstavbe v obci – domu smútku, prístrešku pri
Teplici, hotela Štart a na mnohých iných brigádnických prácach v obci. Za túto aktivitu získal uznania
a pamätné listy od OV ČSTV v Liptovskom Mikuláši
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a od obce. Jeho aktívny život pretrhla náhla smrť
v roku 1991.

Roman Vajs
Slovenský vodný slalomár, ktorý reprezentoval
Slovensko v rokoch 1990 až 2004. Na letných olympijských hrách v Atlante v roku 1996 skončil trinásty
v C-2 disciplíne. Vyhral dve medaile v C-2 disciplíne
na ICF Svetovom šampionáte vo vodnom slalome,
striebornú v roku 1999 v La Seu d´Urgell a bronzovú v roku 1993 v Mezzane. Vyhral titul na Svetovom pohári v roku 1998. Taktiež vyhral tri medaile
na Mastrovstvách Európy (zlatú v roku 2002 v Bratislave, striebornú v roku 1998 v Roudnici nad Labem
a bronzovú v roku 1996 v Augsburgu).
Jeho partnerom až do roku 2000 bol Roman Štrba, ktorý po nehode v marci 2001 zostal ochrnutý.
Romanovým partnerom sa potom stal Pavol Hric,
ktorý dovtedy súťažil v K-1 disciplíne.

Miroslava Čenková
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Už ako deväťročná začala trénovať za ŠK Grafon moderný päťboj. K tomuto športu ju pritiahlo ako prvé plávanie. Mirka aktívne chodila plávať,
postupne sa pridal beh, streľba a šerm. Ku koňom
sa dostávala najskôr za odmenu a to hlavne cez
víkendy. Spravila si licenciu jazdca a mohla súťažiť
v celom päťboji. V januári 2011 sa z Liptovského Mikuláša presťahovala s rodičmi do Liptovského Jána.
Po prestupe na gymnázium v Českom Těšíne začala
naplno trénovať. V roku 2012 za svoje výkony patrila do desiatky najlepších športovcov mesta Liptovský Mikuláš v kategórii do osemnásť rokov. Okrem
iných výsledkov sa stala aj juniorskou majsterkou
Slovenska a členkou historicky prvej víťaznej štafety
na medzinárodných pretekoch Dunajského pohára
v Maďarsku. Absolvovala ME vo Varšave a tiež sa
zúčastnila medzinárodného šermiarskeho turnaja
v Prahe.
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Lenka a Simona Strachanové
Do Liptovského Jána sa presťahovali s rodičmi
keď mali 10 a 8 rokov. Na začiatku to bolo len také
šmýkanie na Javorovici, ale neskôr prišiel tvrdý tréning a začali sa dostavovať prvé výsledky. Lenka
mala asi dvanásť rokov, keď začala chodiť po pretekoch. Zo začiatku to nebola žiadna sláva, ale tvrdým tréningom sa vypracovala na stupne víťazov.
V mladších a starších žiačkach sa v Slovenskom
pohári vypracovala až na 3. miesto v obrovskom
slalome a slalome. V zimnej sezóne 2011/12 bola
majsterka Slovenska juniorov v obrovskom slalome.
V sezóne 2012/13 si odniesla 1. a 3. miesto v slalome FIS pretekov v Krynici (POL). Simonke sa tiež
darilo dostať sa na stupne víťazov. Slovenský pohár
v slalome starších žiačok s prehľadom vyhrala. Potom na medzinárodných pretekoch v Kanadskom
Whistleri bola v slalome na 8. mieste.

Michal Červeň
Pochádza zo športovej rodiny, lyžoval odmalička. Najskôr trénoval v Jasnej a po presťahovaní sa
do Liptovského Jána sa stal členom TJ Liptovský
Ján, ktorý reprezentoval v súťažiach Pohár Liptova
a Slovenský pohár.
