cIrKevnÉ DejIny DO rOKU 1945
Od vzniku samostatnej farnosti

Dejiny v zrkadle dokumentov

Kostol na území neskoršej obce Liptovský Ján vznikol mimo sídlisk v druhej polovici 13. storočia. Stavbu inicioval a financoval zaiste nový vlastník územia
Bohumír. Kostol bol postavený v gotickom štýle,
bez veže. V počiatkoch ho zasvätili svätému Jánovi Krstiteľovi. Slúžil obyvateľom rodiacich sa okolitých obcí: Uhorská Ves, Závažná Poruba, Liptovská
Porúbka a Liptovský Ján. Je postavený na mieste
pôvodnej románskej sakrálnej stavby. Starobylosť
kostola dokazoval J. Kútnik Šmálov patrocíniom
svätého Jána Krstiteľa, hlavného patróna pustovníkov – eremitov, ktorí mali podľa neho už v 12. storočí v Liptove hustú sieť mníšskych pustovní.
Okolo roku 1380 bol kostol rozšírený, pretože kapacitne prestával vyhovovať rozrastajúcemu
sa počtu obyvateľov. V 16. storočí, niekedy okolo
roku 1576, postavili pri kostole zvonicu a postupne
do nej umiestnili štyri zvony. V druhej tretine 17.
storočia bol kostol obohnaný barokovým opevnením. Koncom 17. storočia a začiatkom 18. storočia
aj kostol prestavali v barokovom štýle. V roku 1808
bola k hlavnej lodi kostola pristavaná veža s barokovou kupolou, ktorá je dodnes dominantou Liptovského Jána. V tom istom roku pôvodné tri veľmi znehodnotené zvony prelial zvonolejár František
Littmann a boli inštalované do novostavby veže.
Pôvodnú zvonicu stojacu mimo kostola prestavali, opatrili ju železnými vrátami, okenicami a stala sa miestom úradovania pereceptora rodinného
komposesorátu rodiny Sentivániovcov. (Neskôr bol
v tejto miestnosti umiestnený celý rodový archív až
do roku 1927, keď časť bola odvezená do Budapešti, kde (dnes je v správe Maďarského krajinského archívu) a časť daroval Jozef Sentiváni Gemerský
Liptovskému múzeu v Ružomberku (dnes v správe
Štátneho archívu v Bytči).
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Kostol svätého Jána Krstiteľa je jednoloďový s polygonálnym presbytériom, pristavanou sakristiou
a predstavanou vežou. V presbytériu sa zachovali
krížové rebrové klenby, loď má rovný strop a barokové okná. Pri stavbe obranného múru v 18. storočí
bola postavená neskorobaroková dvojpodlažná budova knižnice. Z pôvodného stredovekého mobiláru kostola sa zachovali len dva trojuholníkové štíty
zaniknutého krídlového oltára s maľovanými poprsiami proroka Habakuka a kráľa Dávida, pochádzajúce z osemdesiatych rokov 15.storočia. Maľované
oltárne krídla s postavami evanjelistov na zlatom
pozadí, ktoré sa spomínajú v staršej literatúre, sú

Kostol sv. Jána Krstiteľa, vzadu pri vstupe je budova
pôvodnej zvonice, ktorá do 30-tych rokov 20. stor.
slúžila ako rodový archív Sentivániovcov

nezvestné. Hlavný oltár je barokový a pochádza
z 2. polovice 17. storočia. Mariánsky oltár je z konca 17. storočia s plastikou Madony pochádzajúcej
z 2. polovice 15. storočia. Bočný oltár ukrižovania je
neskorogotický zo začiatku 16. storočia, na maľovaných krídlach oltára sú zobrazené postavy evanjelistov. Na dvoch nadstavcových trojhranných maľovaných štítoch sú podobizne prorokov z konca
15. storočia. Baroková kazateľnica pochádza zo začiatku 18. storočia. Kamenná krstiteľnica pochádza
zo 16. storočia, vrchnák je vyrobený neskoršie. Drevené barokové mortuárium bol z roku 1672. Epitaf
E. Kubíniho z roku 1619. Náhrobná doska Sentivániovcov je z prvej polovice 16. storočia. Organ bol
vyrobený a inštalovaný v roku 1721 v dielni Martina Zorkovského z Kremnice. Všetky časti nástroja sú pôvodné a veľmi zachovalé, okrem ručných
pák inštalovaných pri oprave, ktorú v roku 1858 vykonal sliezsky organár Anton Finkler. V kostole sa
nachádzajú krypty niektorých členov rodu Sentivániovcov. V súčasnosti sa vo veži rímskokatolíckeho
kostola nachádzajú tri zvony. Najstarší zvon Sanktusník bol uliaty v roku 1576, a veľký a malý zvon
uliate v roku 1931 vo zvonolejárni Rudolfa Maňouška v Brne. Opisované tri zvony uliate v roku 1808
boli pravdepodobne zrekvirované pre vojenskú výrobu počas vojny v roku 1916.159
Najstaršia písomná správa o kostole svätého Jána
Krstiteľa je z roku 1327. Vtedy sa synovia šľachtica Bohumíra sťažovali kráľovi Karolovi Róbertovi,
že im pred piatimi rokmi zlodeji vykradli miestny
kostol a odniesli z neho rôzne liturgické predmety
aj listinu kráľa Ladislava IV. o jednom z ich majetkov. Koncom 20-tych a začiatkom 30-tych rokov
14. storočia bol farárom v tunajšom kostole Michal.
Z týchto údajov vyplýva, že kostol bol postavený
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Epitaf Petra Sentivániho ml.

okolo roku 1285 a dedina, ktorá okolo neho vznikla, dostala názov podľa patróna kostola.
Novopostavený kostol sa podľa cirkevných prameňov stal sídlom samostatnej farnosti v roku
1310 a to pre obce Liptovský Ján, Závažná Poruba,
Uhorská Ves a pravdepodobne aj Liptovská Porúbka. V neskoršom období, okolo roku 1715, k nim
pribudla aj Podtureň, po zániku tunajšej kaplnky,
podriadenej farárovi v Liptovskom Petre.
Schematizmy Spišskej diecézy z 19. storočia uvádzajú ako rok vzniku samostatnej farnosti v Liptovskom Jáne až rok 1327. Samostatná farnosť
v tomto roku aj pred ním už v Jáne dokázateľne
existovala. Túto skutočnosť dokumentujú zoznamy pápežských desiatkov, v ktorých figuruje už
v roku 1310 aj farár farnosti svätého Jána Krstiteľa
(ecclesiae Sancti Johanni Baptiste) v Liptove, ktorý
svoj príjem odhadol na dve hrivny striebra ročne.
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Po farárovi Michalovi sa tu spomínajú aj ďalší kňazi:
Pavol v roku 1541, Stanislav v rokoch 1560–1561,
Ján v roku 1571 a Andrej v roku 1579, ktorý bol
pravdepodobne skoro na sto rokov posledným katolíckym kňazom farnosti.160

Prví kňazi v Liptovskom Jáne
1332–1337
1541
1560–1561
1571
1579

Michal
Pavol
Stanislav
Ján
Andrej

Reformácia a protireformácia

Dejiny v zrkadle dokumentov

Moháčska porážka a prítomnosť rôznych vojsk
zapríčinili, že sa Lutherove myšlienky dostali do Liptova už v polovici 16. storočia. Prvými reformátormi
cirkvi boli vlastne rímskokatolícki kňazi, čo vysvetľovala cirkev ako herézu. Kanonická vizitácia Michala
Segedina (Szegedinus) v roku 1560 zaznamenala,
že vtedajší kňaz svätojánskej farnosti Stanislav pochádzal z Moravy a za kňaza bol vysvätený v roku
1551 v Krakowe. Odtiaľ pravdepodobne priniesol aj
reformačné myšlienky. Vizitátor opísal farára Stanislava ako muža s dlhou bradou, nepatrnými vedomosťami, plného zlých duchov a démonov, vydávajúceho sa za exorcistu (vyháňača diabla), ktorý
si všeličo povymýšľal o františkánskych mníchoch,
sídliacich v susednom Okoličnom, čím chcel zamedziť dlhoročnú oddanosť farníkov z Jána a Poruby
kláštoru. Dokazoval to príhodou, ktorá sa udiala
v tých rokoch. Keď kňaz Stanislav videl ako farníci
idú v zástupoch na odpust pri príležitosti posvätenia
chrámu, vyšiel na pole orať a presviedčal okoloidúcich farníkov, aby sa nevenovali „Božským veciam“,
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Arcibiskup Mikuláš Oláh

ale radšej všednej práci. Presviedčal ich ďalej, že
v tento sviatok nebude žiadna slávnosť. Keď mu tieto presviedčacie prostriedky nepomohli, zbehol ku
Váhu a lavicu, slúžiacu na prechod cez rieku „od základu vyvrátil“, aby ľudia nemohli prejsť cez vodu
suchí. Ani toto mu nepomohlo, pretože ľudia použili blízky brod a Váh prešli. Na brehu im rečnil proti pápežským odpustkom („bľabotal papuľnatými
pyskami prapodivné a neslýchané nemožnosti proti
pápežským odpustkom”). Vizitátor Michal Segedinus na základe týchto skutočností charakterizoval
činnosť tunajšieho kňaza slovami: „…tak vídame
povstávať proti Kristu diabla, aby sa vzmáhalo jeho,
totiž diablovo kráľovstvo“. Táto zmienka v kanonickej vizitácii je zároveň prvou písomnou zmienkou
o moste a brode v Uhorskej Vsi.161
V roku 1561 zvolal ostrihomský arcibiskup Mikuláš Oláh cirkevnú synodu do Trnavy, kde bola zostavená komisia, ktorá mala vypočuť predvolaných
farárov a na základe výsledkov kanonickej vizitácie
a výsluchov zostavila zoznam z cirkvi vyobcovaných
kňazov – heretikov („Nomina plebanorum hæreticorum excommunicatorum“). V tomto zozname
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BUCKO, V.: Reformné hnutie v arcibiskupstve ostrihomskom do roku 1564, Bratislava 1939, s. 170–171.

bolo uvedených trinásť kňazov z Liptova a medzi
nimi bol aj Stanislav zo svätojánskej farnosti.
Mohutnosť šírenia reformácie v Liptove v druhej
polovici a na konci 16. storočia opísal niekdajší nitriansky biskup Imrich Paluďaj vo svojej úvahe takto:
„To nové učenie zasiahlo za panovania Rudolfa aj
tieto kraje, a na spôsob rozvodnenej prudkej riavy
rozlialo sa na široko a ďaleko, nielen po mestách,
ale aj po dedinách a kaštieľoch, ba aj po podhorských osadách.”162
Druhým kňazom reformovanej cirkvi v Liptovskom Jáne bol v rokoch 1580–1584 Samuel Melikius (Mellik), syn miestneho učiteľa Šalamúna Melikia, ktorý učil v Jáne od roku 1596 asi až do roku
1600. Podľa dobových prameňov to bol veľmi učený človek, teológ, znalec filozofie, orientálnych jazykov a astronómie. Zomrel v Očovej 29. augusta
v roku 1620.163
Jeho nástupca Jakub Spléni (Splényi, Splénius,
Wencel) pochádzal z Banskej Bystrice a jeho synovia Eliáš a Jeremiáš Spléniovci pôsobili ako rektori
na rôznych miestach. V rokoch 1582–1586 sa Jakub
Spléni spomína ako evanjelický kňaz v Liptovskom
Jáne. V roku 1634 sa spomína ako rektor tunajšej
školy muž rovnakého mena.
Tretím kňazom svätojánskej reformovanej cirkvi
bol v rokoch 1586–1599 Leonard Mokošíni. Pred
tým pôsobil v Partizánskej Ľupči. Neskôr bol kňazom v Liptovskom Ondreji. Jeho nástupcom sa stal
od roku 1600 na viac ako dva roky Michal Chmelius. Krátko po ňom nasledoval Juraj Šmidelius
(Schmidelius) z Brezna a v roku 1603 Andrej Bartošovič (Bartossovics). Pôsobil v Liptovskom Jáne
desať rokov a odišiel za kazateľa do Zvolena. Jeho
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nástupca Ján Mathesius bol svätojánskym rektorom
a kazateľom v rokoch 1613–1627.164
Ďalší známy evanjelický kazateľ Martin Stubnicer,
pochádzal z Turca. V roku 1635 prišiel z Brestova
v Šariši. Pred tým pôsobil okolo roku 1627 ako kazateľ vo farnosti svätého Ondreja v Liptove. V Liptovskom Jáne bol nepretržite až do roku 1643. V roku
1644 na uvoľnené miesto svätojánskej farnosti prišiel kazateľ Pavol Faško (Faškovicius). Pôsobil tu najdlhšie, až do roku 1667, keď je v písomných prameňoch posledná zmienka o jeho tunajšom pôsobení.
Jeho meno sa spomína neskôr v Partizánskej Ľupči,
kde sa stal kazateľom.165

František Rákoci II.
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Rozmach protestantizmu nemal dlhého trvania.
Závery Žilinskej synody a snemu v Trnave umožnili predstaviteľom katolíckej cirkvi pripraviť odvetné
opatrenia, ktoré vyústili do stavovských povstaní
Štefana Bočkaja, Gabriela Betlena a Rákociovcov.
V druhej polovici 17. storočia bola už rekatolizácia
v Uhorsku v plnom prúde a vyvrcholila najmä v desaťročnom období po odhalení Vešelnéniho sprisahania v roku 1670.
V Liptove bolo prenasledovanie ukončené súdnym procesom proti evanjelickým kňazom a učiteľom v roku 1673. V roku 1671 bol v Bratislave
zriadený Mimoriadny delegovaný súd, pred ktorý
bolo povolaných 233 väčšinou protestantských zemanov, podozrievaných z účasti na Vešeléniho sprisahaní. V roku 1673 boli pred tento súd povolaní aj
evanjelickí kňazi z Turca, Zvolena a Liptova. Obvinili ich z vlastizrady, bohorúhačstva a odsúdili ich
na smrť. Aj keď rozsudok nebol vykonaný, obvinení
boli nútení, aby prestúpili na katolícku vieru.
V tomto roku bol povolaný pred súd aj Andrej
Brozík, farár v Jáne a Baltazár Klementis, farár
v Svätom Štefane. Spolu s ďalšími liptovskými farármi radšej podpísali reverz, že sa vzdávajú svojho úradu a ostávajú doma. Medzi kňazmi, ktorí
podstúpili skoro desaťročné väznenie, bol aj farár
z Liptovskej Anny a neskorší farár v Liptovskom Jáne
Baltazár Ozbius. Ani tí kňazi, ktorí reverz podpísali
a ostali doma, nenašli pokoja. Boli vystavení posmechu, opovrhnutiu, biede.
V roku 1678 vypuklo stavovské povstanie kežmarského grófa Imricha Tököliho. V tomto období
boli opäť evanjelikom vydané skoro všetky kostoly
v Liptove. Víťazné vojská povstalcov sa však dopustili aj množstva ukrutností na katolíckych kňazoch
a mníchoch. V Liptove bolo podľa dobových údajov
166
167
168
92

zavraždených viac ako desať katolíckych duchovných. Medzi nimi bol aj mikulášsky farár Ján Tranoscius, vnuk Juraja Tranovského, ktorého povstalci
sťali pri mlynskom úpuste na vyšnom konci vtedajšieho Liptovského Mikuláša.
Samozrejme prenasledovaní boli aj evanjelici.
Podľa kráľovského nariadenia bolo od roku 1673
kazateľom zakázané vykonávať akúkoľvek kňazskú činnosť, boli vyhnaní z fár a jezuiti na viacerých
miestach Liptova nútili násilím obyvateľov prijať večeru Pánovu pod jediným spôsobom. Desaťročné
prenasledovanie sa mierne upokojilo v roku 1682
po uzavretí mieru medzi panovníkom a grófom
Tökölim.166
V rokoch 1667–1674 bol teda svätojánskym kazateľom Andrej Brozík. O ňom nemáme žiadne bližšie informácie. Jeho nástupca, Baltazár Ozbius (Csíbius, Ozsbius), prišiel do Liptovského Jána po upokojení pomerov v krajine okolo roku 1682 z farnosti
Svätej Anny v Liptove. V Jáne pôsobil necelé dva
roky a 7. februára 1683 si cirkev zvolila za svojho
nového pastiera Baltazára Klementisa, ktorý bol
predtým kazateľom vo Svätom Štefane (zaniknutá
dedina v blízkosti dnešnej Veternej Poruby).167
Dňa 5. mája 1705 zomrel cisár Leopold I. Krátko potom sedmohradské knieža František Rákoci II.
zvolal snem do Sečian, kde bola uzavretá dohoda obsahujúca trinásť bodov. V rámci tejto dohody bolo v Liptove evanjelikom vrátených dvadsaťtri
chrámov a medzi nimi aj chrám v Liptovskom Jáne.
Pod záštitou týchto udalostí bolo utvorené znovu
Liptovské kontubernium a na jeho zhromaždení
v Liptovskom Mikuláši 15. septembra 1705 sa zúčastnilo dvadsať farárov z Liptova, medzi ktorými
bol aj Ján Paulíny, svätojánsky evanjelický farár ako
zapisovateľ.168
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Protestantskí kňazi do vydania
tolerančného patentu
1580–1584
1584–1586
1586–1599
1600–1602
1602–1603
1603–1613
1613–1627
1635–1643
1644–1667
1667–1674
1682–1683
1683–1687
1705–1709

Samuel Melik (Molyk)
Jakub Spléni
Leonard Mokošíni
Michal Chmelius
Juraj Šmidelius Breznensis
Andrej Bartošovič
Ján Mathesius
?
Martin Stubnicer
Pavol Faško
Andrej Brozík
Baltazár Ozbius
Baltazár Klementis
Ján Paulíny

Evanjelická cirkev
po tolerančnom patente
Po rozhodujúcej bitke pri Trenčíne sa rákociovskí
povstalci dostali až do Liptova a na Oravu. V januári 1709 cisárske vojsko generála A. Toleta (Thollet)
obsadilo Liptov a vytlačilo povstalcov z týchto pozícií. K rozhodujúcemu vojenskému stretnutiu potom
došlo 4.–10. augusta roku 1709 na Švihrovej.169
Po porážke povstania v roku 1709 Ján Paulíny zo
svätojánskej farnosti odchádza. Evanjelická cirkev
svätojánska sa spolu s fíliami pričlenila opäť k evanjelickej „matkocirkvi” v Paludzi. Pre príliš veľkú
vzdialenosť evanjelikov z Liptovského Jána, Závažnej Poruby, Uhorskej Vsi a Podturne krstil, sobášil
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a aj pochovával rímskokatolícky kňaz v Liptovskom
Jáne.
Od roku 1783 patril evanjelický zbor v Jáne krátko ku Vrbicko-mikulášskemu tolerančnému zboru.
V tom istom roku sa však utvoril samostatný Evanjelický cirkevný zbor v Liptovskom Jáne a k nemu sa
pričlenili aj evanjelici zo Závažnej Poruby, Uhorskej
Vsi a Podturne ako dcérocirkvi.
V roku 1782 podali evanjelici z Liptovského Jána,
Uhorskej Vsi a Závažnej Poruby Liptovskej župe žiadosť o povolenie stavby spoločného evanjelického
kostola podľa tolerančného patentu, ktorý by mal
stáť v Liptovskom Jáne. Župa ich žiadosti vyhovela.
Dekrétom Liptovskej župy zo dňa 7. augusta 1783
bol ustanovený Evanjelický zbor augsburského vyznania v Liptovskom Jáne s fíliami v Uhorskej Vsi,
Liptovskej Porúbke a Závažnej Porube.
Pôvodný klasicistický kostol postavili na pozemku, kde sa slúžili služby Božie pod šírym nebom,
neskôr v dome zemepána Michala Szentiványiho.
Základný kameň bol položený 1. októbra 1783
a stavba bola dokončená a posviacka sa konala v 1.
adventnú nedeľu 1785. Náklady na stavbu boli vyčíslené na 1944 zlatých a 46 grajciarov. Bola to kamenná stavba s drevený stropom a strechou bez
veže podľa predpisov tolerančného patentu. Oltár
a kazateľnica boli dielom Samuela Lenharta z Tisovca a organ v roku 1785 zhotovil Matej Janušek,
majster organár z Kremnice. Na začiatku 19. storočia bol kostol od základov opravený a prestavaný.170
Po požiari 5. októbra 1907, ktorému padol
za obeť i kostol a evanjelická škola, sa obyvatelia
rozhodli postaviť si nový kostol. Stavba prebehla
v rokoch 1907–1908 podľa projektov Juraja Košúta
z Popradu. Kostol je neogotický, rovnako ako oltár
so stĺpovou architektúrou, nadstavcovým štítom,