Venoval sa rôznym športom, ale lyžovanie vždy
zvíťazilo. Zranenie na snowboarde spôsobilo dlhšiu prestávku od aktívneho športovania. K aktívnemu lyžovaniu sa vrátil ako navádzač zrakovo postihnutého športovca. Ako dvojica reprezentovali Slovenskú republiku v Európskom a Svetovom
pohári v alpskom lyžovaní v Taliansku, Španielsku,
Rakúsku, Nemecku, Francúzsku, Švajčiarsku, Poľsku, Českej republike, Holandsku a v Južnej Kórei.
Najväčší úspech v Európskom pohári bolo celkové
3. miesto v alpských disciplínach. Úspešne reprezentoval našu krajinu aj na Majstrovstvách sveta
v Wildschonau (Rakúsku) v roku 2004, v Južnej Kórei v roku 2009 obsadili 5. miesto a v Sestriere (Taliansku) v roku 2011 obsadili 10. miesto.

Najväčším úspechom bola účasť na Paralympijských hrách v Talianskom Turíne v roku 2006,
kde sa umiestnili na 6. mieste v slalome. Zúčastnil sa tiež Paralympijských hier v Vancouver (Kanade) v roku 2010 ako člen reprezentačného družstva. Za reprezentáciu našej krajiny dostal ďakovací
dekrét od prezidenta SR pána Ivana Gašparoviča
a čestnú plaketu Trnavskej univerzity.

Charlotte Mlynčeková
Od detstva ju rodičia viedli k športu. Venuje sa lyžovaniu a jazde na koni. Práve s koňmi sa spájajú jej

najväčšie úspechy. V roku 2010 sa stala juniorskou
majsterkou Slovenska vo vytrvalostnom jazdení.
Na týchto pretekoch odjazdila 380 km. Zúčastnila
sa medzinárodných pretekov v maďarskej Bábolne,
v poľskej Kuzni Novej Wsi a v Šamoríne.
Najťažší pretek absolvovala v Poľsku, kde na koni
Musáfer prešla ako najmladšia Slovenska trať dlhú
160 km za jeden deň a vyhrala.
Vo februári 2012 sa zúčastnila pretekov v Spojených arabských emirátoch. Tohto preteku sa zúčastnilo 126 pozvaných pretekárov bez omedzenia
veku, do cieľa došlo len 46 pretekárov. Charlotta
s koňom Faradge sa umiestnila na 36 mieste.
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Jednotné roľnícke družstvo
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Socializácia poľnohospodárstva prebiehala v Liptovskom Jáne o niečo neskoršie ako v iných dedinách. Občania ku vstupu do jednotného roľníckeho družstva (JRD) zaujímali negatívny postoj už aj
z toho dôvodu, že prv založené okolité družstvá
veľmi neprosperovali. V Jáne sa roľnícke družstvo
založilo až po tom, ako niektoré družstvá oslávili desiate výročie od založenia. Ľady sa začali lámať v roku 1958. Do obce skoro denne chodili tzv.
agitátori z okresu, Okresného výboru Komunistickej strany Slovenska (OV KSS), okresného národného výboru (ONV), okresného ústavu národného
zdravia (OÚNZ) a Stavoindustrie, ktorí presviedčali občanov o výhodách spoločného hospodárenia.
Do presvedčovacej kampane sa zapojili aj niektorí funkcionári z obce, ba aj učitelia. S týmto účelom sa uskutočňovali aj rôzne prednášky. Poslanci miestneho národného výboru (MNV) robili návštevy po domoch a tak zisťovali, koľko občanov je
za a koľko proti. Najprv podpisovali takí občania,
čo nevlastnili konské záprahy a boli odkázaní na takéto služby a pomoc. Do konca januára prihlášku
podpísalo až 141 občanov.
Prvá schôdza bola stanovená na 2. február 1959.
Zostavený výbor schôdzu dobre pripravil. Viedol ju
Ján Kompiš od Vyšných, predseda MNV. Zúčastnili
sa jej aj zástupcovia Krajského národného výboru
(KNV) v Žiline, z ONV v Liptovskom Mikuláši, OV
KSS a 116 občanov. Po vypočutí prejavov vedúcich
činiteľov a diskusných príspevkov, začali občania
prihlášky podpisovať.