VÍTEK, P.: Švihrovská bitka, In. Po tvojich cestách pevne kráčam, Zborník z osláv 300. výročia Ružomberskej synody, Ružomberok 2007, s. 34–39; VÍTEK, P.: Bitka pri Vavrišove „Švihrovská“, In. Neďaleko od Trenčína…: Pamätnica k 300. výročiu bitky
pri Trenčianskej Turnej. Obec Trenčianska Turná a Vojenský historický ústav v Bratislave, 2008.
VÍTEK, P. a kol.: Závažná Poruba. Závažná Poruba 2002, s. 43.
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oltárnym obrazom Krista na kríži a na bokoch
s upevnenými úponkovými neorokokovými ušami.
Pristavaná veža je vysoká 32 metrov. Oltár z roku
1908 spolu s organom daroval kostolu Jozef Szentiványi. Oltár a kazateľnicu vyrobil rezbársky majster
Andrej Melichar z Podturne. Je kópiou oltára s kazateľnicovu z evanjelického kostola v Arade v Rumunsku. Súčasťou zariadenia kostola sú aj dva zvony uliate vo zvonolejárni Rudolf Manoušek v Brne.
Veľký zvon v roku 1930 a malý zvon v roku 1924.
Organ na základe odporučenia konventu zo dňa
3. júna 1908 postavil Jáno Tuček z Kutnej Hory
a do posviacky obnoveného kostola, ktorá bola 29.
novembra, bol aj daný do prevádzky. Stál 3 600 korún. Prvú väčšiu opravu vykonal v roku 1922 jeho
výrobca Ján Tuček z Kutnej Hory. Dôkladne ho
vyčistil, opravil, osadil 23 nových píšťal a doladil.
Oprava stála 2 800 Kčs. Niekoľkokrát organ dolaďoval MUDr. Karol Wurm, kožný lekár z Liptovského Mikuláša. Poslednú opravu vykonala firma Tuček
z Kutnej Hory v roku 1988. Organ bol vyčistený,
nastavený a doladený. Od tých čias slúži až dodnes
bez opráv, okrem výmeny ložísk na elektrickom
motore, ktorý poháňa ventilátor. Zmena mechanického ovládania organu na elektrické sa vykonala za pôsobenia ev. farára a seniora Juraja Lukáča.
V rámci väčšej opravy kostola v roku 1999 sa urobili rozvody elektrickej inštalácie pre elektrické vykurovanie, vymaľovali sa steny kostola – vnútorné
maľby a ďalšie opravy. Pri opravách došlo k väčšiemu zaneseniu píšťal a iných mechanizmov organu.
Preto v roku 2000 sa presbyterstvo zboru na konvente uznieslo, že organ je potrebné dať vyčistiť
a aj naladiť odbornej firme. Náklady boli vyčíslené
na 150 000 Sk.171
V 19. storočí pôsobili v Liptovskom Jáne a ostatných dcérocirkvách viacerí významní evanjelickí
171
172
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kňazi. Vynikajúcu vzdelanostnú úroveň si udržali
kňazi aj v období rekatolizácie a po vzniku samostatného evanjelického zboru v Liptovskom Jáne
v roku 1783. Medzi učených mužov svojej doby patril aj prvý kňaz samostatného zboru Štefan Viliam
de Luck. Po trojročnom pôsobení odišiel po nezhodách s členmi rodiny Sentivániovcov, cirkevným
zborom a seniorátom pre obsah svojho v poradí už
tretieho vydaného osvieteneckého diela s názvom
„Tentamen liberi Judicii de Articulis Fidei“ (Pokus
o slobodné posúdenie článkov viery). Odišiel za kazateľa rodiny Prónajovcov do Áča (v blízkosti Budapešti), kde pôsobil až do svojej smrti v roku 1795.172
Po de Luckovi nastúpil za farára Ján Tichý, ktorý
pôsobil v Jáne plných 42 rokov (1786–1828). Narodil sa v Martine, študoval v Prešove. Pozvaný bol
za rektora do Paludze. Za jeho pôsobenia bol dokončený kostol a vnútorným zariadením bola vybavená fara aj škola. Zomrel v Liptovskom Jáne 31.
januára 1828 vo veku 69 rokov.

Kolektív: Súpis pamiatok na Slovensku 1., Obzor, Bratislava 1968, s. 234–235.
Slovenský biografický slovník, I. zv., Matica slovenská, Martin 1986, s. 457; VÍTEK, P. a kol.: Závažná Poruba. Závažná Poruba
2002, s. 39.

Medzi významných kazateľov patrili aj: Ján
Plech, pôvodne vyučený papiernik, neskôr významný kňaz, liptovský senior, ktorý sa venoval prekladom z nemčiny a hospodárstvu v Liptove, Ján Čajak najst., básnik, učiteľ, ktorý svoju
poéziu publikoval v almanachoch, kalendároch,
časopisoch a v satirických básniach kritizujúci nedostatky národného a spoločenského života, Ján Nemešáni (Nemessányi), pedagóg, ktorý opäť rozhýbal učiteľský život v Liptove v období bachovho absolutizmu a publicista, ktorý svoje články publikoval
v časopisoch Priateľ školy a literatúry, Pešťbudínske vedomosti a je aj autorom úvahy o dozorcoch
zemianskeho pôvodu v evanjelickej cirkvi „Světské
stavy v církvi evanjelické“, Samuel Perešéni (Peressényi), okrem svojho povolania zastávajúci viaceré
funkcie, svoje články publikoval v rôznych cirkevných časopisoch.173
Svätojánska evanjelická cirkev prežívala na začiatku 20. storočia ťažké obdobie, pretože najmä
po hmotnej stránke upadla. Pri veľkom požiari Liptovského Jána 5. októbra 1907 zhorel tunajší evanjelický kostol a popolom ľahla aj škola s učiteľským
bytom. Navyše po požiari kostola v Jáne sa na jeho
obnovu nepoužila základina na to určená, ale bola
použitá na iné ciele. Na obnovu jánskeho chrámu si
cirkev zobrala pôžičku, na ktorú prispeli všetky fílie.
Proti tomuto sa postavila fília v Liptovskej Porúbke
a nasledovali ju aj ostatné. Nezákonné rozhodnutie
farára Királyho urýchlilo rozhodnutie Liptovskej Porúbky osamostatniť sa a nasledovali ju aj ostatné.
Po viac ako 40-ročnom pôsobení zomrel 21. marca 1911 evanjelický farár Koloman Király. Jeho odchodom spory vo vnútri jánskej cirkvi neutíchli. Ku
ďalšiemu úpadku zboru prispeli aj ťahanice s voľbou nového farára medzi kandidátmi Deziderom
Duránim, farárom v Pondelku a Jánom Hyskom,
173
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kaplánom v Sarvaši. Boj sa ukončil len urýchlenou
voľbou farára Samuela Perešéniho (Peressényi).
V roku 1912 sa osamostatnila od evanjelického zboru v Liptovskom Jáne fília v Liptovskej Porúbke.174
V rámci úpravy a zveľaďovania okolia kostola,
ale aj na znak slobody po prvej svetovej vojne boli
pred kostolom vysadené „Lipy slobody“. Celkovo
ich bolo päť. Stalo sa tak dodatočne v marci 1919.
Po kompletnom vnútornom vybavení kostola, terénnych úpravách a výstavbe oplotenia, za účasti temer celej evanjelickej verejnosti z Liptovského
Jána, Závažnej Poruby, Liptovskej Porúbky, Uhorskej Vsi, Podturne a Beňadikovej, ktorá sa na obnove chrámu podieľala, sa uskutočnila slávnosť jeho
posviacky. Slávnosť sa začala hymnou „Hej Slováci“. Slávnostný prejav mal predseda Národnej rady
Samuel Perešéni. Ocenil a vyzdvihol význam tejto
slávnostnej chvíle a za veľkého nadšenia prítomných,
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pomenoval jednotlivé lipy v poradí od evanjelickej
školy: prvá – E. Beneša, druhá – M. R. Štefánika,
tretia – T. G. Masaryka a štvrtá – V. Šrobára. Piata lipa bola zasadená v priestoroch, kde je teraz
vchod do dvora bývalej evanjelickej školy, ktorú
práve pre zriadenie tohto vchodu museli neskôr vyrúbať. Slávnostnú reč ukončil výzvou pre občanov,
aby sa o lipy vzorne starali, ošetrovali ich a polievali
a do pamäti budúcich generácii vštepovali a pripomínali lásku k slobode pre všetky národy. Slávnosť
ukončili piesňou „Nad Tatrou sa blýska“.
Neskôr cirkvi pribudli ďalšie pozemky, ktoré darovali súrodenci Samuel, Anna a Michal Klimovci.
Stalo sa tak v roku 1922, keď darovali tzv. Šamovský intravilán. Časť tohto pozemku tvorili záhrady
západným smerom od kostola, ktorý v strede rozdeľovala cesta do poľa. Ľavú časť záhrady užívali
učitelia a pravú farári. Na vŕšku nad záhradou pre
kňazov bola postavená sýpka na uskladnenie „zôsypu“, ako deputát pre kňazov a budovy za ňou
ako byt pre kostolníka a zvonára (naposledy rod. R.
Melnu) a v zadnej časti býval Kornel Kompiš s rodinou. Tu tiež po dlhé roky bola umiestnená tzv.
„čitáreň“ pre evanjelickú mládež. Južná časť oproti
budove bol voľný priestor – lúka, kde sa poriadali
školské majálesy, neskoršie rôzne športové podujatia, najviac sa tu hrával volejbal. Počas stavby hotela Poludnica, boli všetky budovy zbúrané. Pozemky
pod stavbu nákupného strediska a rodinné domy
občanom bývajúcim na novej ulici boli odpredané
veľmi lacno, väčšinou po 4,00 Kčs/m2. Súrodenci
Klimovci, ktorí svoje pozemky darovali cirkvi, odpočívajú na miestnom cintoríne. V strede cintorína
na pravo od krypty Sentivániovcov, kde stoja tri rovnaké čierne mramorové pomníky tejto rodiny. Pod
nimi odpočívajú Michal a brat Samuel s manželkou
Emou. Deti nemali a Michal bol slobodný.
V rokoch 1922 až 1930 pôsobil ako farár Zoltán
Müller. Do Jána prišiel 27. januára 1924 z Liptovského Mikuláša, kde pôsobil ako kaplán. V roku 1930
odišiel z Jána na Spiš do Merníka.
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Ján Plech sa narodil v Zemianskej Dedine 11. mája
1795 v rodine papiernika Jána Plecha a Zuzany Marčekovej. Základné vzdelanie získal v rodisku, neskôr
študoval vo Veličnej a na Gymnáziu v Liptovskom
Mikuláši. Štúdium prerušil a vyučil sa papiernickému remeslu. V štúdiu na gymnáziu pokračoval
v Kežmarku a neskôr študoval teológiu, filozofiu
a právo na evanjelickom kolégiu v Prešove. Po skončení pracoval najskôr v papierni v Necpaloch, neskôr ako vychovávateľ u Jozefa Sentivániho Gemerského. Ako kazateľ pôsobil v Paludzi v rokoch 1828
až 1831 ako farár v Liptovskom Jáne, neskôr v Sabinove a Liptovskom Petre. V rokoch 1842–1873 bol
liptovským seniorom. Od roku 1873 žil na odpočinku v Sučanoch, kde aj 17. marca 1874 zomrel. Venoval sa prekladom z nemčiny a hospodárstvu v Liptove o čom v roku 1852 napísal aj spis s názvom
„Kratičký návod ku zlepšení polnjeho hospodárstva
v krajoch podtatranskích“.
Ján Čajak najst., básnik, učiteľ a evanjelický kňaz
sa narodil 5. januára 1830 v Paludzi rodičom Matejovi Čajakovi, tunajšiemu úradníkovi a neskoršiemu richtárovi a Anne Lanštiakovej. Ľudovú školu

Evanjelickí kňazi po vydaní
tolerančného patentu
1783–1786
1786–1828
1828–1831
1831–1862
1862–1867
1867–1869
1869–1911
1912–1922
1922–1930
1931–1938
1938–1973

Štefan Wilhelm de Luck
Ján Tichý
Ján Plech
Ján Kalinčiak
Ján Čajak st.
Ján Nemešáni
Koloman Királi
Samuel Perešéni
Zoltán Müller
Vladimír Kuna
Juraj Lukáč

vychodil v Paludzi a Liptovskom Mikuláši. Študoval
na gymnáziu v Rožňave, evanjelickom lýceu v Levoči, teologické štúdiá absolvoval vo Viedni. V rokoch 1848–1849 pôsobil ako pomocný učiteľ v Liptovskom Mikuláši, od roku 1851 ako domáci učiteľ
u Martina Sentivániho v Liptovskom Jáne. Od roku
1860 pôsobil ako evanjelický farár v Liptovskom
Jáne, seniorálny notár a neskôr ako dekan horného Liptova. Zomrel v Liptovskom Jáne 4. februára
1867 na tuberkulózu. Svoju poéziu publikoval v almanachoch, kalendároch a časopisoch. Vo svojich
satirických básňach uverejňovaných v Černokňažníku kritizoval nedostatky národného a spoločenského života. Známy sa stal jeho syn Ján Čajak st.
(1863–1944), učiteľ, básnik a vnuk Ján Čajak najml.
(1897–1982) spisovateľ, publicista a prekladateľ.
Ján Nemešáni (Nemessányi) evanjelický farár, pedagóg a publicista sa narodil 16. januára 1832 vo
Vrbici v zemianskej rodine. Po získaní základného
vzdelania v rodisku pokračoval v štúdiu teológie
a práva. Pôsobil ako učiteľ v Štrbe a Liptovskom
Mikuláši. Miesto kňaza v Liptovskom Jáne prijal
z politických sympatií k Sentivániovcom. V rokoch
1869–1877 bol inšpektorom škôl v Liptove a Zvolene, neskôr v Komárne. Bol kráľovským radcom,
riaditeľom dištriktuálneho učiteľského ústavu. Svoje články publikoval v časopisoch Priateľ školy a literatúry, Pešťbudínske vedomosti. Je autorom úvahy o dozorcoch zemianskeho pôvodu v evanjelickej
cirkvi „Světské stavy v církvi evanjelické“. Bol vynikajúcim pedagógom, ktorý opäť rozhýbal učiteľský
život v Liptove v období bachovho absolutizmu. Zomrel 12. júla 1899 v Novom Sade. Jeho brat Samuel Felix Nemešáni sa stal známym husliarskym majstrom. Svoje prvé majstrovské husle vyrobil v roku
1895 v Liptovskom Jáne.
Samuel Perešéni, evanjelický farár, sa narodil 12.
novembra 1883 v Podzámočku pri Zvolene. Študoval v Banskej Bystrici, Banskej Štiavnici a teológiu v Bratislave. V Liptove zastával viaceré významné funkcie. Bol predsedom školskej stolice, člen

Ján Čajak najst.

Samuel Perešéni (Peressényi)

Vladimír Kuna

okresného výboru, člen župného zastupiteľstva.
Bol zakladateľom a predsedom Roľníckej vzájomnej pokladnice v Púchove a predseda Ovocinárskej spoločnosti. Publikoval v rôznych cirkevných
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časopisoch. Ako farár pôsobil v Kráľovej Lehote,
v rokoch 1912–1922 v Liptovskom Jáne, kde bol aj
organizátorom prvých ochotníckych divadiel. Z Liptovského Jána odišiel do Záriečia, kde bol iniciátorom stavby pomníka M. R. Štefánika.
Vladimír Kuna sa narodil 20. októbra 1904 vo Vrbici. Gymnázium navštevoval v Liptovskom Mikuláši a teológiu vyštudoval v Bratislave. Ordinovaný
bol 29. júna 1929 biskupom Dr. Jurajom Janoškom
v Trnave. Ako kaplán pôsobil v Liptovskom Mikuláši
a 11. januára 1931 bol vyvolený za jánskeho farára.
V Jáne pôsobil do 29. júna 1938. V období jeho pôsobenia a pri 150. výročí, bol chrám v Liptovskom
Jáne opravený. Staral sa vzorne aj o veriacich vo fíliách. V Závažnej Porube bol postavený kostol v roku
1933, bol obnovený kostol v Liptovskom Ondreji
a postavená evanjelická ľudová škola, aj s bytom
pre učiteľa v Konskej. Neskôr sa vrátil do Liptovského Mikuláša, kde pôsobil ako druhý farár a správca
sirotinca. Bol dekanom dolného Liptova. Počas druhej sv. vojny zachránil tridsať židovských detí.

Rímskokatolícka farnosť
od 18. storočia
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Krajinský snem v Šoproni v roku 1681 uzákonil
články číslo 25. a 26., takzvané artikuly, zabezpečujúce evanjelikom náboženskú slobodu. Zákonné
články nariaďovali evanjelikom odovzdať katolíkom
chrámy, pôvodne katolíckym spôsobom posvätené.
V župách, kde takýmto spôsobom evanjelici prišli
o všetky chrámy, dovolili postaviť dva, takzvané artikulárne chrámy.
V Liptove boli postavené v Paludzi a v Hybiach.
Takto boli v rokoch 1681–1687 evanjelikom v Liptove odobraté všetky chrámy. V roku 1687 kostol
175
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svätého Jána Krstiteľa na základe Šoproňských artikúl evanjelikom odobrali. Evanjelikov z Liptovského Jána, Uhorskej Vsi a Závažnej Poruby pričlenili
k novovytvorenému artikulárnemu zboru v Paludzi.
Prvý katolícky farár, ktorý sa vrátil na faru do Jána,
bol Anton Horoš (Hoross). Ten sa prvýkrát v roku
1698 spomína ako „parochus szent-ivanesis“.
V tomto roku bol kostol svätého Jána Krstiteľa
opäť vysvätený a oficiálne sa obnovila aj samostatná rímskokatolícka farnosť a jej činnosť v Liptovskom Jáne spolu s filiálkami v Uhorskej Vsi, Závažnej Porube s kaplnkou svätého Lukáša evanjelistu
v Liptovskom Petre s kostolom apoštolov svätého
Petra a Pavla, ktorý bol už v tom čase v ruinách,
v Vavrišove a Jamníku. V roku 1715 k nim pribudla
aj Podtureň.175
V rokoch 1703–1706 bol farárom Imrich Magaši
(Magassy). Po vypuknutí Rákociho povstania bol
z fary vyhnaný a kostol opäť obsadili evanjelici. Farár Magaši odišiel a koncom decembra 1706 stal sa
správcom farnosti v Piešťanoch. Po navrátení kostola katolíkom bol v roku 1709 správcom farnosti
ustanovený František Sirokovič (Szirokovics).
Dňa 13. augusta 1732 bola vykonaná v Liptovskom Jáne Ujvendégyiho vizitácia. Podľa zápisnice z kanonickej vizitácie obyvatelia Liptovského
Jána, Uhorskej Vsi, Podturne a Beňadikovej patrili do pôsobnosti katolíckeho kostola svätého Jána.
Dušpastierom bol v Jáne v tom čase rímskokatolícky farár Andrej Seredy (Szeredy), v tom čase
33-ročný. Pochádzal z Poľska. Teológiu vyštudoval
vo Viedni. V Liptovskom Jáne aj v Liptove pôsobil
od roku 1724. Na jeho podnet bol v tom čase obnovený a vybavený novým zariadením schátralý kostol v Liptovskom Petre. Od roku 1741 pôsobil v Štrbe. Zomrel v Okoličnom vo františkánskom kláštore
v roku 1760.176

ŠA Bytča, Zbierka cirkevných matrík, Rímskokatolícke matriky Liptovský Ján.
ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, Kanonická vizitácia farnosti L. Ján 1733; ŠA Bytča, Zbierka cirkevných matrík, najstaršia r. k.
matrika Štrby.

O katolíkov sa od roku 1791 staral svätojánsky
farár Ján Nepomuk Holmík, vtedy 29-ročný. Perfektne ovládal slovenčinu a nemčinu, maďarčinu
iba čiastočne. Predtým pôsobil ako kaplán v Partizánskej Ľupči. Údaje o počte obyvateľstva sa,
žiaľ, zachovali len z celej farnosti. Katolíkov narátali 236, evanjelikov 4 700. Miešaných manželstiev
bolo 23.177
Do obvodu farnosti v Liptovskom Jáne patrili podľa kanonickej vizitácie z roku 1795 obce Liptovská
Porúbka, Uhorská Ves, Boce, Liptovský Peter, Vavrišovo, Jamník, Podtureň, Jakubovany a Závažná Poruba. Žili tu iba Slováci. Údaje o počte obyvateľov
v jednotlivých fíliách sa nezachovali, uvádza sa iba
sumár.178 Katolíci z Liptovského Jána a okolia chodili na bohoslužby do kostolíka v Liptovskom Jáne.
Obyvatelia evanjelického vierovyznania navštevovali zasa evanjelický kostol v Liptovskom Jáne. Kňazom tu v roku 1795 bol Ján Tichý (* 1828).179
Na začiatku 19. storočia bol farárom Juraj
Plencner (Plenczner), ktorý v roku 1807 odišiel. Neskôr bol farárom v Partizánskej Ľupči. Starostlivosť
o jánskych katolíkov prešla v roku 1822 na farára
Alexia Dvorského. Bol to vtedy 29-ročný kňaz, ktorý slúžil ako kaplán na Orave a ako farár v Partizánskej Ľupči, Liptovskej Mare a v Liptovskom Trnovci.
Vo vizitácii biskupa Pyrkera je o ňom zaznačené, že
dobre ovládal latinčinu, nemčinu a poľštinu.180
Od druhej polovice 19. storočia sa v Liptovskom
Jáne vystriedalo viacero farárov: Štefan Pataky, Žigmund Platthy z Paludze a Diviak, Anton Černý a Rudolf Scheda.
Rudolf Scheda sa stal jánskym kňazom na sklonku 2. svetovej vojny. Narodil sa 11. februára 1898
vo Veľkých Židlochoviciach, v rodine Jána Schedu
a Márie Ketschekovej. Po absolvovaní ľudovej školy,
177
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Interiér rímskokatolíckeho kostola

Drevený strop v rímskokatolíckom kostole

Tamže, Zápisnica z kanonickej vizitácie farského kostola v Liptovskom Jáne, inv. č. 934, r. 1795, kart. č. 680.
ŠA Bytča, LŽ I, cirkevné, inv.č.934, r. 1795, kart. č. 680. Canonica visitatio ecclesiae S. Joannis de anno 1795.
ŠA Bytča, LŽ I., cirkevné. inv. č. 934, r. 1795, kart. č. 680.
VÍTEK, P.: Dejiny Partizánskej Ľupče. Marmota Press Poprad 2002, s. 63.
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Rímskokatolícki kňazi
do roku 1945

Dejiny v zrkadle dokumentov

1698–1703
1703–1706
1709–1724
1724–1741
1741–1758
1758–1791
1791–1801
1801–1807
1807–1822
1822–1866
1866–1892
1892–1892
1892–1905
1905–1905
1905–1936
1936–1944

Anton Horoš
Imrich Magaši
František Sirokovič
Andrej Seredy
Ignác Papánek
Daniel Petko
Ján Nepomuk Holmík
Juraj Plencner
Martin Tarbaj
Alexius Dvorský
Štefan Pataky
Andrej Bážik admin.
Žigmund Plathy
Július Brtko admin.
Anton Černý
Rudolf Scheda

Rudolf Scheda
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v mieste svojho bydliska, ho osud zaviedol do Viedenského seminára, ktorý úspešné ukončil. Vysvätený bol 29. júna 1928 na Spišskej Kapitule. Začínal
ako kaplán v Bobrovci 1928–1929, v rokoch 1929–
1931 v Spišskej Belej. Vo svojej pastierskej práci pokračoval ako kaplán v rokoch 1931–1932 v Podolínci a ako dočasný administrátor v Púčove. Jeho
činnosť administrátora pokračovala na Hutách v rokoch 1932–1936, odkiaľ pokračoval ako administrátor v Liptovskom Jáne v roku 1936. V roku 1937 tu
bol ustanovený za farára. Svätojánska fara vlastnila
farské polia. Scheda sa postupne dal do gazdovania. Mal dva páry koní a riadnu poľnohospodársku
usadlosť.
Podľa spomienok ľudí sa prejavoval ako spoločenský človek, ktorý mal rád ľudí a vedel s nimi aj
v dobrom vychádzať. Jeho najväčším „hriechom“
azda bolo, že bol rímskokatolíckym kňazom a hlásil
sa k nemeckej národnosti. Aj keď ho priatelia tesne
pred aj po vypuknutí SNP upozorňovali a žiadali,
aby sa ukryl, odmietol. Každému povedal, že nemá
prečo tak urobiť, nikomu nič zlé neurobil, s občanmi aj veriacimi vo farnosti vychádza dobre a preto ukrývanie odmietol. Bohužiaľ neskoršie udalosti
úkázali, že ich obavy boli oprávnené.
Večer 5. septembra 1944, vtrhli na faru v Liptovskom Jáne opäť partizáni. Odviedli ho pod zámienkou výsluchu a potom ho prisľúbili prepustiť.
Naložili ho do nákladného auta, kde už bolo 64
zaistených a odviezli ich do Partizánskej Ľupče. Zo
skupiny zaistených partizáni odčlenili 33 hlásiacich
sa k nemeckej národnosti, medzi nimi aj Rudolfa
Schedu. Títo boli podrobení veľmi surovému mučeniu. O hroznom neľudskom trýznení sa zmieňuje
dekan Vincent Malinaj v nemecko-ľupčianskej farskej kronike. Ráno 6. septembra 1944 po dlhom
mučení všetkých naložili do nákladného auta zakrytého plachtou a odviezli na začiatok doliny ku tzv.
Bielej Ľupči. Tam ich postrieľali sovietski partizáni.
Pohádzali ich do jamy a mŕtvoly nedokonale zahrabali asi až o týždeň po zavraždení. Vraždenie videli

Rímskokatolícka fara
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niektorí obyvatelia z Liptovských Sliačov, na čo dlho
spomínali v dedine.
Dňa 8. decembra 1944, približne po troch mesiacoch, za prítomnosti ľupčianskeho lekára Dr. Breuera dali povraždených Nemci vykopať a preložili ich do truhiel. Niektoré telá si odviezli príbuzní
a pochovali, ostatné obete boli pochované v Partizánskej Ľupči ako neznáme, bez pomníka. Farára Rudolfa Schedu previezli na svoje náklady veriaci do Liptovského Jána, kde bol 12. decembra
1944 na cintoríne františkánom Polačekom riadne
pochovaný.181

SLIACKY, P: Dp. Rudolf Scheda, Obeť partizánskeho besnenia, Vydalo občianske združenie Nové slobodné.
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ŠKOLstvO DO rOKU 1945
Šľachtická protestantská škola

Dejiny v zrkadle dokumentov

V polovici 16. storočia, okolo roku 1554, založili zemania v Liptovskom Jáne šľachtickú protestantskú školu, na ktorej pôsobili významní učitelia
a kazatelia tej doby. Škola v Liptovskom Jáne udržiavala dobré vzťahy so susednou školou v Okoličnom. Okrem šľachtických detí bolo dovolené v určité dni navštevovať vyučovanie aj deťom poddaných z okolitých obcí: Závažnej Poruby, Podturne
a Uhorskej Vsi. Takto sa dostávala vzdelanosť aj medzi nižšie vrstvy a prestávala byť výsadou bohatých.
Prvým známym rektorom školy bol Samuel Andreas (Andrias, Andris). Učil na tunajšej škole
do roku 1586, keď ho povolali za učiteľa do podobnej školy v Ružomberku. O dva roky na to v Ružomberku umrel. V roku 1596 sa ako rektor svätojánskej školy spomína otec bývalého svätojánskeho
kazateľa Šalamún Melikius. Po ňom niekedy na začiatku 17. storočia prišiel do Jána učiteľ Juraj Žiar
(Žáry) pochádzajúci z Jakubovian v Liptove. Krátko
na to však v roku 1603 odišiel za farára v Liptovskom Mikuláši.182
Okrem rôznych teologických dišpút sa tunajší
rektori venovali humanistickej poézii. Veľký podiel
na tom mal rektor Ján Rotarides, veľmi učený muž
a pracovitý učiteľ, ktorý sa ako rektor školy spomína v rokoch 1604–1605. V rokoch 1605–1606
v Liptovskom Jáne pôsobil ako učiteľ Martin Burius.
Po odchode z Liptovského Jána bol rektorom školy
v Mikuláši a kazateľom v Liptovskom Ondreji.
Okolo roku 1607 prišiel do svätojánskej školy Ján
Rizius z Nového Mesta nad Váhom, ktorý tu učil necelý rok. Jeho učitelia nie sú známi, ale svedectvom
jeho vysokej vzdelanosti bola vynikajúca znalosť
182
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vyšších vied a jeho učiteľské schopnosti. Neskôr pôsobil v Štítniku, v Hrachove a Kokave nad Rimavicou. Riziovým nástupcom bol Tobiáš Christoforides,
ktorý v Liptovskom Jáne pôsobil sedem rokov potom, čo v roku 1610 prišiel z Prievidze. V roku 1617
ho povolala cirkev vo Važci. Z jeho nasledovníkov
je známy len Eliáš Grilonimus, ktorý sa ako tunajší
rektor spomína v roku 1618. V 20-tych rokoch 17.
storočia tu učil Ján Mathesius, pochádzajúci zo Žiliny. Podľa prameňov bola najlepším spomedzi učiteľov šľachtickej školy v Liptovskom Jáne a povýšil

Kúria zvaná Kasíno slúžila aj potrebám šľachtickej školy

REZIK, J., MATTHÆIDES, S.: Gymnaziológia, SPN, Bratislava 1971, s. 154; Archív literatúry a umenia Slovenskej národnej
knižnice v Martine (ALU SNK), Šulek, M.: Memorabilia Ecclesiae Evangelicarum Liptoviensium…, sign. J 862.

ju na jednu z najlepších podobných škôl v Hornom
Uhorsku.
Poézii sa venoval aj tunajší rektor Ján Mechanopeus (asi † 1650 Liptovský Ján), z Kutnej Hory, ktorý
tu žil a tvoril okolo roku 1630. Príležitostnej poézii
sa venoval aj Jakub Spléni z Banskej Bystrice, ktorý
v Jáne úspešne vyučoval okolo roku 1634. Neskôr
bol významným kazateľom v Ružomberku.183
V roku 1635 sa ako rektor školy v Liptovskom Jáne
spomína Mikuláš Klementis, rodák z Bohuníc pri Ilave. V roku 1640 odišiel za diakona do Liptovského Mikuláša, neskôr bol kazateľom hradnej kaplnky Štefana Tököliho v Kežmarku. V roku 1641 bol
rektorom školy zeman Tomáš Kornides (Cornides).
V roku 1646 odišiel za farára do Dúbravy. Jeho nástupca Ján Petrovicius bol rodák z Turca. V 60-tych
rokoch 17. storočia nie sú mená učiteľov v svätojánskej škole známe. Možno, že tu Ján Petrovicius učil
až do svojho odchodu do Liskovej v roku 1662.184
V druhej polovici 17. storočia nadobudla opäť
stratené meno. V roku 1663 sa už spomína ako
rektor školy Ján Ďurkovič (Gyurkovics). V roku
1668 učil na prešovskom kolégiu. Neskôr bol farárom v Bobrovci a učiteľom v Liptovskom Ondreji. Po Jánovi Ďurkovičovi viedol školu v Liptovskom
Jáne rektor Ondrej Ždánsky, ktorý sa neskôr zapísal
do dejín liptovských evanjelikov ako „staviteľ“ artikulárneho chrámu v Paludzi. Po ňom nasledovali:
Juraj Litvíni (Littviny), syn Mikuláša Litvíniho, kazateľa v Liptovskom Petre v rokoch 1681–1683, Eliáš Sartorius v rokoch 1683–1685, v roku 1686 Ján
Lauko (Lauro), pochádzajúci z oravských Chlebníc
a v rokoch 1686–1687 to bol Mikuláš Očovíni (Ocsoviny) z Očovej.
183
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Škola podporovaná miestou šlachtou zanikla na prelome 17. a 18. storočia. Na začiatku 18.
storočia počas Rákociho povstania bola snaha ju
opäť obnoviť. V roku 1708 tu učil bližšie neznámy
Hrčka, ktorý však musel v roku 1709 školu aj obec
opustiť.185

Rektori
šľachtickej evanjelickej školy
v Liptovskom Jáne
Pred 1584
1596–?
?–1603
1604–1605
1605–1606
1607–1610
1610–1617
1618
1624
?–1630
1631–1634
1635–1640
1641–1646
1646–1663
1663–1668
1669–1680
1681–1683
1683–1685
1686
1686–1687
1708–1709

Samuel Andreas
Salomon Melikius
Juraj Žiar
Ján Rotarides
Martin Burius
Ján Risius
Tobias Christoforides
Eliáš Grilonimus
Ján Mathesius
Ján Mechanopeus
Jakub Spléni
Mikuláš Klementis
Tomáš Kornides
Ján Petrovicius
Ján Ďurkovič
Ondrej Ždánsky
Juraj Litvíni
Eliáš Sartorius
Ján Lauko
Mikuláš Očovíni
Hrčka

RUŽIČKA, V.: Školstvo na Slovensku v období neskorého feudalizmu, SPN, Bratislava 1974, s. 46.
tamže, s. 178, 216; VÍTEK, P. a kol.: Závažná Poruba. Závažná Poruba 2002, s. 33–34; REZIK, J., MATTHÆIDES, S.: Gymnaziológia, SPN, Bratislava 1971, s. 155.
VÍTEK, P.-CHURÝ, S.: Dejiny Liptovskej Porúbky, In. Liptovská Porúbka, Obec L. Porúbka 2007, s. 25–26; RUŽIČKA, V.: Školstvo na Slovensku v období neskorého feudalizmu, SPN, Bratislava 1974, s. 46; REZIK, J., MATTHÆIDES, S.: Gymnaziológia,
SPN, Bratislava 1971, s. 155–156; KOMPIŠ, P.: Liptovský Ján, NOI, Bratislava rok vydania neuvedený, s. 85–86.
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Mnohí žiaci a študenti zo zemianskej školy z Liptovského Jána následne študovali aj v zahraničí
a po štúdiách pôsobili ako vynikajúci učitelia, kňazi, stoliční pisári a úradníci, vychovávatelia a boli aj
literárne činní. Veď študovali tu „Literárni umění“.
Napríklad Samuel Michalides (1674–1710) a Eliáš
Mlynárových (1702), ktorý je autorom duchovných
piesní „CITHARA SANCTORUM“, ktoré sú uvedené
vo Funebráli a modlitebnej knižke Duchovní života
studnice.

Evanjelická škola
v Liptovskom Jáne

Dejiny v zrkadle dokumentov

Evanjelická škola v Liptovskom Jáne existovala nepretržite od spomínaného roku 1554 až do obdobia rokov 1705–1709. Jej existencia bola slávnostne
obnovená v roku 1786 po vzniku samostatného cirkevného zboru v Liptovskom Jáne. Jej územná pôsobnosť sa vzťahovala aj na okolité obce Závažnú
Porubu, Liptovskú Porúbku, Uhorskú Ves a Podtureň. Postupne však aj v týchto obciach vznikli samostatné školy. V roku 1782 v Liptovskej Porúbke,
v roku 1821 v Závažnej Porube a až v roku 1919
v Podturni. V Uhorskej Vsi vznikla samostatná škola
až ako v poslednej z obcí, ktoré patrili do obvodu
škôl v Liptovskom Jáne.
Prvým učiteľom v Liptovskom Jáne po tolerančnom patente bol Ján Korbíny, o ktorom sa v dokumentoch píše, že asi po troch rokoch musel nedobrovoľne odísť následkom „nečistej lásky“, lebo rád
behal za dievkami a ženami, slovom „sukničkár“.
Jeho nástupcom sa stal Abrahám Weisz od r. 1786
do r. 1787, ktorý sa nepýšil dobrými mravnými zásadami, a preto ho cirkev z úradu prepustila.
Významnou mierou sa do dejín školstva v Jáne
zapísal v rokoch 1787–1793 učiteľ Ján Šúlek (*1760
† 1813), rodák z Veličnej na Orave. Bol to syn veličského richtára a notára. Po šiestich rokoch prijal
186
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ponuku Mateja Sentivániho a odišiel učiť na Bocu
a neskôr do Ľubietovej. Jeho nástupcom sa stal Ondrej Brózik (* 1769 † 1839), pochádzajúci z Partizánskej Ľupče. Narodil sa 20. novembra 1769. Otec
chcel mať z neho mäsiara, on však nechcel a zásluhou starej matky sa dostal znovu do škôl. Keď skončil teológiu, pozvali ho za kaplána do Ľupče, ale on
si radšej vybral školu v Liptovskom Jáne, kde pôsobil 16 rokov. Ovládal nemecký, maďarský, latinský,
francúzsky a hebrejský jazyk. Bol veľmi vzdelaný
a svoj prehľad si rozširoval štúdiom v rímskokatolíckej farskej knižnici. V roku 1810 odišiel za evanjelického farára do Sučian, kde pôsobil až do smrti.186
Od roku 1810 v Liptovskom Jáne pôsobil celých
40 rokov učiteľ Ján Chalupka (* 1790 † 1852). Bol
to veľmi prísny učiteľ. Údajne rád používal telesné
tresty a preto žiaci na jeho osobu zložili rôzne veršíky: „Náš Janko Chalupka, rád paličkou lupká!“ Keď
sa žiak pomýlil, neraz ho hodil, zvalil, alebo strčil
na zem, hodil k nemu knihu, bil ho a kopal. Dal mu
šesť palíc a zavolal: „Žer!“ To znamenalo ostať poludní po škole učiť sa.
V roku 1850 ho vystriedal jánsky rodák Ján Klimo
(* 1819 † 1889). Študoval v Levoči a jeho prvým
pôsobiskom bol Liptovský Mikuláš, neskôr učil vo
Zvolenskej Slatine a Zvolene. V rokoch 1850–1867
potom učil v Liptovskom Jáne. Preukazoval dobré
vedomosti v náboženstve, v záhradníctve a hospodárstve. V týchto odboroch vychovával aj žiakov.
Na jeho miesto prišiel z Liptovského Mikuláša učiteľ Ján Nemešáni (* 1832 † 1899), ktorý sa v roku
1867 stal po smrti Jána Čajaka aj miestnym kazateľom. V rokoch 1868–1889 sa vrátil na miesto učiteľa opäť miestny rodák Ján Klimo. Už počas Klimovho druhého pôsobenia bol za výpomocného
učiteľa zvolený Július Cavar (Czavar), ktorý tu ostal
až do roku 1896. Po ňom až do svojej smrti v roku
1928 učiteľ Imrich Majoroš (Majerský). Učil v Liptovskom Jáne od 8. novembra 1896 až do náhlej smrti

KOMPIŠ, P.: Liptovský Ján, NOI, Bratislava rok vydania neuvedený, s. 86.