Na prvej schôdzi bola zvolená prvá správa a revízna komisia. Za predsedu družstva bol zvolený Rudolf Hlavienka (poštový doručovateľ), za podpredsedu maloroľník Pavel Jezný. Ďalší členovia správy
družstva boli: Michal Kompiš, Ján Kubovčík, Emil
Stanislav, Emília Jančušková, Cyril Michalides, Michal Oravec od Kuchárov, Martin Dúbravec. Všetci
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okrem Jána Kubovčíka a Michala Oravca (murári),
boli maloroľníci. Ján Císar bol účtovníkom, revíznu
komisiu tvorili: Jozef Kompiš ml. (ekonóm v Stavoindustrii), predseda a členovia: Július Melna, Peter
Jezný, Ján Kompiš a Mária Balcová.
Voľbu správy a dozorného výboru schválil ONV
v Liptovskom Mikuláši dňa 19. marca 1959. Vážne
ťažkosti nastali pri sústreďovaní majetku. Každému
členovi družstva bola stanovená tzv. sústreďovacia
hodnota podľa výšky odovzdanej pôdy. JRD začalo
hospodáriť na výmere 434 ha pôdy, z toho 188 ha
ornej pôdy a 246 ha lúk a pasienkov.
Z dobytka sa do družstva sústreďovali len kravy, jalovice, teľce, kone a ovce. Ošípané, sliepky
a pod. ostávali v domácich chovoch. Tie družstvo
postupne kupovalo. Družstvo kúpilo postupne 247
kusov ošípaných a deväť prasníc. Kto neodovzdal
plnú výšku sústreďovacej hodnoty, musel rozdiel
zaplatiť v hotovosti, alebo na družstve túto hodnotu odpracovať.
Vážne ťažkosti nastali pri zhromažďovaní dobytka, ktorý bol umiestnený na šestnástich miestach,  
v maštaliach väčších gazdov a vo väčších objektoch
v obci. Ťažko bolo tiež možné kontrolovať spotrebu krmiva a správnosť ošetrovania, pretože pri takomto rozptýlenom ustajnení dochádzalo k zvyšovaniu nákladov. V humne u Klimov sa skladovali
aj prvé plody rastlinnej výroby. Seno sa skladovalo u Martina Oravca, v humne pri rímskokatolíckej
fare, v Šándorovskom humne a pod. Obilie v sýpke na rímskokatolíckej fare, slama bola uskladnená v stohoch na voľnom priestranstve. Kone zostali
v maštaliach pôvodných majiteľov. Pôda sa obrábala koňmi. Miestny národný výbor dal k dispozícii
nákladné auto.
Po založení družstva a sústredení hospodárskych
zvierat si ešte niektorí roľníci ponechali kravy, ako
základný zdroj vtedajšej obživy na dedine. Tieto sa

spočiatku pásli spoločne s družstevnými. Kráv postupne ubúdalo, ľudia prestali mať záujem o chov.
Pravidelne každý rok sa ku 31. decembru vykonával
súpis hospodárskych zvierat za každú domácnosť.
Pre verejné zásobovanie sa v období 2. svetovej vojny a po nej až do založenia družstva, museli
z pôdy odovzdávať tzv. kontingenty. Hlavne mlieko,
mäso (pri ošípaných aj s krupónom), vajcia a pod.
Mlieko sa spočiatku zbieralo v obchode, ale aj
v súkromných domoch. V čase, keď vedúci predajne odmietol mlieko vykupovať, túto prácu vykonávali miestne zberačky, ako napr. krčmárka Mrnčová, vdova Eva Mlynčeková a ďalšie. Výkup robili vo
vlastných domoch. Keď túto prácu odmietli vykonávať, bolo nutné postarať sa o vhodnú miestnosť.