Fotograﬁa zachytáva žiakov a učiteľov evanjelickej školy v roku 1935. V strede ev. farár Vladimír Kuna, učiteľka Darina
Harmanová a správca školy Eduard Grečner

24. augusta 1928. Narodil sa v Ratkovej na Gemeri
25. júna 1874. Učiteľský ústav a diplom získal v Prešove v roku 1893. Rok pôsobil ako vychovávateľ.
Ako výpomocný učiteľ praxoval v gemerskej župe
v Novohradskom Malinci, rok v Revúcej a v Pliešovciach bol kantorom, odkiaľ prišiel do Liptovského
Jána za učiteľa. Známym sa stal aj jeho syn Imrich
Majerský, spoluzakladateľ jánskej telovýchovy Sokol, ktorý vyštudoval právo. Pracoval aj v predsedníctve SNR a bol aj literárne činný. Zomrel v Bratislave v roku 1974.187
V roku 1907 evanjelická škola pri požiari vyhorela. Pri požiari školy utrpel aj učiteľ, lebo mu zhorelo krmivo pre dobytok a drevo na kúrenie. Zhorela
aj časť učebných pomôcok. Časť náradia učiteľovi
tiež zhorela a časť rozkradli. Vyučovanie bolo prerušené. Cirkev podporu na opravu nedostala. Aj
napriek tomu sa pustila do novej stavby. Počítala
187

s tým, že vo svätojánskom zbore so siedmimi fíliami
je dosť peňazí a tiež, že zbor má bohatých pánov
a patrónov, a tak si s novou výstavbou poradí. Pravda však bola iná. Zlým hospodárením boli cirkevné prostriedky vyčerpané a patróni pomôcť ochotní neboli. S výstavbou školy sa začalo na jar 1908
a do jesene bola aj s bočnými budovami postavená.
Bez vnútorného zariadenia stála 3 200 korún. Polovicu t. j. 1 600 korún dala matkocirkev spolu s fíliami. Na úhradu bytu pre učiteľa a kantora a na učebňu zabezpečila finančné prostriedky svätojánska
cirkev sama. V roku 1912 chodilo do jednotriedky
97 žiakov, z toho 52 chlapcov a 45 dievčat. Všetky deti boli slovenskej národnosti, trieda – učebňa,
mala rozlohu 72 m2. Budova mala hodnotu 35 000
korún. Inventár mal hodnotu tisíc korún. Učiteľskú knižnicu ešte škola nemala. V žiackej knižnici
bolo celkove 25 slovenských a českých kníh. Knihy

tamže, ŠA Bytča, pobočka Liptovský Mikuláš, Školský inšpektorát v Liptovskom Mikuláši.
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sa požičiavali raz za dva týždne. V škole bola tiež
umiestnená knižnica evanjelického nedeľného spolku. Učiteľ so žiakmi rozprával po slovensky, ale učil
ich aj maďarčinu. Vyučovalo sa okrem štvrtka a nedele každý deň a v sobotu len do obedu.
Počas prvej svetovej vojny učiteľ narukoval. Vojenskú službu nastúpil vo vojenskej železničnej stráži na úseku Liptovský Mikuláš–Košice. Cirkev sa ho
pokúšala „vyreklamovať“, ale nepodarilo sa. Až 16.
decembra 1916 sa do školy vrátil. Počas vojenskej
služby ho na škole zastupoval farár Samuel Perešéni
a dcéra Oľga Majorošová.
Po náhlej smrti učiteľa Majoroša bol za učiteľa
a kantora 3. októbra 1928 zvolený Július Višňovský.
Pre nedorozumenie s cirkevníkmi sa učiteľ dňa 3.
novembra 1929 vzdal svojho miesta. Do nástupu
nového učiteľa zastupoval na vyučovaní evanjelický
farár Müller a jeho manželka, tiež slúžka Manca,
ktorá nevedela ani čítať ani písať. Robila viac menej len dozor a žiaci čítavali. Trieda bola preplnená
žiakmi a vyučovanie bolo nekvalifikované. Škola zanedbaná a tým aj výsledky žiakov slabé.
V roku 1930 nastúpila na školu výpomocná učiteľka Anna Šlauková, rodáčka z Liptovskej Porúbky.
Od 1. februára 1931 bola zásluhou jánskeho notára
v Uhorskej Vsi zriadená obecná ľudová škola, čím aj
v Liptovskom Jáne poklesol počet žiakov.
Lavice pre všetkých žiakov boli vysoké (jednotné) pre všetky ročníky. Pochádzali z mikulášskeho
gymnázia. Prváci písali na čadičovú tabuľku a pomocou „grífľa“, vyššie ročníky už ceruzkou do písanky. Prvé ročníky sa učili písať, čítať, rátať a spievať nábožné piesne a vyššie ročníky sa okrem toho
učili aj prírodopis, zemepis a dejepis. Vyučovalo sa
každý deň okrem štvrtku a v sobotu len do obedu.
Prvý až tretí ročník len do 11.00 h, vyššie ročníky
aj po obede od 13.00–14.00 h. Učiteľka Šlauková
urobila v škole poriadok a dosahovala dobré výsledky. Prváci už mali šlabikár a vyššie ročníky čítanku.
Po ukončení ročníka bola na vlastnú žiadosť preložená na inú školu.
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Učitelia Evanjelickej školy
v Liptovskom Jáne
1783–1786
1786–1787
1787–1793
1793–1810
1810–1850
1850–1867
1867–1868
1868–1889
1886–1896
1896–1928
1928–1929
1930–1931
1931–1945

Ján Korbíny
Abrahám Weisz
Ján Šúlek
Ondrej Brózik
Ján Chalupka
Ján Klimo
Ján Nemešáni
Ján Klimo
Július Cavar, výp. učiteľ
Imrich Majoroš
Július Višňovský
Anna Šlauková
Eduard Grečner

Od 12. júla 1931 nastúpil ako učiteľ Eduard Grečner, rodák z Bardejova. Učiteľský ústav absolvoval
v Prešove a päť rokov učil v Zlatnom, okres Bardejov. Potom nastúpil do Liptovského Jána, kde učil
plných 40 rokov a to až do odchodu na dôchodok.
Konečne sa v Jáne učiteľ stabilizoval. Vychoval niekoľko generácií a popri vedomostiach vštepoval
zmysel pre povinnosť, čestnú prácu a zodpovednosť. Vyvíjal mimoriadne obetavú mimoškolskú činnosť. Bol režisérom ochotníckych divadiel. Nacvičil
veľké množstvo večerných, ale aj detských predstavení. Pritom robil aj maskéra. V obci sa po celý
svoj aktívny život mimoriadne angažoval. Pracoval
v športe, v národnom výbore, v osvetovej besede.
Po dlhé roky bol jej predsedom. Organizoval rôzne kurzy (varenia, pečenia, šitia a pod.). Vykonával premietača v kine, v jeho začiatkoch. Viedol
ovocinársky krúžok. Bol veľkým včelárom a zavádzal rád nové pokrokové metódy od včelárenia. Bol
predsedom dozorného výboru Jednota ĽSD v obci.
Po dlhé roky vykonával funkciu miestneho kronikára. Objektívne a pravdivo zachytával život a dianie
v obci. Viedol školskú kroniku. Bol neúnavný, húževnatý a pracovitý až do vysokého veku. Za prácu bol niekoľkokrát vyznamenaný ako „Zaslúžilý

učiteľ“. Po ťažkej a dlhej chorobe zomrel v košickej
nemocnici vo veku osemdesiat rokov. Pochovaný je
na jánskom cintoríne.
Pre dlhodobo pretrvávajúci vysoký počet žiakov
(80–100 v jednej triede) bola v roku 1931 otvorená druhá trieda v priestoroch súkromnej kúrie rodiny Kašiakovcov (pôvodne Nyárovskej) na poschodí.
Do tejto triedy začali chodiť vyššie ročníky (5.–8.).
Ako výpomocná učiteľka tu nastúpila Anna Hliničanová z Ploštína a pôsobila len rok do 30. 6. 1932.
Po nej si občania zvolili učiteľku z Batizoviec Darinu
Harmanovú (* 20. 6. 1912 † 28. 11. 1993). Bývala
v súkromnom dome u Rudolfa Kubíka oproti budove národného výboru. Narodila sa v rodine evanjelického farára v Štrbe. Učiteľský ústav absolvovala
v Prešove. V Liptovskom Jáne učila od roku 1937.
V roku 1945 odišla za riaditeľku na strednú zdravotnú školu, kde pôsobila šesť rokov. Potom zanechala učiteľské povolanie dobrovoľne, aj pre vieru
a odišla pracovať do vojenskej nemocnice ako ošetrovateľka a neskoršie do administratívy spoločnosti
pre šírenie vedeckých poznatkov. Naposledy 16 rokov pracovala na Lekárskej fakulte v Košiciach ako
vedúca oddelenia pre vedu a výskum. Počas života
zažila rôzne úskalia, potupy a znevažovania. Nakoniec bola rehabilitovaná a dostala viacero vyznamenaní a čestných uznaní. Starobu prežila v Košiciach, kde 28. novembra 1993 zomrela. S viacerými
obyvateľmi Jána, hlavne s jej bývalými žiakmi, ktorí
si ju obľúbili, trvalo udržiavala osobné aj písomné
styky. Bola aj literárne činná, tvorila hlavne pre deti
a mládež.
Po odchode učiteľky Harmanovej druhú triedu prevzala dočasná učiteľka Pavla Šimonovičová,
ktorá učila v rokoch 1937–1941. Počas mobilizácie
v roku 1938 sa na evanjelickej škole vyučovanie neprerušilo, učiteľ Grečner bol nevojak. Vypomáhať
chodil aj s učiteľkou Šimonovičovou do Uhorskej Vsi,
kde miestny učiteľ Ľudovít Brtko musel narukovať.
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Po odchode učiteľky Šimonovičovej v roku 1941 nastúpila učiteľka Božena Sodomovičová, ktorá učila
do roku 1945. Obe učiteľky bývali u Jána Jezného
od Nemešov, kde sa aj stravovali.
V evanjelickej ľudovej škole, jednotriedke, ktorá
bola postavená po pravej strane kostola, kde sa vyučovalo až do roku 1952. Potom sa žiaci presťahovali do novovybudovanej školy na Prievorách,
na nižnom konci starej časti dediny. Evanjelická cirkev už v roku 1940 mala zámer stavať dvojtriednu
školu. Neskoršie sa od zámeru upustilo. Dňa 24. januára 1942 prevzala obidve školy do užívania obec
aj s inventárom a to dvojtriednu evanjelickú aj jednotriednu katolícku. Byty pri jednotlivých školách
boli zaradené ako kantorské a tak polovicu nákladov znášali jednotlivé cirkvi.

Rímskokatolícka škola
V Liptovskom Jáne bola pôvodne aj triviálna rímskokatolícka škola, ktorej udržiavateľmi a podporovateľmi bola rímskokatolícka vetva rodu Sentivániovcov. Škola zaiste existovala už v stredoveku,
niekedy od konca 15. storočia. Neskôr po vzniku
reformačnej šľachtickej školy v Liptovskom Jáne zanikla. Jej existencia sa obnovila až na konci 17. storočia po príchode rímskokatolíckeho farára Antona
Horoša. Mená prvých učiteľov školy od konca 17.
storočia nám nie sú známe. V rokoch 1713–1720
bol učiteľom Ján Dubnický (Dubniczky), v rokoch
1720–1725 František Matuláni (okolo * 1704 Matulányi), rodák z Liptovského Petra, syn tamojšieho učiteľa a organistu Jána Antona Matulániho.
Po odchode Františka Matulániho do Liptovského
Petra, v Jáne od roku 1725 pôsobil učiteľ (rector
scholae) Matej Chutvaj. Podľa kanonickej vizitácie
v roku 1732 ako 36-ročný vykonával už sedem rokov aj funkciu organistu a kantora. Bol viac cirkevným funkcionárom ako pedagógom.188

ŠA Bytča, LŽ I, cirkevné, inv. č. 919, r. 1732, kart. č. 679.
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Deti z Uhorskej Vsi v 18. storočí tiež navštevovali
rímskokatolícku školu v Liptovskom Jáne. Rímskokatolícka škola v Liptovskom Jáne bola v roku 1733
v dobrom stave (habet domum in statu boo).189
Spomínaná škola fungovala aj v roku 1777. Učiteľ,
ktorého meno sa nespomína, niekedy dochádzal
na vyučovanie aj do Uhorskej Vsi (Idem ludimagister
qui in Sz. Ivány). Pozemky v intraviláne a extraviláne dediny však nevlastnil. Za vyhotovovanie písomnej agendy a vyhlasovanie vyhlášok dostával ročne
od obcí určený poplatok. Aj obyvatelia Uhorskej Vsi
ho zásobovali palivovým drevom a dovážali mu dva
vozy dreva ročne. Za koledovanie mal z obce pätnásť denárov, za kantácie dva zlaté. Z naturálií mu
poskytovali štyri a pol merice pšenice. Merica pšenice stála vtedy pol druha zlatého.190
V rámci kanonickej vizitácie, ktorú uskutočnil 20.
augusta 1752 v Liptovskom Jáne ostrihomský arcibiskup Mikuláš Čáki (Csáky) je ako učiteľ a organista tunajšej katolíckej školy zaznamenaný 35-ročný
Michal Priesol, pôsobiaci asi od roku 1741. Nie je
známe, kedy z Liptovského Jána odišiel.191
V roku 1795 bol učiteľom rímskokatolíckej školy v Liptovskom Jáne Ján Štefan Kaňjak (Kanyák).
Vyučoval čítanie, písanie (počty sa nespomínajú),
základy slovenčiny a latinčiny. Streda bola vyhradená výuke náboženstva. Uvádza sa, že v škole bolo
všetko potrebné zariadenie.192
Podľa kanonickej vizitácie v roku 1825 bola drevená katolícka škola, v ktorej sa nachádzali dve
izby, komora a kuchyňa, v schátralom stave. Tunajším učiteľom bol mladý 23-ročný František Grünwald. Okrem základných predmetov vyučoval tiež
189
190
191
192
193
194
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Žiaci rímskokatolíckej ľudovej školy na začiatku
20. storočia

krasopis.193 Jednotriednu školu navštevovali okrem
detí z Jána aj deti katolíkov z blízkej Podturne
a Uhorskej Vsi.
Rímskokatolícka škola existovala aj v priebehu 19.
storočia a v roku 1850 bola postavená nová murovaná budova školy. Po odchode Františka Grünwalda v roku 1836 tu pôsobili: Jozef Dvorský, Jozef
Tomkaj a v rokoch 1844–1846 tu krátko učil Gašpar
Hýroš, pochádzajúci z Ružomberka, ktorý v Liptovskom Jáne zomrel 24. júla 1846 vo veku 24 rokov.
Neskôr tu učili: Ján Fábry, Jozef Árvaj a v rokoch
1861–1904 Peter Dvorský (* 1841 † 12. 6. 1904)
pochádzajúci z Hýb. Po získaní učiteľského vzdelania začal učiť v Liptovskom Jáne. Tu sa v roku 1872
oženil s Máriou Ježekovou (* 1852 † 19. 5. 1906)
pochádzajúcou z Liptovského Petra.194
Po smrti Petra Dvorského sa spomína ako tunajší
učiteľ Pavol Farkaš. V roku 1912 ho vystriedal Jozef Kolárik. Na rímskokatolíckej škole najdlhšie učila
Anna Mešťáneková od roku 1913 až do roku 1943

ŠA Bytča, LŽ I, cirkevné, inv. č. 920, r. 1733, kart. č. 679.
ŠA Bytča, LŽ I, cirkevné, inv. č. 924, r. 1777, kart. č. 679.
ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, Kanonická vizitácia fary v L. Jáne, r. 1752.
ŠA Bytča, LŽ I, cirkevné, Kanonická vizitácia fary v L. Jáne, r. 1795, inv.č. 934, kart. č. 680.
ŠA Bytča, LŽ I, cirkevné, Kanonická vizitácia fary v L. Jáne, r. 1825, inv.č. 953, kart. č. 681.
ŠA Bytča, Zbierka cirkevných matrík, Rímskokatolícke matriky Liptovský Ján; VÍTEK, P. - CHURÝ, S.: Dejiny Liptovskej Porúbky,
In. Liptovská Porúbka, Obec Liptovská Porúbka 2007, s. 26.

a po menších prestávkach až do roku 1951. Celkove
učila 41 rokov s odchodom do dôchodku. Pochádzala z Liptovského Hrádku. Bola slobodná a v Liptovskom Jáne bývala v školskom byte. Zvolená bola
za učiteľku a kantorku. Školu prevzala v zlom stave,
hospodárske stavy skoro na zvalenie, na škole nebolo knižnice, hodnota inventáru bola 1 200 Kčs.
Vyučovala aj spev a nacvičovala spevokol. Sama vynikajúco spievala a hrala na klavíri. Hudbou a spevom odkrývala a udávala smer, zmysel a krásu života. Nacvičovala a aj účinkovala v divadelných hrách.
Bola svedomitou učiteľkou. V škole bola prísna,
náročná, ale spravodlivá. K deťom však prístupná.
Pracovala zodpovedne. Dosahovala veľmi dobré výsledky. Odchovala viac významných osobností, ako
bol napr. prof. Ján Stanislav. V roku 1928 učiteľka
Mešťáneková založila spevokol. Viedla tiež náboženský spolok „Mariánska kongregácia“. Pre rodičov organizovala prednášky. Určitý čas pracovala
aj ako gazdiná farárovi Rudolfovi Schedovi. V roku
1946 sa vrátila späť do služieb na Štátnu ľudovú
školu v Liptovskom Jáne až do roku 1951. Zomrela
v dome dôchodcov v Likavke v roku 1977 vo veku
80 rokov. Aj tam organizovala kultúrne večierky
hlavne v čase cirkevných sviatkov.
V roku 1916 bola postavená pre rímskokatolícku
školu nová školská budova. Pre vzrastajúci počet
žiakov sa malá učebňa v roku 1928 musela zväčšovať. Oprava stála 30 000 Kčs. Biskup Vojtaššák
na túto prestavbu daroval 12 000 Kčs. Katolícka cirkev odpredala lúku za 7 340 korún, ktoré boli tiež
použité na opravu školy. Zbierkou v župe podtatranskej sa získalo 3 414 korún. Časť odrobili veriaci
a zvyšok zaplatila katolícka cirkev. Zväčšila sa len
učebňa. Učiteľský byt zostal nezmenený a pozostával len z kuchyne a príslušenstva k nej a z dvoch
izieb. V jednej bol umiestnený klavír, kde pani učiteľka nacvičovala spev. V roku 1932 bola škola opäť
prestavaná.195
195

Učitelia a správcovia
rímskokatolíckej školy
1713–1720
1720–1725
1725–1741
1741–1752
1763–1795
1795–1802
1823–1836
1837
1844
1844–1846
1846–1853
1853–1860
1861–1904
1904–1912
1912–1913
1913–1943
1941–1942
1942–1945
1945–1945

Ján Dubnický
František Matulaj
Matej Chutvaj
Michal Priesol
Ján Štefan Kaňjak
Pavol Bakala
František Grünwald
Jozef Dvorský
Jozef Tomkaj
Gašpar Hýroš
Ján Fábry
Jozef Árvaj
Peter Dvorský
Pavol Farkaš
Jozef Kolárik
Anna Mešťaneková
Františka Salvová
Andrej Hattala
Ladislav Suchý

Pôvodná drevená katolícka škola bola v roku 1848
asanovaná a na jej mieste v strede starej časti dediny bola postavená murovaná zo skál a tufu, ktorá stojí dodnes. Vyučovalo sa v nej do roku 1952,
potom slúžila rôznym iným účelom. V budove
bola zriadená napr. kancelária jednotného roľníckeho družstva, klubovňa československého zväzu
mládeže, klubovňa telovýchovnej jednoty a rôzne
predajne Jednoty – Ľudového spotrebného družstva (JĽSD), predajňa chlieb-mlieko, textil, predajňa mäsa, potravín, ovocia a zeleniny a podobne.
Naposledy tu bola Starojánska krčma. Dnes budova patrí Poľovnému združeniu Sankt Hubert, ktoré ju nevyužíva. Murovaná katolícka budova mala
jednu väčšiu miestnosť, ktorá slúžila na vyučovanie
s výmerou asi 29 m2 a v ľavej časti byt pre učiteľa
s menšou záhradkou, školským dvorom a po pravej
strane so skladom na drevo a suchými záchodmi.

ŠA Bytča, pobočka Liptovský Mikuláš, Školský inšpektorát v Liptovskom Mikuláši.
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Jedným z posledných učiteľov Rímskokatolíckej
ľudovej školy v Liptovskom Jáne bol Andrej Hatala.
Do školy nastúpil v roku 1942, keďže počas SNP narukoval, zastupovala ho výpomocná učiteľka Žofia
Pongrácová (Erhardtová), ktorú voľakedy ešte učila
pani učiteľka Mešťáneková. Na sklonku vojny prišiel do Jána učiť Ladislav Suchý, ktorý bol zároveň
posledným pedagógom tejto školy. Rímskokatolícka škola zanikla v roku 1945.

Štátna škola

Dejiny v zrkadle dokumentov

Od začiatku 20. storočia sa stávalo pravidlom, že
v obciach so zmiešaným náboženstvom boli zrušené katolícke, evanjelické aj židovské školy a bola
založená jedna väčšia štátna škola, zabezpečujúca aj náboženské vzdelávanie všetkých v obci nachádzajúcich sa konfesií. V Liptovskom Jáne takáto
škola nevznikla, ale v zápisoch zo zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zachovala zmienka o pokuse ju zriadiť. Na zasadnutie 25. novembra 1904 sa
dostavil osobne Pavol Adamovič, kráľovský dozorca
školstva a oboznámil členov obecného zastupiteľstva a predstaviteľov obce o zámere školskej vrchnosti zriadiť v Liptovskom Jáne štátnu školu. Obec
mala dať pozemok a finančne sa podieľať na stavbe budovy. Neskôr by platy učiteľov financoval štát
a obec by zabezpečila bezproblémovú prevádzku
školy. Niektorí členovia zastupiteľstva boli proti návrhu a tvrdili, že v obci sú dve školy, ale málo učiteľov. Tak prečo zakladať ďalšiu školu. Kráľovského
dozorcu preto radšej upriamili na Liptovský Peter.196

Židovská škola
Pravdepodobne okolo roku 1870 sa do Liptovského Jána prisťahovalo postupne okolo 50 židovských
rodín. Prilákala ich sem možnosť obchodovania
s drevom, ale aj obchodovanie s liehom, pretože sa
196
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do ich rúk dostávali pôvodné zemianske liehovary
a pôda. Pre svoje deti si zriadili židovskú školu a pre
mladšie deti židovskú detskú opatrovňu. Školu prevádzkovali spočiatku v niektorých súkromných domoch, neskôr v kúrii, zvanej Kasíno. Vyučovacím
jazykom bola nemčina a maďarčina. Okrem židovských detí do tejto školy chodili aj deti tunajších zemanov a lepšie situovaných remeselníkov. V budove bola zriadená aj židovská modlitebňa.
V staršej obecnej kronike sa uvádza, že škola zanikla v roku 1896, ale v písomnostiach Školského
inšpektorátu v Liptovskom Mikuláši (uložené v Štátnom archíve v Liptovskom Mikuláši) sa nachádza
výkaz zo školského roku 1907–1908, kedy v tejto
súkromnej židovskej škole bolo ešte zapísaných
osem žiakov a to dve dievčatá a šesť chlapcov. Deti
boli niektoré nemeckej a niektoré izraelskej národnosti. V roku 1903 bolo v obci evidovaných 77 židov. Z toho sa dá usúdiť, že škola zanikla neskoršie ako je uvedené v obecnej kronike. Niektoré rodiny vymreli, nové sa neprisťahovali a ostatné, čo
v obci bývali, sa odsťahovali za obchodom do iných
miest. Z dostupných prameňov bolo možne zistiť len meno jediného židovského učiteľa Bernáta
Altmana z roku 1907.
V budove kasína sa usporadúvali plesy, svadby, rôzne veselice a dlhé roky hrali divadlá. Často v ňom hrávala cigánska kapela Piťova banda.
Po páde monarchie ju odkúpili dve rodiny: Kubovčíkovci a Čúrni.

Detská opatrovňa
Niekedy v druhej polovici 19. storočia (po roku 1870),
keď sa prisťahovali židovské rodiny do obce, zriadili
si v budove Kasína detskú opatrovňu (v maďarčine
„óvoda“). Táto existovala asi 26 rokov. V písomnostiach školského inšpektorátu však o nej nie je
zmienka.

svÄtOjÁnsKe tepLIce
Po predaji Štrbského plesa sa rozhodol v otcových
šľapajách pokračovať jeho jediný, aj keď nevlastný
syn, Dr. Jozef Sentiváni, ktorý inšpirovaný kúpeľami
v Ružbachoch a v Trenčianskych Tepliciach, postavil
v Liptovskom Jáne Grand Hotel Termal.
V Liptovskom Jáne a okolí zo zeme vyvieralo viac
ako 20 minerálnych prameňov. Tieto minerálne pramene boli známe svojimi liečivými účinkami už veľmi dávno. Prvé písomné záznamy o ich blahodarnom pôsobení sú už zo 14. storočia. V roku 1549
písal o nich mineralóg Juraj Wernher vo svojom
diele O podivuhodných vodách Uhorska. Jánskymi
minerálnymi prameňmi sa zaoberal aj geológ Dionýz Štúr. O liečivých účinkoch vôd Uhorska písal aj
jeden z najslávnejších rodákov z Liptovského Jána,
rektor trnavskej univerzity, prof. Martin Sentiváni. Jeho nevlastný pravnuk Jozef Sentiváni zrejme

predvídal vývoj v budúcnosťi. Vyštudoval právo
a poľnohospodárstvo v Nemecku. Angažoval sa
ako politik a publicista. Stal sa predsedom Maďarskej národnej strany a poslancom parlamentu prvej
ČSR. Keď po roku 1920 začali na Slovensko prichádzať zahraniční návštevníci a obdivovali krásy Tatier,
predvídavosť Jozefa Sentivániho nesklamala.
Liptovský Ján bol už vtedy miestom, kde sa rada
schádzala maďarská šľachta. Hostia, ktorí sem prichádzali, bývali v starých zemianskych kúriách. Milovali krátke i dlhé prechádzky krásnou prírodou. Pri
nich videli ako tunajšie dedinské ženy v teplých prameňoch močili konope a okrem toho i svoje nohy.
Začali si aj oni močiť nohy a naozaj pocítili úľavu.
Potom sa už do vyvieračiek ponárali celí. Po pravidelných kúpeľoch prichádzala úľava a dobrý spánok. Domáci si touto vodou už dávno liečili reumu,

111

Dejiny v zrkadle dokumentov

kožné choroby a radi ju aj pili, lebo po nej veľmi
dobre trávilo.
V roku 1927 sa Jozef Sentiváni rozhodol využiť
tieto dary prírody a postaviť tu kúpele. Za vzor mu
slúžili kúpele v Trenčianskych Tepliciach a v Ružbachoch. Svoju kúriu zvanú Sentivániovsko-Gemerská
premenil na súkromný byt a kancelárie pre založenú spoločnosť Subalpína. Pivnice slúžili ako sklady
zeleniny, ovocia a vína. Pretože Jozefa Sentivániho
považovali za Maďara (aj keď mal slovenský pôvod),
nemohol v prvej ČSR podnikať samostatne. Musel
vstúpiť do akciovej spoločnosti. Spoločnosť Subalpína existovala však len formálne a celú výstavbu
financoval on sám. Pre zaujímavosť, ďalšími členmi
spoločnosti boli zemania: Arpád a Elemír Kiselyovci,
Láni, Andreánsky a Moyš.
Základom kúpeľného objektu sa stala Sentivániovská kúria postavená v 17. storočí v renesančno-klasicistickom slohu spolu s bývalými maštaľami.
Architektúra kúpeľov vychádzala zo stavieb pochádzajúcich zo 17. storočia. Ich rozsiahlu prestavbu
uskutočnili už okolo roku 1843, čo dokazuje aj pamätná tabuľa na chodbe v južnej budove. Miestnosti majú valenú klenbu s lunetami a so sfukovaným profilovým oválom v strede. Vo východnom
trakte sú miestnosti s valenými klenbami a lunetami. Ostatné miestnosti majú rovné stropy. Stre
cha je valbová a krytá plechom. Hlavnú budovu pri
prestavbe v roku 1929 spojili s bývalými maštaľami, prispôsobenými na ubytovanie. Obidva objekty
boli jednopodlažné a predstavovali najväčšiu zasta
vanú plochu v obci. Grófovskú kúriu, ktorá bola už
v ruinách, rozobrali a materiál z nej použili na výstavbu garáží, skladov a bytov pre pomocný personál kúpeľov. Prvou etapou bolo urobiť vrt a vyriešiť
zvod minerálnej vody do budúceho bazénu, ktorý
sa staval pri kúpeľnej budove. Ďalšia etapa zahŕňala vybudovanie bazéna a celého kúpeľného areálu. Poslednou etapou bola prestavba troch kúrií pre
potreby kúpeľných hostí. Vrt prameňa do traver
tínu urobil Ing. Kiss do hĺbky deväť metrov. Z neho
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Čašníci pracujúci v kúpeľoch v 20-tych rokoch
20. storočia

vytryskla voda s teplotou 27–35°C s výdatnosťou
360 litrov za minútu.
Po skončení týchto prác nastal problém z akého materiálu bude potrubie. Bolo potrebné zhotoviť také potrubie, ktoré sa nebude zanášať a udrží teplo. Žiadalo si to dôkladné uváženie, pretože dĺžka potrubia bola vyše 800 metrov. Na túto
prácu sa podujali svätojánski majstri Ján Jezný

(od Nemešov), Matej Melna (Drndaj), Matej Čúrny a Ján Lukáč (Gazdík). Narúbali borovice, ktoré
potom po dĺžke v jednej tretine prepílili a do väčšej časti vydlabali žľab. Ním tiekla minerálna voda.
Tú tenšiu časť nedlabali, ale využili ju na zakrytie
potrubia. Takéto potrubie kládli do zeme v hĺbke
jedného metra. Je pozoruhodné, že toto potrubie položené v roku 1927 slúžilo bez poruchy až
do roku 1975, kedy ho nahradili kovovými a keramickými rúrami. Odvtedy však bolo potrubie poruchové a dnes už vôbec neslúži svojmu účelu. Ďalšia
skupina pracovala na výstavbe kúpaliska (Štrand).
Bazén mal dĺžku 20 metrov, šírku 8 metrov a hĺbku
od 1 m do 2,2 metra. Nechýbal skokanský mostík,
sprchy a detský bazén. Zaujímavo v tom čase pôsobil kúpací úbor. Ženy nosili dlhé šaty, neskôr plavky
zapnuté pri krku až po kolená. Muži si obliekali dlhé
plavky až pod kolená alebo upravené spodky. Súčasťou kúpeľného komplexu bol Grand hotel Termal s reštauráciou. V jeho západnej časti bol bar,
ktorý bol prepojený s exteriérom. Nočný bar bol
prispôsobený na komorné zábavy. Tu bolo umiestnené i jediné rádio v obci. Východná časť patrila
rozsiahlej jedálni pre 70 hostí, ktorá slúžila zároveň
aj ako spoločenská miestnosť. Súčasťou liečebnej
časti kúpeľov bola ordinácia lekára. Vaňová časť kúpeľov pozostávala zo štyroch kabínok. Po okrajoch
krytého bazénu (4×6 m s hĺbkou 1 meter) boli sedačky, kde si pacienti v 15–20 minútových intervaloch liečili svoje neduhy. Po každom kúpeli sa robili
zábaly a pacienti oddychovali zabalení na lôžkach.
Okrem týchto kúpeľných kúr im robil kúpeľmajster
masáž, pedikúru a manikúru. Na prekrvenie chodidiel sa odporúčalo chodiť po kamienkoch. V celom
komplexe bola hlavným nápojom minerálna voda.
Poslednú časť kúpeľov tvorila veľká spoločenská
hala s východom na terasy do kúpeľného areálu a to
z východnej a západnej strany. Potom nasledovala
obývacia časť pre 60 pacientov. Izby boli jedno až
dvojposteľové na svoju dobu s komfortným vybavením. Kúpele sa pýšili pešími zónami vo východnej

časti areálu s odpočívadlami, odkiaľ boli pekné vyhliadky na celý stredný Liptov. Pri kúpeľoch boli
veľké skleníky. V roku 1929 zriadil Sentiváni poštu.
V tom istom roku stihol ešte vybudovať garáže, kolkáreň a tenisové kurty. Pre zamestnancov postavil samostatný dom. Toto všetko stihli do 29. júna
1929 na Petra a Pavla, keď kúpele slávnostne otvorili. Od tohto dňa sem začali chodiť pacienti na týždňové a dvojtýždňové turnusy. O dobrú náladu sa
po celý deň starala cigánska kapela Bittovcov zo
Žiliny. Dopoludnia hrávali v kúpeľnom parku, popoludní na kúpalisku a keď bolo zlé počasie hrávali vo
veľkej jedálni alebo spoločenskej miestnosti.

Pohľad na terasu Grand hotela Termal

Pohľad na areál s bazénom
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Na základe spomienok kúpeľmajstra Rudolfa
Hlavienku vieme, že najviac hostí prichádzalo z Budapešti a Prahy. Do kúpeľov rada chodila maďarská šľachta. Najváženejšími hosťami kúpeľov bol
ministerský predseda uhorskej vlády gróf Vlasič,
manželia Tarabovci z Prahy, Andrej Hlinka, tabulárny sudca Koloman Vitáliš, maďarský básnik Sylay ako aj slávna maďarská speváčka Relle Gaby.
Častými hosťami bývali aj liptovskí zemania. Majiteľ
kúpeľov nezabudol ani na dopravu. Zriadil taxislužbu a v Podturni zaistil rýchlikovú zastávku. V pláne
mal i elektrickú dráhu z Podturne do Liptovského
Jána. Na propagáciu kúpeľov sa predávali pohľadnice a do kúpeľov pozývali plagáty. Na križovatke
do Liptovského Jána stál drevený dvojmetrový policajt so smerovaním na kúpele.
Obdobie od roku 1929 až do roku 1936 bolo pre
kúpele obdobím rozkvetu. Keď však majiteľ začal
strácať politickú moc, začali kúpele ekonomicky
upadať. Po politických zmenách kúpele skrachovali
a v roku 1937 ich prebral štát. Jozef Sentiváni odišiel na svoj veľkostatok do Behyniec pri Tornali.
Kúpele oficiálne skončili svoju činnosť v roku
1939 a ich bývalá sláva sa už nikdy nevrátila. V Liptovskom Jane boli vybudované rekreačné zariadenia, bazény otvorené aj kryté. Jediné zariadenia poskytujúce komplexnú kúpeľnú starostlivosť sú Rekondično rehbilitačné zariadenie Relax hotel Avena
a Kúpeľno-rehabilitačný ústav MV SR Bystrá. Vďaka
vybudovaniu KRÚ MV SR Bystrá bol v 90-tych rokoch minulého storočia Liptovskému Jánu priznaný štatút kúpeľného miesta. Dnes sú bývalé kúpele zlikvidované a ich slávu sa dodnes nepodarilo
obnoviť.197
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spOLKy a spOLOčensKÉ OrGanIZÁcIe v ObcI
Spolková činnosť
Liptovský Ján patril k obciam, kde bola spolková činnosť na vyššej úrovni. Pred rokom 1900 však
v Liptovskom Jáne nebolo úradne registrovaného
spolku. Pred prvou svetovou vojnou vznikol Čitateľský spolok a Evanjelický nedeľný spolok. O ich
existencii sa nezachovali dokumenty.
Jedným z prvých spolkov, ktorý vznikol ešte pred
prvou svetovou vojnou, bolo Potravinové družstvo
(Szentiványi hangya fogyasztási és értékesitö szövekezet).198 Bolo založené s pomerne početným členstvom a dobrou prosperitou. Obchod bol zriadený v Šándorovskej kúrii u Mlynčekov (dom č. 60)
v prednej miestnosti od cesty. Po niekoľkých rokoch
toto družstvo zaniklo. Jeho činnosť sa nakrátko obnovila po druhej svetovej vojne.
Väčšina riadne registrovaných spolkov vznikla
až po roku 1918, keď boli vhodnejšie podmienky
na slobodný spolkový život. Hneď po vzniku ČSR
bol založený spolok Jednota, ktorého cieľom bolo
vychovávať ľud v národnom a demokratickom duchu. V zápise z roku 1918/19 sa uvádza, že tento
spolok odohral aj divadlá Rozmarín a Strašidlo.
V roku 1921 bolo založené tzv. Električné družstvo pod Kameničnou. Malo zabezpečovať elektrifikáciu dediny. Elektrifikácia obce sa však začala už
v r. 1920 s veľkou podporou vtedajšieho richtára
J. Greguša. Prvých dvanásť pouličných svetiel dala
do prevádzky 28. 10. 1920 firma BÉR z Liptovského Mikuláša. Elektrický prúd sa vyrábal vo vodnom
mlyne Adama Plávku. Od roku 1930 bola elektrická
sieť v obci prepojená so sieťou Spojených elektrární
198
199

severozápadného Slovenska. Celú sieť bolo potrebné prebudovať a družstvo sa veľmi zadĺžilo. V roku
1933 vyhlásilo úpadok a majetok, ako aj pohľadávky mali prejsť obec Liptovský Ján. Pretože spoločnosť mala príliš veľa dlhov, rovnako ako obec, nebolo možné prevziať tento majetok za podmienok,
ktoré navrhovalo družstvo. Jozef Sentiváni Gemerský, ako zástupca obce jednal aj s ministrom Dr. I.
Dérerom, predsedom senátu Fr. Soukupom a krajinským poslancom M. Kormanom. Na základe
týchto rozhovorov bola obci sľúbená štátna podpora, z ktorej sa mali vyplatiť veritelia tak, aby dlhy neznášali osobne bývalí členovia družstva. Zastupiteľstvo odhlasovalo, že od 1. januára 1934 mala obec
prevziať družstvo so všetkým majetkom, dlhmi
a pohľadávkami. Vo februári 1934 prišlo z Výboru
Slovenskej krajiny prehlásenie, že bolo schválených
45 000 korún na vyplatenie pohľadávok spojených
s elektrifikáciou obce, teda pohľadávok Električného družstva. To však nestačilo, obec si musela ešte
vypožičať od banky 78 000 korún. Nakoniec obec
prevzala majetok aj dlhy družstva na základe rozhodnutia zastupiteľstva z 1. februára 1935 fyzicky
až v roku 1937 a zakrátko dlhy vyrovnala na úkor
vlastného zadĺženia. V roku 1935 bol príjem 10 941
korún a výdavky 9 605 korún. Zostatok v pokladni
vo výške 1 336 korún však nestačil na riadne krytie splátok. Obecné zastupiteľstvo konštatovalo,
že finančný stav prevzatého družstva by sa zlepšil len v tom prípade, keby bolo v obci a okolí viac
odberateľov.199