Poniže hostinca Jána Mrnču bola postavená menšia
budova (pôvodne obecná váha), ktorá prestala plniť svoje pôvodné poslanie a na podnet MNV bola
prerobená na zberňu mlieka. Po založení družstva
povinnosť dodávok – kontingentov pre verejné zásobovanie prevzalo družstvo a štátne majetky.
Po založení družstva nastali problémy pri sceľovaní pôdy a rozorávaní medzí. Pre tých občanov, ktorí
ešte chceli pestovať aspoň zemiaky, bola vyčlenená pôda, ktorá sa nedala obrábať ťažkou technikou. Boli im pridelené parcely Na prievorach, Za novou ulicou, na Šamovskom, za Dúbravcovcami, pod
dvorom JRD, Na záhradách nad dedinou, v Políku
a pod. Spočiatku družstvo poskytovalo záhumienkárom kone na sadenie zemiakov, pooranie a zber.
Keď postupne nastávali čoraz väčšie problémy,
zhotovovali si niektorí občania malotraktory, prerobené zo starých osobných aut. Výdatne tiež pomáhal Cyril Michalides na poslednom koni v obci, ako
aj Jozef Chlebo Hološ z Uhorskej Vsi a Ján Tomko,
občas vypomáhali aj kone štátnych lesov.
Záhumienku pridelili všetkým záujemcom, ktorí
odovzdali pôdu do družstva a to po desať, najviac
dvadsať árov.
Zhromažďovanie osiva a sadby prebiehalo
na družstve uspokojivo. Rovnako na tie začiatočné

Brigádnická pomoc občanov pri kosení sena

ťažkosti aj kosenie a zber sena, slamy, žatva a mlátenie mláťačkou. Všetko sa uskladňovalo vonku
pod holým nebom pri budúcom dvore JRD, alebo
v stohoch priamo na poli, kde bola zasiata väčšia
časť obilia. Zber zemiakov sa robil väčšinou ručne
a bol sťažený aj pre zlé počasie a bez mechanizácie, mnohokrát sa prevádzal neskoro v októbri, keď
už padal sneh.
Na škodu veci bolo v tomto období aj to, že poľnohospodárska technika v lete aj v zime bola skladovaná pod holým nebom. Na zimu po skončení
poľnohospodárskych prác bola technika neošetrená, neočistená, neopravená a nenakonzervovaná
a preto bola aj dosť poruchová. Družstvo pociťovalo nedostatok odborných pracovníkov na opravy,
ale aj na obsluhu strojov.
Zamestnanci družstva boli prevažne dôchodcovia s nižšími výkonmi. Mladší ľudia v produktívnom
veku v poľnohospodárstve pracovať nechceli, práca
v priemysle, vo fabrikách pod strechou bola predsa
len pohodlnejšia a lákavejšia.
Stav zlúčených hospodárskych zvierat a dokúpených bol ku 30. 12. 1959 nasledovný:
rožného dobytka
157 kusov,
koní
14kusov,
ošípaných
115 kusov,
oviec
78 kusov,
hydiny
196 kusov.
Družstevný dvor sa začal budovať na holej lúke
nad dedinou, pod Parceláciou a Sečnom. Hlavne
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starší občania s týmto nesúhlasili. Upozorňovali na  
prevládajúce západné vetry, kvôli ktorým zápach
z dvora pôjde do dediny, a tiež na blízky výskyt termálnych prameňov, hlavne Teplice. Navrhovali vybudovať dvor na Brezine.
V prvých rokoch založenia družstva hlavne pre
zabezpečenie zberu úrody obilia, zemiakov, kosenie lúk a sušenie sena, bola stanovená povinnosť,
koľko ktorá domácnosť musí odrobiť pracovných
jednotiek, podľa odovzdanej pôdy. Takúto povinnosť zabezpečovali prevažne ženy a to aj mužské
práce (prihlášky do družstva podpisovali väčšinou
ženy). Mužov na družstve pracovalo málo. Jedine
na koňoch. Odrábať pomáhali príslušníci rodiny,
ktorí pracovali v priemysle, a to jednak po pracovnej dobe, alebo cez dovolenku (pri kosení, mlátení,
nosení vriec so zemiakmi a pod). Namáhavá práca
bola pri kosení lúk za Marušovou, kde sa chodilo aj
na noc, z piatka na sobotu.