ŠA Bytča, Krajský súd v Ružomberku, inv. č. 2910, šk 1127.
ŠA Bytča, p. LM, Okresný úrad v L. Mikuláši, inv.č. 96, spolkový kataster eviduje v indexe Električné družstvo, ale jeho vlastný
záznam pod č. 24/V neexistuje; podľa textu J. Kompiša; ŠA Bytča, p. LM, ObNÚ L. Ján, inv. č. 2, s. 97, 106–107, 117, 118,
120–121, 131–132, 152–156, 185, s. 222; Republikán, r. 3, 1921, č. 5, s. 4.
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Vodné družstvo v Liptovskom Jáne bolo založené
asi v roku 1928. Zaoberalo sa hlavne odvodňovaním polí a lúk, drenážovaním a udržiavaním pozemkov. Nebolo však úradne registrované.
Salašnícky spolok bol založený pred druhou svetovou vojnou. Staral sa hlavne o zdravý početný
stav oviec a dodávku syra na odpredaj do mikulášskej bryndziarne a tiež o správny výdaj syra majiteľom oviec. Salaše bývali umiestňované vo vyšších
horských polohách na Predných, Zadných, Za Marušovou, v Bielom, na Bukovej, v Stanišovej.
V roku 1930 vznikla v obci Miestna skupina zväzu robotníkov stavebného, kameňo a keramického
priemyslu. Stanovy skupiny schválil Krajinský úrad
v Bratislave v roku 1931. Podporovala členov v sporoch so zamestnávateľom, pri úprave miezd, či pri
dlhodobej práceneschopnosti. Predsedom skupiny
bol v rokoch 1931–1939 Ján Kubovčík, podpredsedom najprv Jozef Brziak a neskôr Ján Jančuška
a jednateľom Ján Mišík. Zväz bol zrušený po vzniku
Slovenského štátu v roku 1939.200
Na valnom zhromaždení dňa 12. decembra 1932
bola založená Slovenská evanjelická jednota, pobočka 290 v Liptovskom Jáne so zameraním na výchovné a podporné úlohy, ale kládola si za cieľ aj podporovať členov v chorobe a pri smrteľných prípadoch.
Spolok sa zaregistroval v roku 1933. Na čele spolku
stál predseda Michal Brtáň Zaťko, podpredsedom
bol Ján Hollý, jednateľom Eduard Grečner. Spolok
existoval aj počas druhej svetovej vojny. Od 6. januára 1939 bolo založené Sdruženie evanjelickej
mládeže M. R. Štefánika a malo vychovávať evanjelickú mládež v národnom duchu. Dôkazy o jeho
registrácii sa nepodarilo získať. Pri evanjelickej cirkvi
pracoval aj Dorast evanjelickej mládeže (DEM). Jeho
členovia boli hlavne zo staršej mládeže. Schádzali sa v tzv. „Čitárni“ v budove evanjelickej cirkvi
200
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na Šamovskom. Tam dovolili chodiť aj katolíckej
mládeži, nakoľko ich cirkev miestnosť pre takúto
činnosť nemala.201
V rokoch 1934–1945 podľa archívnych materiálov
pôsobila aj Katolícka jednota. Jej aktivity smerovali
do vnútra cirkevného zboru (mariánska kongregácia), ale aj na verejnosti sa jej členovia prezentovali niekoľkými divadelnými predstaveniami. Oficiálne bola založená v roku 1935 a ešte v tom istom
roku jej stanovy schválil Krajinský úrad v Bratislave.
Na čele katolíckej jednoty bol predseda Anton Černý, podpredsedkyňou Anna Mešťaneková a jednateľom Jozef Skubík. Spolok pracoval aj v rokoch
druhej svetovej vojny.202

Dobrovoľný hasičský zbor
Podľa dokumentami nepodložených informácií,
prvý hasičský zbor bol v Jáne založený už v roku
1896 z dôvodov častých požiarov, ktoré spôsobovali veľké škody. S najväčšou pravdepodobnosťou
v tomto prípade išlo o pokus zriadiť tzv. obecný
hasičský zbor, čo umožňovalo, resp. prikazovalo nariadenie Uhorského ministerstva vnútra číslo 5388-II. z 12. augusta 1888. Podľa neho bola
každá obec povinná založiť si útvar hasičstva, či už
platený (väčšinou v mestách), dobrovoľný na spolkovom základe, alebo povinný zložený z mužov
vo veku od 20 do 40 rokov, pod vedením predstavenstva obce. Zákonný článok číslo 22. z roku
1886 o obecnom zriadení v celom Uhorsku upravil pôsobnosť obcí v protipožiarnej ochrane a určil im povinnosť vydržiavať si vlastné hasičské zbory z obecných prostriedkov. Preto si obec Liptovský Ján asi v roku 1896 kúpila ručnú striekačku,
aby podporila myšlienku zriadenia zboru. Existencia tohto „spolku“ je však sporná. Dokumentuje

ŠA Bytča, p. LM, Okresný úrad v L. Mikuláši, inv.č. 105, 4/XIV.
ŠA Bytča, p. LM, Okresný úrad v L. Mikuláši, inv.č. 92, 29/I; podľa textu J. Kompiša.
ŠA Bytča, p. LM, Okresný úrad v L. Mikuláši, inv.č. 92, 44/I.

to zápis zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 20.
augusta 1905, kde sa Martin Sentiváni, ako člen
zastupiteľstva vyjadril, že: „Ohňohasičskuo náradia
je nedostatočné a striekačka celkom cieľu svojmu
nezodpovedá…“ ďalej pripomenul, že: „Ohňohasičstvo, ktoré ešte aj podnes sriadeno neni, tohože spolku sriadenia veľmi nutno…“. Navrhol predať striekačku v Liptovskom Jáne aj Uhorskej Vsi,
ktoré boli v tom čase neschopné prevádzky. Tieto
prostriedky použiť na nákup novej techniky spolu
s prostriedkami, ktoré sa mali vyčleniť z obecných
rozpočtov na rok 1906. Členmi zboru sa mali stať
všetci schopní muži medzi 18. až 42. rokom. Obecné zastupiteľstvo uvítalo návrh Martina Sentivániho a poverilo zriadením hasičského zboru Imricha
Majoroša a Martina Bubliaka, ktorí mali zariadiť
nákup chýbajúceho potrebného náradia a výstroja. Mali zaobstarať aj 80 m hadíc (schlauchov), štyri páry skrutiek (schrobou) a kúpiť vozík na hadice
(schlauchkáru). Zastupiteľstvo poverilo týchto dvoch
pánov, aby zároveň zabezpečili opravu jánskej ručnej striekačky (Majoroš odporučil istého Kordoša
z Liptovského Mikuláša, ktorý opravoval striekačky)
a dohodli predaj pokazenej striekačky z Uhorskej
Vsi. Obecný richtár mal zariadiť súpis koní v obci
a vyhotoviť schému, podľa ktorej by v prípade požiaru mali nastúpiť konkrétne záprahy.203
Karol Sentiváni na ďalšej schôdzi okrem iného navrhol, aby boli do pripravovaného zoznamu mužov
vo veku do 18 do 42 rokov zahrnutí len muži, ktorí nepracujú mimo obce a v obci sa zdržujú stále.
(Po súpise a vytriedení to bolo nakoniec 24 mužov.)
Navrhol zároveň, aby každý takto evidovaný hasič
platil aj pravidelné členské, z ktorého by sa financovali uniformy, alebo iné vybavenie. Tieto fakty
môžeme s istotou považovať za založenie prvého
hasičského zboru v Liptovskom Jáne v roku 1905,
203
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Ručná striekačka, ktorú hasiči v Liptove používali
od konca 19. storočia

pretože aj v roku 1907 bola časť prebytku z hospodárenia obce použitá na dokúpenie hasičského
náradia.
Správy o existencii tzv. „Ohňohasičského spolku“,
ako sa hasiči v tom čase nazývali, sú veľmi strohé. V jednej zo zápisníc obecného zastupiteľstva
je krátky záznam o tom, že v roku 1912 bol predsedom, veliteľom (comandant) tohto spolku Michal
Stanislav.204
Ohňohasičský spolok prečkal aj vznik prvej republiky. V roku 1919 bola prestavaná a riadne krytinou prikrytá „obecná búda“, kde bolo uložené
náradie a striekačka (sykačka). Prevádzka striekačky bola finančne náročná, pretože len v roku 1919
bola dvakrát opravovaná.205
Hasičský zbor sa v priebehu rokov zodpovedne
pripravoval a plnil úlohu ochrany majetku obyvateľstva. Jeho členovia hasili aj veľké požiare v Liptovskom Jáne v roku 1921 a výraznou mierou sa
zaslúžili o ich lokalizovanie a uhasenie. V zápisnici
obecného výboru z dňa 8. apríla 1923 sa uvádza,
že obec vyplatila peňažnú podporu hasičskému
spolku pri príležitosti častých požiarov na opravu
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striekačky a vyplatenie vojakov, ktorí pomáhali
chrániť obec pred veľkým požiarom v roku 1921. 206
Podľa zápisnice zastupiteľstva z 29. októbra 1924
môžeme odhaliť, ktoré osoby boli vo vedení spolku
v roku 1924. Na valnom zhromaždení 14. septembra 1924 bol za veliteľa zvolený Miloš Juráš. Jeho
zástupcom bol Ján Jezný u Nemešov.207
V roku 1925 obecné zastupiteľstvo riešilo krádež hadíc z hasičského skladiska, ktoré slúžilo aj
na uskladnenie iného ako hasičského náradia.
Zastupiteľstvo sa rozhodlo, že chýbajúce hadice
budú kúpia z hasičského fondu a hasiči sa dajú
206
207
208
209
210
118

bezodkladne poistiť v LIptovsko Mikulášskej Banke
Slavia.208
V roku 1928 si hasiči schválili nové stanovy a podľa v tom čase platných zákonov ich zaslali Krajinskému úradu v Bratislave. Na základe schválených
stanov boli nanovo zaregistrovaní ako Dobrovoľný
hasičský zbor v Liptovskom Jáne. Predsedom organizácie sa stal v roku 1929 Jozef Kompiš, veliteľom
Jozef Kapríni a konateľom Jozef Dúbravec (v roku
1934 ho vymenil Ján Strapoň). Toto vedenie zboru ostalo až do konca druhej svetovej vojny. No aj
v nasledujúcom období museli hasiči riešiť podozrenia zo zlého nakladania s finančnými prostriedkami
z hasičskej pokladne. Všetky podozrenia boli nakoniec rozptýlené, ale hasiči museli bývalému veliteľovi Milošovi Jurášovi uhradiť všetky jeho osobné
výdavky spojené s fungovaním hasičov.209
Aj keď sa zlý stav ručnej striekačky spomína už
od roku 1920 a v roku 1929 ostala striekačka prakticky nefunkčná. Nakoniec striekaču generálne
opravili a nafarbili. Ďalšia väčšia oprava bola urobená v roku 1931.210 Na zasadnutí obecného zastupiteľstva 13. apríla 1933 žiadali hasiči peniaze
na nákup hadíc, primeraných savíc a požadovali, aby sa začalo rokovať o nákupe novej striekačky. Osobitnou zápisnicou zbor dosvedčil, že ručná
striekačka, ktorú vlastní, je už nespôsobilá svojmu
určeniu. Zastupiteľstvo poverilo starostu obce, notára a veliteľa zboru zabezpečiť kúpu novej motorovej striekačky. Výberové konanie (súbeh) na nákup motorovej striekačky bolo uzavreté 18. júla
1933. Prišli ponuky z ôsmich firiem. Tie boli zaslané
Zemskej hasičskej jednote do Martina na posúdenie. Tam hasičom navrhli rokovať s firmou Hasičské
závody účastinná spoločnosť v Martine o dodaní
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strojov. Zastupiteľstvo nakoniec hlasovaním zvolilo,
že sa hasičom objedná striekačka ŠKODA 38/422
štvorvalcový 22/25 HZ na pneumatikách s príslušenstvom. Suma za striekačku sa mala vyplatiť časť
v hotovosti z obecného z rozpočtu, časť z hasičského fondu a zvyšok sa vyplatil do 21. marca 1937
bezúročne priamo dodávateľskej firme. Na nasledujúcich stretnutiach zastupiteľstva sa však rozhodlo, že si obec zoberie pôžičku od Liptovskej úvernej banky v Liptovskom Mikuláši.211
Kúpením motorovej striekačky celé trápenie však
neskončilo, ale skôr začalo. Nová striekačka bola
dodaná v júni 1934 priamo od českej firmy Hasičské
závody úč. spol. Čechy pod Košířem. Skúšku striekačky vykonali 24. júna toho istého roku. Aj keď
dopadla dobre, v nasledujúcich týždňoch sa pokazila. Striekačku pripravili k odbornej oprave. Firma
však medzitým skrachovala, ale našťastie plnú záruku za opravu stroja vzala na seba Roľnícka vzájomná záložňa Kostelec na Hanej, striekačku dala
opraviť a poslala ju vlakom naspäť. Pri preprave sa
však striekačka poškodila, o čom bola na železničnej stanici v Liptovskom Hrádku spísaná aj zápisnica. Na odhad škody vyslala spomenutá záložňa
svojho pracovníka Pavla Záborského z Martina,
ktorý spolu s Ing. Pávom z Okresného úradu v Liptovskom Mikuláši a Danielom Gracom, strojníkom
z Hýb urobili komisionálne preskúšanie striekačky.
Komisia sa rozhodla, aby bola striekačka vrátená
a daná k dispozícii dodávateľskej firme. Táto mala
obci buď vrátiť vyplatenú hotovosť, alebo dodať inú
novú striekačku, ale s motorom zn. Wikov. Žiadna
výmena striekačky sa nakoniec nekonala, lebo dodávateľ Hasičské výrobné družstvo v Čechách pod
Košířem navrhovanú formu reklamácie odmietlo
a obec nezaplatila zvyšnú dlžnú sumu. Po vyjadrení
211
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viacerých odborníkov na motory v Liptovskom Mikuláši dospeli k názoru, že do motora striekačky
treba kúpiť súčiastku, ktorá by privádzala čistý benzín ku zapaľovaniu, tým by sa výkon zlepšil.212
Na jar 1936 sa však dodávateľská firma ozvala úradu listom a navrhla ako kompenzáciu dodať stroj zn. Wikov 35 HP. Obecné zastupiteľstvo
aj s veliteľom hasičov Jozefom Kompišom súhlasilo s takouto možnosťou, ale ponechalo si zálohu
v prípade ďalších problémov. Striekačka bola dodaná v roku 1937 a obec uhradila zostávajúcu celú
finančnú hotovosť, ktorú si požičala od Liptovskej
úvernej banky.213
V roku 1937 vznikli projekty na stavbu nového hasičského skladiska, ktoré sa malo začať stavať po tom, čo sa definitívne dorieši otázka dlhov po Električnom družstve. Na čele hasičov
stál od roku 1933 Jozef Kompiš. V roku 1937 bol
za strojníka zboru zvolený Július Strapoň.214

Športové spolky
Dôležitou udalosťou v roku 1922 bolo založenie
Telocvičnej jednoty Sokol (ako pobočka TJ Sokol Liptovský Hrádok). Zaslúžil sa o to študent práv Imrich
Majoroš ml. Cvičilo sa v telocvičniach u Paľa Balcu (dnešný penzión Una), u Dúbravcov (dnes rekreačné zariadenie Diplomat). Členovia spolku popri
športovej činnosti nacvičili aj niekoľko hodnotných
divadelných predstavení a zúčastnili sa aj divadelných závodov (viď. Diplom za divadelné predstavenie Páva). Pre odchádzanie členov (hlavne murárov) na sezónne práce začala činnosť stagnovať
a spolok v roku 1926 zanikol. Iný telocvičný spolok
Jednota Orol združoval členov z radov rímsko-katolíkov. Schádzali sa u Karola Stanislava v Katolíckej
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škole. V tom istom roku nástupcom TJ Sokol sa stal
Národný spolok M. R. Štefánika, ktorý bol mimochodom aj riadne zaregistrovaný. Krajinský úrad
v Bratislave v roku 1926 schválil jeho stanovy. Mal
podobné poslanie, ale bez telocvičného programu
ako TJ Sokol. Snažil sa pozdvihnúť národnú a kultúrnu úroveň, všemožne bojovať proti alkoholu.
Organizoval kultúrne programy na národné sviatky, večierky, kurzy venované základom slovenského
pravopisu, vlastivedy a literatúry. Aj jeho členovia
významne prispeli k rozvoju ochotníckeho divadla.
Na jeho čele stál od vzniku v roku 1926 predseda
Michal Oravec u Kuchárov, podpredseda Peter Jančuška a jednateľ Michal Oravec u Malinov. V decembri 1938 spolok zanikol. Úradne bol rozpustený v roku 1939. Rovnako vznikol v 30-tych rokoch
v Liptovskom Jáne aj Všešportový spolok. Jeho členovia požadovali v roku 1933 od obce prideliť pozemok na stavbu futbalového ihriska. Keďže spolok nebol riadne registrovaný a obec vlastný pozemok nemala, odkázala takto združených futbalistov
na miestne urbárske spoločenstvá. Nakoniec sa
215
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do tejto aktivity zapojila aj obec. V roku 1933 obec
požiadala urbársky spolok o predaj časti pozemku
v hone Plavná. Táto plocha mala byť najprv odvodnená a potom sa tam mohlo začať stavať ihrisko.215
V praxi to bolo o niečo zložitejšie. Telocvik sa
na školách nevyučoval. Nepredpisovali to osnovy.
Vtedajší učiteľ I. Majoroš z vlastnej iniciatívy zaraďoval najprv len na školské majálesy niektoré športové prvky ako: behy žiakov podľa vekovej kategórie, preskakovanie šibeníc, pretrhávanie tzv. reťazí,
spojených rukami žiakov dvoch družstiev, gúľanie
sa dolu svahom, šplhanie na strom, hádzanie šiškou
do diaľky a ďalšie prvky rôznych detských hier. Potom sa „drobčilo“ v udržiavanom kruhu vystlanom
osticou za sprievodu ľudovej a neskôr dychovej
hudby.
Počiatočná športová činnosť bola zameraná hlavne na prosné cvičenia. Členovia si vlastnoručne vyrobili jednoduché náradie ako: kozu na preskakovanie, postavili si stĺp na šplhanie, odvážnejší liezli
bosí po streche, cvičili na kladine, zúčastňovali sa
cezpoľných behov a to aj mimo obce. Na jednom
behu na trase z Liptovského Hrádku do Liptovského
Mikuláša dobehol ako prvý Miloš Juráš z Liptovského Jána a stal sa majstrom Liptova.
Prvá Sokolovňa bola zriadená v bývalej Octárni
(Pálenici) u Dúbravcov v zadnom dvore, v priestoroch kde dnes stojí dom lesníka Jána Čabaja. Neskoršie tiež bola Sokolovňa zriadená v zemianskej
kúrii Pavla Balcu na nižnom konci starej časti dediny, kde sa dnes nachádza penzión UNA.
Sokolovne boli najviac využívané v zime, keď aj
na dedine mala mládež trochu viac voľna. Murárski
chlapci sa na zimu vrátili domov a dedinskí na poli
nemali tiež toľko práce. Náradie bolo doplnené
o rôzne po domácky ručne vyrobené činky, švihadlá, rebriny, debny na preskakovanie a pod. Cvičilo
sa podľa plánu. Ženy a muži samostatne. S nacvičeným programom často vystupovali cez prestávky
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na divadlách a tanečných zábavách, v strede sály.
Zábavy sa pravidelne uskutočňovali po každom divadelnom predstavení. Tieto družstvá sa tiež s nacvičeným programom zúčastňovali na rôznych verejných podujatiach v obci na oslavách a pod.
Činnosť TJ bola vlastne všestranná. Hlavne v zimnom období zabezpečovala aj kultúrno-spoločenskú a vzdelávaciu činnosť. Hrávali sa divadlá hlavne
v Kazimírovskej kúrii (dnes je to dom Paulíny Kašiakovej) na vyšnom konci. Neskoršie v Kasíne, ktorého vlastníkom bol Ján Kubovčík a Čurnovci, u Mrnčov na Korábe, kde hrávala prevažne katolícka mládež. Ochotníci sa zúčastňovali rôznych súťaží. TJ
napr. v Liptovskom Hrádku v roku 1924 s hrou Páva
získala všeobecné uznanie. Aj takouto formou získavala mládež finančné prostriedky na svoju ďalšiu
činnosť.
Zriadením tzv. Čitárne na Šamovskom, kde dnes
stojí Hotel Poludnica sa činnosť mládeže rozšírila
o čítanie kníh, hranie rôznych spoločenských hier
hlavne šachov. Šach ich učil syn učiteľa I. Majerský.
K najlepším patril Pavel Mišík a Ján Kermiet. Miestnosť si vykurovali drevom, ktoré nosili z domu. Často však padol za obeť nejeden hlavne starší plot. Aj
takto si mládež krátila a trávila dlhé zimné večery.
K celkovému a všestrannému rozvoju športov v Liptovskom Jáne došlo už v roku 1925, keď
sa uskutočnila veľká prestavba Gemerskej kúrie
a hlavne prístavba dvoch termálnych bazénov. V ich
blízkosti na Jankovskom ostrove začali Sentivániovci budovať moderné športoviská.
Postavené boli dva tenisové antukové dvorce, volejbalové ihrisko, minigolf, drevená kolkáreň a ďalšie ihriská. Takéto zariadenia využívali hlavne kúpeľní hostia a študenti vysokých škôl zo zahraničia. Domáca mládež sa mohla len pozerať a podávať lopty
a loptičky alebo stavať kolky v kolkárni. Na druhej
strane však získavali cenné skúsenosti z iných druhov športov, ako dovtedy poznali.
Dedinskí chlapci však najradšej hrávali futbal.
Spočiatku neorganizovane na lúkach a kde sa dalo.

Na Koliesku, Parkanci, v rybníku, na Pasienkoch, pri
Váhu – pri Topoli, kde sa chodili aj kúpať a pod.
Prvý priateľský zápas hrali Jánčania v Závažnej Porube pri Medokýši pod Opaliskom. Futbal sa hral
bez rozhodcov. Aby v zápase nedošlo k prípadným
nedorozumeniam, alebo k šarvátke, mali obe mužstvá akýchsi garantov. Za Závažnú Porubu to bol
Vladimír Kováč a za Liptptovský Ján Vladimír Chlebo. Zápas sa skončil nerozhodne 1:1.
Ďalší priateľský zápas bol odohraný medzi Liptovským Jánom a Liptovskou Porúbkou. Jánčania ho
prehrali 1:9. Hrali: Daniel Brtáň – kapitán, Ján Kompiš (Uhliar) – brankár, Michal Urban (Dadušiak), Jozef Mišík, Michal Čurný, Peter Debnárik, Peter Brtáň Trizna, Karol Balco, Július Strapoň, Ján Balco,
Viliam Hadvidžiak, Jozef Repček. Rozhodcom bol
Lajoš Perašín z Uhorskej Vsi. Spočiatku sa na zápasy chodilo na vozoch a neskoršie na aute RND, ktoré vlastnil Michal Pavelica Ráfik z Uhorskej Vsi. Až
do čias, kým TJ nevlastnila vlastný autobus, autobusy poskytovalo na základe písomnej objednávky
ČSAD v Liptovskom Mikuláši. Spočiatku sa futbalová činnosť zameriavala na turnaje.

Horný rad: Jozef Mišík, Daniel Brtáň, Ján Šmol, Július
Melna, Rudolf Brtáň. V strede: František Brtáň, Ján
Bátory (z Brehu), Ján Kompiš (Vyšný). V dolnom rade:
Alojz Šmol, Ján Kompiš (Uhliar) brankár, Michal Urban
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Neskoršie sa už hrávali priateľské zápasy, bránky
sa vtedy stavali na jeden zápas, na nedeľu. Obyčajne ich majitelia pasienkového spoločenstva a iní
majitelia vyháňali a postavené bránky zváľali. Nakoľko túžba hrať futbal bola čoraz silnejšia aj napriek
všetkým ťažkostiam a nepochopeniu zo strany vedúcich činiteľov obce (richtára, notára a predsedov
jednotlivých urbárskych spolkov), podarilo sa jánskej mládeži dohodnúť s majiteľmi lúk, za protihodnotu kúpy sena od gazdov. Vybudovali futbalové
ihrisko v blízkosti toku rieky Štiavnice (dnes rodinné
domy Ladislava Filu, Daniela Jezného a Imricha Balcu). Bola to náročná práca. Potrebné bolo vyklčovať
okolo štyridsať stromov, čiastočne vyrovnať a odvodniť močaristý terén. Jediný strom, ktorý nevypílili, bol takmer dvadsaťmetrový topoľ. Vďaka nemu
sa toto miesto ľudovo nazývalo Pri topoli. Bránky sa
postavili zo žŕdok z blízkej hory, lavice vyrobili z dosák popílených v mlyne Vojtecha Čániho. Slávnostné otvorenie ihriska sa konalo pri príležitosti posviacky novej hasičskej motorovej striekačky.
Po prestavbe Sentivániovsko-Gemerskej kúrie a
výstavbe dvoch termálnych bazénov, tenisových
dvorcov, kolkární, golfového ihriska sa na Štrande
cvičilo na hrazde a bradlách. Hrával sa tenis a usporiadali sa propagačné plavecké preteky a vodné
pólo za účasti športovcov z Budapešti, Košíc, Prahy
a iných miest. Preto niet divu, že obec sa stávala čoraz príťažlivejšou. Často sa objavovali v Jáne špičkoví futbalisti, ktorí si radi zahrali najmä na turnajoch.
Nové futbalové ihrisko spolu s moderne vybudovanými športoviskami tak spoločne vytvárali jeden
z najkrajších športových areálov horného Liptova.
Futbalové umenie tu hlavne cez letné prázdniny často predvádzali návštevníci kúpaliska, študenti, hráči
vyspelých klubov nielen z našej republiky. Na priateľských futbalových turnajoch si radi zahrali napr.
bratia Deršákovci, jeden z nich bol brankár, František Dibarbora, Ján Červienka z Brna, hráči z Trnavy, Košíc, Prahy a ďalší. Po turnajoch sa usporiadali
tanečné zábavy. Bol to vlastne sviatok celej dediny.
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Veľkými vzormi našich jánskych chlapcov boli reprezentanti československého futbalu ako brankár
Plánička, Dančík, Čambal, Svoboda, Sobotka, bratia Deršákovci a ďalší. Veľkým povzbudením pre dedinských chlapcov bolo aj finále majstrovstiev sveta
v roku 1934.
Najväčší rozmach futbalu v Liptove sa datuje
do rokov 1931 až 1934. V roku 1934 došlo k zaujímavému pamätnému zápasu medzi FC Ďumbier
Uhorská Ves a ŠK Liptovský Ján. Pripravili ho funkcionári a fanúšikovia oboch dedín. Hralo sa o názov
Ďumbier. Vzhľadom k tomu, že takýto názov mala
Uhorská Ves, došlo k vyjednávaniu. Uhorská Ves
ustúpiť nechcela, aj keď je ďalej od vrcholu Ďumbiera. Padlo rozhodnutie, že sa o názve rozhodne
vo vzájomných futbalových stretnutiach.
Prvý zápas sa odohral na ihrisku v Uhorskej Vsi.
Rozhodcom bol Ladislav Perašín z Uhorskej Vsi. Pracoval vo Vrútkach a už vtedy mal štátne rozhodcovské skúšky. Zvláštnosťou bolo to, že všetci Jánčania nastúpili v nových kopačkách, ktoré im zhotovil Jozef Zoller, nazývaný Baťa. Zápas sa skončil
nerozhodne 1:1. Druhý zápas za odohral na ihrisku
v Jáne. Za stavu 1:1 rozhodca odpískal proti Jánu
jedenástku. To sa nepáčilo Jánčanom, vtrhli na ihrisko a rozhodcu hodili do Štiavnice. Ďalší zápas sa
odohral na neutrálnom ihrisku v Liptovskej Porúbke. To už bol vlastne začiatok vojny. Hralo sa vo
veľmi nervóznej atmosfére. Hráči sa viac okopávali
ako hrali. Obe mužstvá boli posilnené cudzími hráčmi. Uhorská z Vrútok a Ján z posádky z Liptovského Petra. Z Jána hral za mužstvo len Ján Mlynček
od Žiaranov ako kapitán mužstva. Zápas vyhrala
Uhorská Ves 2:0 a o názve bolo rozhodnuté. Urobil
sa o tom aj notársky záznam na úrade v Liptovskom
Jáne. Potom bola súťaž pre vojnové časy prerušená.
Vo vojnových rokoch 1939 až 1944 odohrali
mužstvá horného Liptova v súťaži šesťnásť zápasov.
Skupinu tvorili nasledovné kluby:
Snaha Ploštín
Športový klub Iľanovo

Tatran Okoličné
FC Dovalovo
Športový klub Liptovská Porúbka
Športový klub Jamník
Slovan Závažná Poruba
Športový klub Bobrovec
Športový klub Hybe
Športový klub Nemecká Ľupča
Sokol Liptovský Ján
Výber jedenástky Nemcov
FC Ďumbier Uhorská Ves
Dňa 10. októbra 1944 hrali doma jánski futbalisti
proti Závažnej Porube. Ponad ihrisko preleteli nemecké stíhačky a začali paľbu. Našťastie sa nikomu
nič nestalo. Počas zápasu mal Lajoš Pavelica ako
partizán v kriakoch ukrytú strelnú zbraň, ozbrojení
boli aj Michal a Július Oravcovci.
Po zápase prišli do dediny Nemci, ktorí chceli dedinu obsadiť. Výsledkom tohto prepadnutia bola
smrť Jána Čenku pri Výslavci pod Smrekovicou, kde
ho Nemci zastrelili. Na noc bolo dvadsať rukojemníkov z radov občanov zavretých v jánskych kúpeľoch
ako výstraha, že v LIptovskom Jáne je veľa partizánov. Ak by bol zastrelený čo len jeden Nemec, boli
by všetkých rukojemníkov z radov občanov popravili.Zo zakladajúcich členov futbalového mužstva
(futbalový oddiel bol založený o desať rokov neskoršie ako TJ 12. októbra 1933) najdlhšie žil Ján
Kompiš, ktorý bol brankár a neskoršie zdravotník
a Michal Zoller, ktorý sa tiež dožil vysokého veku,
skoro 90 rokov.

216

Šachový turnaj v obci v roku 1930
Všetky noviny venujúce sa aj športu v roku 1930
písali o medzinárodnom šachovom turnaji v Liptovskom Jáne, ktorý sa konal 28. 8. 1930 a 7. 9. 1930.
Usporiadala ho tunajšia správa kúpeľov. Pôvodne
turnaj okresný úrad zakázal, ale neskôr ho povolil.
Turnaja sa zúčastnili: 1. Flohr (Praha), 2. Lilienthal
(Maďarsko), 3. Walter (Bratislava), 4. Kovacs (Maďarsko), 5. Poisl (Plzeň), 6. Gomboš (Bratislava), 7.
Jancso (Demedice, Slovensko), 8. Dr. Hart (Liptovský Hrádok), 9. Orenstein (Liptovský Mikuláš) a 10.
Dr. Vécsey (Praha). V prvom kole prehral Orenstein v dámskom gambite Jancsoisl porazil Dr. Harta
v dámskom gambite, Dr. Vécsey porazil Kovácsa
sicílskou hrou. Partie Flohr–Lilienthal a Gombos–
Walter boli odložené.“
Účastníci turnaja Flohr, Lilienthal a Stoner zasiahli
do boja až ku koncu a ku pôvodným účastníkom
pribudol ešte Stoner, bolo urobené nové vyžrebovanie s výsledkom: 1. Stoner (USA), 2. Lilienthal
(Maďarsko), 3. Kovács (Maďarsko), 4. dr. Hart (Liptovský Hrádok), 5. M. Walter (Bratislava), 6. Ornstein (Liptovský Mikuláš), 7. Jancsó (Demedice), 8. Inž.
Gombos (Bratislava), 9. Poisl (Praha), 10. Dr. Vécsey
(Praha), 11. Flohr (Praha).
Turnaj skončil spoločným víťazstvom Flohra,
Ing. Gomboša a Lilienthala, ktorí si s ôsmimi bodmi
rozdelili I.–III. cenu, IV. a V. získali Stoner a Walter
7 bodmi, VI. Poisl 5,5 boda. Flohr bol posledné dva
dni turnaja úplne vyčerpaný a chorľavý, v poslednom zápase remízoval so Stonerom bez hry. 216

Československá republika 31. 8. 1930, 7. 9. 1930, 21. 9. 1930.
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Ochotnícke divadlo
Začiatky divadelného ochotníctva
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Na prelome 19. a 20. storočia aj z obce odchádzali mladí murári za prácou do Budapešti. Tam sa
zapájali do podujatí rôzneho charakteru: revolučného, kultúrneho, sociálneho a aj národného. Navštevovali rôzne spolky a knižnice. Boli organizovaní v Murárskom spolku, v Slovenskom robotníckom
hnutí a iných. Pretože väčšina liptovských murárov bola evanjelická, tak sa aj peštianska slovenská evanjelická cirkev usilovala podchytiť ich najmä
v kultúre, preto aj v roku 1868 bol založený Ženský
spolok pri evanjelickej cirkvi v Pešti.
Odtiaľ neskôr doniesli liptovskí murári do svojej
domoviny národný a kultúrny elán, ale aj sociálnu a politickú priebojnosť. Okolo roku 1894 medzi mladých murárov z Liptovského Jána patrili: Jozef Kompiš, Michal Kompiš ml., Jozef Brziak st., Ján
Kubovčík st, Chudovský, Ján Oravec od Ferkov, Ján
Brtáň (neskôr prezývaný Pešťan, pretože pracoval
v Pešti) a ďalší.
Obdobie rokov 1890–1910 znamenalo pre hornoliptovských murárov v Pešti aj príležitosť kultúrneho rastu. Kultúrny život murárov, najmä mladých,
sa v Pešti vyvíjal mnohostranne. Jednak tu bola základňa cirkevno-kultúrna, potom knižnice, rôzne
kultúrne spolky, organizovali sa výlety a samostatné kultúrno-zábavné podujatia. V tomto období
odohrala hornoliptovská mládež z Jamníka, Liptovského Petra, Vavrišova a Liptovského Jána do pätnásť divadelných predstavení, ktoré sa hrali v Lutherovom kultúrnom spolku. Boli to hry Jána Chalupku (Hrdá pýcha skrotla, Stará láska), Ferka Urbánka
(Strídža spod hája), J. G. Tajovského (Sľuby). Veľkej
obľube sa tešili hry G. Z. Laskomerského Starý zaľúbenec a Škriepnik.
To, či sa už v spomenutých rokoch v Liptovskom
Jane divadlá hrávali, nie je celkom známe. Ale keď
sa murári na zimu vracali domov, hrávali aj niektorí
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herci z radov mladších murárov z Jána i v okolitých
dedinách ako v Liptovskom Petre, Jamníku, v Liptovskom Hrádku a pod. V týchto časoch sa ujali
zapálení rodomilovia divadelnej práce. Medzi nich
patril: učiteľ Michal Klimo, po ňom Imrich Majoroš,
učiteľ evanjelickej ľudovej školy. Títo ľudia vedeli
okolo seba zomknúť mladých peštianskych murárov ako: Jezných, Urbanovcov, Kompišovcov, Oravcovcov a iných.
Začiatky ochotníckeho divadla sa datujú rokom
1902, kedy Karol Sentiváni združil zemiansku mládež a deti majetnejších remeselníkov. Nacvičili
a odohrali detské divadelné predstavenie Drótos
tót (Slovenský drotár) v maďarčine. Takto sa hrávalo až do roku 1908, divadelné predstavenia slúžili
na pomaďarčovanie, bol to tiež spôsob na upevnenie vtedajšej štátnej moci.
Podľa výpovedí prvých ochotníckych hercov: Jána
Krajčušku, Martina Kašiaka st. a Anny Brziakovej
(dnes už nežijúcich), sa po slovensky prvé divadelné
predstavenia začali hrávať v roku 1908 pod hlavičkou Čitateľského spolku. Réžiu mal národne uvedomelý evanjelický farár Samuel Perešéni a evanjelický správca a učiteľ Imrich Majoroš.
Začiatky narážali na veľké prekážky. Divadlá sa
hrávali v Kazimírovskej kúrii (u Kašiakov) na verande. Kulisy boli z fercovanej vrecoviny, plachiet
a plátna. Opona bola z plachty. Stoličky a lavice
boli požičané od občanov. Rodičia aktívnych hercov mali vstup zdarma.
V Evanjelickej ľudovej škole pod vedením učiteľa Imricha Majoroša, bola zriadená menšia školská
knižnica s niekoľkými desiatkami slovenských kníh.
Často sa čítali knihy od M. Kukučína najmä jeho
Rysavá jalovica, či Noviny malých plné rozprávok,
veršíkov a zaujímavostí, ale aj ruské národné povesti a pod. K dispozícii bol premietací stroj na liehové