V zimných mesiacoch rokov 1959–60 bola zriadená Závodná škola práce so zameraním na živočíšnu
a rastlinnú výrobu. Trvala od 1. novembra do 30.
marca. Náklady hradilo ONV odbor poľnohospodársky. Zo 164 členov JRD túto školu navštevovalo len šestnásť členov, väčšinou ženy. Vedúcim ZŠP
bol učiteľ Grečner. Bol organizovaný aj druhý ročník
ZŠP, družstevníci však mali pre toto školenie malé
pochopenie. Z vedenia družstva sa ho nezúčastnil nikto. Prednášatelia boli aj Dušan Forgáč a M.
Kordoš.
Prvý kravín bol postavený v r. 1960 pre sto kusov
dojníc. Na výstavbe ďalších objektov pacovali väčšinou dôchodcovia a občania  po pracovnej dobe cez
soboty a nedele. Výdatne začal pomáhať aj patronátny závod Stavoindustria z Liptovského Mikuláša.
Vypomáhali hlavne mechanizmami pri zbere úrody
a betónom pri výstavbe.
V roku 1961 bola vybudovaná silážna jama, vozová váha, maštaľ pre voľné ustajnenie mladého dobytka, za bytovkami bol postavený kurín a tiež matečník pre ošípané.
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Družstvo vlastnilo jedno nákladné auto a dva
traktory, ktoré pomáhali aj našim občanom pri rôznych prácach.
Po roku spoločného hospodárenia, dňa 4. februára, došlo ku zmene v obsadení funkcie predsedu
družstva. Namiesto R. Hlavienku bol okresným národným výborom dosadený do tejto funkcie Michal Iľavský, bytom v Liptovskej Ondrašovej, rodák
z Važca. Vo funkcii bol dva roky. Dňa 6. 11. 1960
na spoločnej schôdzi zástupcov obcí Jamník, Liptovský Peter, Podtureň a Liptovský Ján sa rozhodlo
o včlenení družstva Liptovský Ján do väčšieho poľnohospodárskeho celku, a to do JRD Veľký október,
zo sídlom v Podturni. V tomto zoskupení od februára 1961 do marca 1962 vykonával funkciu predsedu náš občan Matej Oravec. Došlo tu k určitej špecializácii hlavne v chove. Došlo k poklesu v chove
dobytka, dojníc a oviec. Hospodárenie neprosperovalo a členovia za niekoľko mesiacov nedostávali
mzdu. Z dôvodu tejto nehospodárnosti sa družstvo
Liptovský Ján znovu osamostatnilo.
Po ročnom samostatnom hospodárení, za nového predsedu zvolili Mateja Oravca, bolo dokázané, že práca a výsledky hospodárenia sa podstatne
zlepšili. Na škodu družstva bolo to, že sa predseda
Matej Oravec funkcie vzdal. Za predsedu bol potom znovu zvolený Rudolf Hlavienka. Družstvo stále pociťovalo nedostatok ustajňovacích priestorov.

Časť hovädzieho dobytka bola ešte stále umiestnená u Martina Oravca, v maštaliach pri kultúrnom
dome a u Michala Moravčíka.
V roku 1962 už družstvo vlastnilo nakladač maštaľného hnoja, štyri traktory, pásový traktor a rôzne závesné zariadenia. Pri nárazových prácach vypomáhala Strojno-traktorová stanica (STS) z Liptovského Mikuláša.
Takto samostatne družstvo hospodárilo až
do roku 1965, keď zaniklo a hospodárenie prevzali Štátne majetky v Bobrovci. Správa majetkov bola
v Beňadikovej pre dvory: Beňadiková, Stošice a Liptovský Ján. Vedúcim dvora bol P. Vitáliš.
Hneď od začiatku si získali stálych pracovníkov
prevažne z radov dôchodcov a žien. Počas nárazových prác vypomáhali brigádnici. Nastala zmena
s cieľom dosiahnutia vyšších výnosov, zvyšovaním
stavov dobytka.
Osvedčili sa ručné motorové kosačky, ľudovo nazývané „Rakúšanky“, s ktorými sa pracovalo na väčších rovných plochách. Pre nedostatok koscov vypomáhali kosci z Oravy. Obilie sa mlátilo mláťačkami na poli. Pri dvore boli postavené dva montované
domy. V jednom bola kancelária, kuchyňa a jedáleň
a druhý bol určený na bývanie. Dokončila sa výstavba ovčína, šopy so sýpkou a dielňa.
Výsledky dvora v Liptovskom Jáne sa podstatne
zlepšili. Medzi dvormi sa Liptovský Ján umiestnil
na druhom mieste. Pestovať sa začala aj kukurica
na zeleno na siláž.
Za celkový chod dvora bol zodpovedný zootechnik Ladislav Arato, ktorý organizoval prácu dojičiek,
kŕmičov, pastiera, kŕmiča ošípaných a zároveň ich
aj dôsledne kontroloval. Odmeňovanie sa uskutočňovalo podľa výsledkov práce a pracovníci dostávali
príplatky za soboty a nedele.

Od 1. januára 1977 všetky tri uvedené dvory
v rámci kumulácie pôdy boli začlenené do JRD Liptovský Ondrej. V Liptovskom Jáne bol zriadený hospodársky dvor. Funkciu vedúceho strediska vykonával Ladislav Arato.
V roku 1979 sa zber zemiakov na rovnejších plochách sa už zabezpečoval pomocou kombajnov,
ktoré pracovali na smeny. Triedenie sa vykonávalo
na triedičkách v Beňadikovej a v Podturni.
V roku 1987 sa v rámci užšej špecializácie na dvore v Liptovskom Jáne chovali dojnice, teľatá na výkrm, z ktorých približne polovica sa využívala na
ďalší chov kráv a druhá polovica bola odvádzaná
pre verejné zásobovanie.
Od založenia JRD v Liptovskom Ondreji funkciu
predsedu vykonával Ján Blcháč st., ktorý v istom
období zastával zároveň aj funkciu poslanca Slovenskej národnej rady (SNR). Možno konštatovať,
že za jeho pôsobenia sa družstvo rozširovalo, zveľaďovalo a výdatne pomáhal aj jednotlivým obciam
zoskupeným v tomto družstve.
Po jeho smrti prevzal funkciu predsedu Ing. Ján
Paciga z Liptovského Jána. Na družstve pracoval
dlhé roky ako zootechnik a neskoršie podpredseda. Na čele družstva, stojí až dodnes. V období
jeho pôsobenia bolo Jednotné roľnícke družstvo 1.
máj so sídlom v Liptovskom Ondreji premenované
na roľnícke družstvo a v roku 2004 transformované na akciovú spoločnosť Agria a. s. Liptovský Ondrej. Došlo k poklesu zamestnanosti z viac ako 800
na 563 osôb.
Posledné zameranie dvoru v Liptovskom Jáne
bolo na chov hovädzieho dobytka. Asi v roku 2002
boli z dvora odsunuté dojnice a tiež jalovice a teľatá. V súčasnosti sa dvor využíva na zimné ustajnenie jalovíc a časť je prenajatá súkromným osobám.
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Po 2. svetovej vojne, aj keď boli vykonávané každoročne, nariadené preventívne prehliadky sa požiarom úplne zabrániť nedalo. Požiare vznikali aj
mimo dediny.
Pomerne veľký požiar vznikol v lese pred Hlbokým, v doline na ľavej strane smerom do doliny,
povyše Ľanoviska. Rýchlym zásahom domácich
požiarnikov s motorovou striekačkou sa rozšíreniu požiaru podarilo zabrániť. Dňa 10. marca 1955
horelo v humne Jána Čajku č. d. 126 pod Špilberkom. Domáci požiarny zbor účinne zasiahol a nedovolili požiaru narobiť veľké škody. Na pomoc prišli aj požiarnici z Liptovského Hrádku, Uhorskej Vsi
a voj. posádky z Liptovského Mikuláša. Neskoršie
prišli na pomoc aj požiarnici z Podturne, Okoličného, Liptovského Mikuláša a zo Závažnej Poruby.
Títo do záchranných prác už nezasiahli. Výhodou
bolo, že vodný zdroj Štiavnica tečie v bezprostrednej blízkosti.
Pri požiari zhoreli len hospodárske budovy, poukladané drevo na dvore a strecha na dome. Susedné domy z južnej strany dom Martina Hapču
a zo severnej strany vdovy Zuzany Rúfusovej boli
zachránené. Požiar si pravdepodobne zapríčinil občan sám, lebo vysýpal popol v papierovom vreci
do humna a tam aj požiar vznikol.
Ďalší požiar vypukol v humne občana Jána Mlynčeka st. pravdepodobne od provizórnej elektroinštalácie. Drevené hospodárske budovy zhoreli.
Z neobjasnených príčin zhorela aj strecha na Chudovských a Repčekovie.
Rovnako sa nedošetrila príčina vzniku požiaru
v lese v Tierťaži. Začala horieť tráva. Spozorovali to
chatári a nahlásili na MNV. Požiar hasili dve cisternové striekačky z Okresného požiarneho útvaru. Požiarnici z Liptovského Jána zásobovali vodu cisterny z potoka Štiavnica. Na pomoc prišli aj požiarnici
z Uhorskej Vsi. Požiar sa podarilo uhasiť ešte v ten
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istý deň, prv než by sa dostal do korún stromov.
Domáci požiarnici ešte po celú noc hliadkovali.
V rokoch 1980 a 1984 obec postihli dve veľké
povodne.
Nemalé škody narobili požiare aj na úrode. Neraz
zhorel celý stoh slamy. Pri požiari na dvore JRD 9.
augusta 1986 horelo seno uskladnené v senníku.
Požiar hasili požiarnici z JRD Liptovský Ondrej, Podturne, Uhorskej Vsi a Beňadikovej. Domáci požiarnici zásobovali vodou z potoka Štiavnica, prečerpávaním poza Kašiakovcov, do nádrže pre dažďovú
vodu JRD v tých časoch ešte nemalo vlastný dostatočný zdroj vody.
Pomerne rozsiahly požiar vznikol 24. 4. 1987
o 17.30 h v hore medzi Kameničnou a Úšustami.
V suchej tráve sa požiar veľmi rýchlo šíril k vrcholu
hory. Rýchlym a pohotovým zásahom požiarnikov
z Liptovský Jána, z okresných požiarnych zborov
a susedných zborov z Uhorskej Vsi, Podturne, ale aj
mimoriadnou ochotou veľkého počtu občanov bol
v pomerne krátkej dobe požiar zlikvidovaný.
Ďalší požiar vypukol 15. 12. 1987 v budove č. 128
rekreačného zariadenia Stavoprojektu Žilina, predtým to bol dom rodiny Dúbravcovej. Požiar vypukol
temer na pravé poludnie. Tento objekt bol v rekonštrukcii pokrytý šindľom. Robotníci si počas rekonštrukcie prikurovali cez komín, ktorý ešte nebol vyústený nad strechu a tak dym s iskrami prehrieval
šindľovú strechu, ktorá sa vznietila a nakoniec celá
zhorela.
V časoch, keď ešte protipožiarny zbor nevlastnil
motorové vozidlo bola uložená niektorých občanom, čo vlastnili kone dopravovať motorovú striekačku k požiarom a to nielen v rámci obce, ale aj
do iných dedín. Takéto gazdovské domy boli označené tabuľkou Tu hláste požiar.
V letných mesiacoch, keď začalo dozrievať obilie,
stavali sa v obci cez noc hliadky (varty).
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