Opona, ktorú ručne namaľoval Peter Urban v roku 1921

osvetlenie. Prístroj bol uložený v debnách a cez dlhé
zimné večery sa premietali obrázky, ktoré boli spojené s prednáškami, ktoré ľudia vďačne navštevovali.
Takýmto spôsobom bol založený prvý Čitateľský spolok, ktorý neskoršie rozšíril svoju činnosť
aj o hrávanie divadla. Známe boli hry: Už sú všetci
v jednom vreci, Všetko naopak, Štrúdľa, Starý zaľúbenec, Kubo, Panenské sľuby a pod.
V divadelnej hre Štrúdľa hral aj Ján Krajčuška. Známy komik, trochu podgurážený a pri skoro stálom
povzbudzovaní obecenstva potleskom, tak vášnivo a sústredene hral svoju úlohu, že mu do štrúdle
spadli okuliare, ktoré si do nej aj zatočil.
Po výbere hry a dobrom zvážení všetkých okolností (vhodné javiskové priestory, zabezpečenie
kostýmov a pod.), nasledovalo získavanie hercov.
Pri divadelníckej ochotníckej činnosti v období pred
a po I. svetovej vojne boli nemalé problémy pri výbere hercov. Veď väčšia časť pospolitého obyvateľstva nevedela ani čítať ani písať. Existujú záznamy
aj z obecného zastupiteľstva, kde je podpísaný len
richtár a ostatní členovia sa podpisovali len krížikom. Ľahko sa dá predstaviť, ako asi takýto nácvik
vtedy vyzeral. Po prekonaní takýchto, aj iných problémov, o hercov v obci núdza nebývala. Väčšinou

však boli takí, čo na divadlo a rolu v ňom čakali.
Potom nasledoval prepis textov, pretože sa málokedy podarilo zabezpečiť dostatočný počet divadelných knižiek. V prvej fáze sa s textom zoznámili
jednotliví herci. Stávalo sa, že herci aj odmietli navrhovanú rolu hrať, pretože sa snažili v hre vyniknúť
a daná rola sa im nezdala byť primeraná. Z tohto
dôvodu neradi hrávali podradné, menej významné
úlohy. Boli aj prípady, keď si herec sebakriticky priznal, že by danú rolu asi nezvládol. Po prekonaní
takýchto ťažkostí sa herci zoznamovali s textom individuálne. Po stanovenom čase sa začali schádzať
na prvých skúškach. Herci vo vzájomnej nadväznosti za sebou čítali text hry. Režisér sledoval kto a ako
rýchlo text ovláda naspamäť. Skúšky boli dvakrát
týždenne a to 4–6 týždňov pred predstavením. Až
potom sa pristupovalo k nácviku pohybov a neskoršie už aj k nácviku priamo na javisku. Na javisku už
skúšky stále sledoval šepkár, ktorý bol k dispozícii
aj na hlavných predstaveniach. Niekedy hru sledovalo aj viac šepkárov za javiskom. Šepkárska búdka bývala najčastejšie pod javiskom a vpredu pod
oponou.
Kostýmy sa pre jednotlivé postavy zabezpečovali
rôzne podľa situácie, doby a miestnych podmienok.
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Mladšie postavy väčšinou účinkovali vo vlastných
šatách a to podľa toho, či išlo o chudobné dievča
alebo chlapca. Staršie postavy sa obliekali do šiat
po starých ľuďoch, ktoré prispôsobili postave, ktorú stvárňovali. Kostýmy sa postupne prešívali, prispôsobovali a dopĺňali. Po druhej svetovej vojne
sa zvlášť na špeciálne úlohy zapožičiavali kostýmy
z Martina. Za ne však bolo treba platiť.
Zo začiatku sa najčastejšie herci maskovali sami,
pričom tí šikovnejší pomáhali menej zdatným.
V niektorých prípadoch sa pozýval kaderník z Liptovského Mikuláša. Po dlhé roky zabezpečoval maskovanie pán učiteľ Eduard Grečner a Michal Vodila
st. Dobrou pomôckou na maskovanie, hlavne v začiatkoch, bol uhlík z obhoreného dreva. Často sa
používala aj ovčia vlna, ľanová priadza, konopné
zrebe a pod. na fúzy a vlasy pre starcov. Neskoršie
sa už kupovali parochne a fúzy hotové. Na lepenie
sa používalo obuvnícke lepidlo (číriš).
Z akého materiálu boli zhotovené opony v začiatkoch ochotníckeho divadla a aké druhy opôn používali, sa nám nepodarilo zistiť. Neskôr, keď sa ešte
divadlo hrávalo v súkromných domoch a kúriách,
tvoril oponu drevený valec (rovná žŕdka), na ktorý sa pomocou kľuky navíjala pozošívaná vrecovina, plachta alebo plátno. Na spodnej časti bolo
zaťaženie z úzkej dosky alebo do obruby sa nasypal piesok, aby bola opona vystretá a dala sa rovnomerne natáčať. Prvú plátenú oponu namaľoval
miestny občan Viktor Pavella. Neskôr sa už v Kasíne a Na korábe používala opona, ktorú si herci
sami zakúpili.
V Kasíne bola v strede opony namaľovaná slovenská deva s dlhými vlasmi a šatkou na hlave. Opona Na korábe mala v strede namaľovaný slovenský štátny znak a okolo neho v poloblúku heslo:
Za Boha život, za národ slobodu. Tieto opony sa
ešte natáčali smerom hore na valec. Aj prvá opona v kultúrnom dome bola zhotovená týmto spôsobom. Ďalšie opony sa už rozťahovali od stredu
do strán tenkým mocným špagátovým lankom.
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Pozvánka na divadelné predstavenie

Malý drotár v réžii pána učiteľa Júliusa Višňovského, rok 1930.Hru (inscenovala Evanjelická
ľudová škola) stvárnili žiaci miestnej evanjelickej školy.
Zľava: Ján Jezný od Nemešov (s čákolom), Anna Urbanová (rod. Brziaková), Zuzana Brtáňová,
Mária Mlynčeková (rod. Melnová), Ema Chlebová (rod. Kompišová), Ján Čabaj, Jozef Kompiš
Nižný, Božena Kompišová Vyšná, Želmíra Chlebová (rod. Rošková), Matej Urban a ďalší

Tatranskí horali v réžii pána učiteľa Z. Müllera na divadelných závodoch v Liptovskom Hrádku 11. februára 1930. Hru
inscenovali ochotníci pod hlavičkou Dobrovoľného hasičského sboru.
Horný rad zľava: Jozef Repček, Daniel Brtáň, Ján Kermiet, Adela Kompišová, Jozef Kompiš – veliteľ hasičského zboru, ev.
farár Müller a učiteľka Adela Dúbravcová, František Brtáň, Adela Majorošová, Michal Čurný, Ján Kompiš uhliar, Peter Brtáň
od Šándorov, Rudolf Brtáň.
Spodný rad: Michal Multáň, Michal Mlynček, Peter Debnárik, Matej Urban, Michal Jančuška, Pavel Jzený, Ján Dúbravec,
? , Anna Brziaková
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Hra Krečinskij sa žení (autor A. V. Suchovo-Kobylin) v réžii pána učiteľa Eduarda Grečnera, rok 1953.
Horný rad zľava: Jozef Huraj, Michal Vodila, Ján Kompiš, Peter Kúdora, ? , Bohuš Dúbravec, Aďka Brtáňová, Jozef Kompiš ml.
Stredný rad: Eduard Grečner, Ján Grečner
Spodný rad: Július Melna ml., Božena Krajčušková, Jozef Kompiš Nižný, Jozef Brziak, Marta Hadvidžiaková (rod. Zollerová)
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Poslednú oponu zabezpečil vtedajší predseda MNV
Jaroslav Kompiš s Dr. Jánom Hlavienkom z Martina.
Bola tmavozelenej farby bez motívu.
Pozvánky na divadelné predstavenia v Liptovskom Jane sa zabezpečovali už v roku 1921. Tlačenými pozvánkami pozývali bohatších občanov a remeselníkov, ktorí prejavovali väčší záujem o tento
druh umenia a mali na to finančné prostriedky. Pozvánky odosielali poštou tak do našej dediny, ako aj
do susedných obcí. Tento spôsob pozývania na divadelné predstavenia ostal ako dedičstvo po bývalých zemanoch a používal sa až do druhej svetovej
vojny. Stálo to veľa námahy a presviedčania, kým
sa od tohto finančne náročného spôsobu upustilo.
Až od roku 1939 sa začala účasť na divadelných
predstaveniach zabezpečovať prostredníctvom plagátov a agitáciou spolku, ktorý divadelné predstavenie zabezpečoval.
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Na prvé tri až štyri rady sa v minulosti vstupenky
nepredávali. Prvý rad býval vyhradený pre pozvanú
dedinskú inteligenciu a ďalšie dva až tri rady pre
rodiny hercov. Miestnosť bola rozdelená na tri časti
a vzadu boli najlacnejšie miesta na státie. Na tieto miesta sa púšťali ľudia do sály až vtedy, keď už
miesta na sedenie boli obsadené. Najčastejšie tento priestor zapĺňala chudoba. V prípade, že miestnosť nebola úplne zaplnená, púšťali usporiadatelia
tých najchudobnejších niekedy aj zadarmo. V opačnom prípade, ak o predstavenie býval veľký záujem
a chudoba sa na predstavenie nedostala, mali možnosť byť na hlavnej skúške, kde bolo vstupné nižšie.
Divadlá sa s obľubou hrávali: na Jána (24. júna),
na Vianoce, na Štefana, na fašiangy a Veľkú noc.
Na Silvestra (zvlášť po 2. svetovej vojne) sa s veľkou
obľubou organizovali rôzne kabarety, kuplety alebo
jednoaktovky. Do týchto akcií sa ochotne zapájali

aj vysokoškoláci, ktorí boli doma na prázdninách.
Najmä na kabaretoch bolo dovolené humorným
spôsobom skritizovať všetko, čo bolo v obci v neporiadku alebo kde sa nedarilo vedeniu obce veci
v priebehu roka zabezpečiť a doriešiť do úspešného konca.

Miesta divadelných predstavení
Sentivániovci pre účely častých zábav a veselíc využívali v strede dediny (za vodou) samostatnú budovu zvanú Kasíno, ktorá bola majetkom rodiny. Slúžila na zábavy, schôdzovanie šľachty, panské svadby,
svadby bohatých židov, bola tiež miestom, kde si
páni krátili čas hrávaním kariet. Pre účely panských
zábav bola miestnosť vždy pekne vyzdobená.
Keď sa členovia rodu ocitli vo finančnej tiesni,
predali túto budovu židovskej náboženskej obci,
ktorá mala v Liptovskom Jáne v 70. až 80. rokoch
19. storočia v obci až okolo tridsať rodín. Židia používali veľkú sálu ako modlitebňu a priľahlé miestnosti na poschodí ako židovskú školu, v ktorej sa
vyučovalo v nemčine aj maďarčine. Do židovskej
školy posielali svoje deti aj lepší remeselníci. Tu bola
istý čas zriadená aj detská opatrovňa.
V roku 1914 odkúpili Kasíno spolumajitelia Pavel
Čúrny st. a Ján Kubovčík st. Poschodie budovy aj
po postupnom vymretí a vysťahovaní pôvodných
majiteľov z radov šľachty a aj židov slúžilo zábavným a vzdelávacím účelom širšej verejnosti. Najviac
divadelných predstavení sa v rokoch 1918–1951
hrávalo v tejto budove. V tom čase boli v dedine tri
krčmy a to: hostinec u Balcov, krčma u Bubliakov
a krčma u Mrnčov. Neskoršie aj hotel u Ceklárov,
kde sa väčšinou zdržiavalo len panstvo a tí, čo mali
na to finančné prostriedky.
Z dostupných prameňov sa zistilo, že prvé divadlá sa pravdepodobne hrávali v bývalej kúrii Gejzu
Sentivániho na vŕšku, ktorá bola naposledy vlastníctvom mäsiara Jozefa Kompiša (staré č. domu
45, dnes 124). Hry sa hrávali v maďarskom jazyku.

V miestnej kronike 11/104 je uvedená len jedna hra
pod názvom Drotos tot (Slovenský drotár), ktorú nacvičil Karol Sentiváni a rímsko- katolícky učiteľ Peter
Dvorský. Divadlá sa hrávali aj v ďalších kúriách ako
napr.: na Špilbergu, v Marcovskej kúrii u Michalidesov, u Bubliakov a najviac v Kazimírovskej kúrii
(u Kašiakov). Kúria u Kašiakov (Kazimírovská) mala
vpredu terasu vymurovanú z tufu (druh stavebného
materiálu získaného z usadnutých síričitých výparov minerálnych vôd), ktorú volali zimná záhrada
a kde sa v minulosti hrávali divadelné predstavenia.
Tu už bola kapacita okolo 130 miest a zachovali sa
aj záznamy, ktoré divadelné hry sa odohrali (sú uvedené v samostatnom prehľade). V týchto budovách
sa hrávali väčšinou hry maďarských autorov alebo
hry v maďarčine.
Javiská v súkromných domoch a kúriách sa stavali
jednorázovo na jednotlivé predstavenia, potom sa
rozoberali. Zhotovené boli z podstavcov (kobilín),
podlaha z dosák, javisko zo žŕdok obitých vrecovinou, papierom či neskoršie už aj plátnom. Najpotrebnejší nábytok prinášali herci z domu alebo
zapožičiavali od občanov, ktorí vlastnili nábytok
vhodný k jednotlivým divadelným hrám (stôl, almara, police, kanape, rôzne nádoby a pod.)
Najdlhšie sa hrávali divadlá v Kasíne a to (takmer
nepretržite) od roku 1918 až do roku 1953. Hrávali
sa tu takmer všetky divadlá. Táto miestnosť mala
rozmery 8,5 m × 11,5 m. Do nej si mládež postupne
prinášala a zariaďovala všetky potrebné veci k divadlu. Zabezpečila napr. pódium, kulisy lesa, stálu
oponu, najpotrebnejšie javiskové zariadenia a rôzne rekvizity. Častým rozoberaním a skladovaním sa
toto zariadenie značne poškodzovalo. Pred hraním
divadla bolo potrebné miestnosť vyprázdniť, povynášať seno, dosky a iný materiál, ktorý patril majiteľom. Vyriadiť a postaviť javisko, zaviesť elektrinu, opraviť rozbité okná, zapraviť pec, pozháňať
po dedine stoličky, urobiť primeranú výzdobu, pretože po divadle bývali obyčajne aj zábavy. Nehovoriac už o tom, že najprv bolo potrebné u majiteľov
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dohodnúť prepožičanie miestnosti za primeraný
nájom. Na zábavu mládež miestnosť vyparafinovala a posypala ju drobným, nastrúhaným voskom
zo sviečok alebo parafínu, aby sa lepšie tancovalo.
Práce s prípravou a po divadle s likvidovaním celého
javiska vždy bolo cez hlavu. Pochopiť to môže len
ten, kto to robil a prejavoval veľkú lásku k ochotníckemu divadlu.
Takto sa v Liptovskom Jane hrávali divadlá v Kasíne takmer štyri desaťročia. Aj keď treba povedať, že
po druhej svetovej vojne sa už javisko nerozoberalo.
Celú sálu kompletne vymaľoval ľudovými motívmi
a postavami v ľudových krojoch Jožko Lukáč st.
Za zmienku stojí uviesť, ako sa vyplácalo majiteľom za prenájom miestnosti na divadelné predstavenie. Napríklad v rokoch 1908–1912, keď sa
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hrávalo na verande u Kašiakov, platili prenájom
desať korún. Za to vtedy bolo možné kúpiť 70 kg
pšeničnej múky. Od roku 1931 až do roku 1938
za prenájom Kasína sa vlastníkovi Pavlovi Čúrnemu
a Jánovi Kubovčíkovi platilo od 180 do 250 korún
(za to bolo možné vtedy kúpiť zhruba 40 kg kryštáľového cukru). Samozrejme, po predstavení sa musela miestnosť dať do pôvodného stavu.
V rokoch 1939 až 1945 a aj po druhej svetovej
vojne bol prenájom vyšší, a to od 800 do 1 200 korún. No na druhej strane boli občania šťastní, že
majú takúto miestnosť. Zo zisku uhrádzali nielen
poplatok za prenájom miestnosti, ale zakupovali
vstupenky, papier na dekoráciu, maskérske potreby, parochne a iné doplnky. Neskôr tiež za požičanie krojov z Martina. Ak niečo niekedy zvýšilo,
zostali prostriedky na činnosť toho spolku, či organizácie, ktorá divadlo a zábavu zabezpečovala.
Zo začiatku v Kasíne divadlá hrávala len evanjelická mládež. Katolícka mládež hrávala divadlá v rokoch 1935–1942 v krčme u Mrnčov, na poschodí
známom ako Na korábe.

Ochotnícki herci
Obec mala celý rad vynikajúcich ochotníckych
hercov, ktorých poznali aj mimo našej obce. Takým
bol napr. Ján Brtáň Zaťko, ktorý hrával ešte u Kašiakov a vynikal v sólových vystúpeniach, ktoré vtedy
vychádzali v zbierke Zasmejme sa. Svojimi výkonmi
strhával obecenstvo k spontánnemu smiechu.
K ďalším vynikajúcim hercom patrili: Matej a Ján
Mlynčekovci, Michal Oravec Martinov, Ján Greguš
st., Michal Urban z kaštieľa, Ján a Michal Urbanovci z vŕšku, Karol Paprčka, Ján Kermet, Michal
Vodila, Michal Oravec od Kuchárov, Peter a Pavol
Jančuškovci, Martin a Ján Dúbravcovci, Ján a Michal Jančuškovci, Pavel Balco, Michal Multáň a ďalší. Z uvedených najviac vynikal Michal Urban, ktorý
zahral každú náročnú úlohu. V mládeneckých úlohách si dobre počínal počerný Pavel Mišík. S veľkou

prirodzenosťou a vtipom hrávali bratia Ján a Michal
Urbanovci od Ľubych.
V mnohých obciach v Liptove, kde sa hrávalo divadlo, mali problém pri obsadzovaní ženských úloh.
U nás dievčenské úlohy hrávali: Mária Oravcová
za vodou, Anna a Adela Kompišové spoza vody,
Oľga a Adela Majorošové, Emília a Ema Dúbravcové, Anna a Zuzana Čúrne, Eva Kompišová (rod. Jurečková), Eva Urbanová (rod. Mlynčeková), Ružena
Kompišová od Vyšných, Ružena Jezná u Nemešov,
Ema Strapoňová (rod. Jančušková), Mária Laurincová spoza vody, Mária Hadvidžiaková, ktorá si svoje
texty pamätala aj po mnohých rokoch.
Kedysi ženské úlohy hrával aj ev. pán farár Ján Čajak, a to ešte ako štúrovský študent na lýceu v Levoči. Mal útlejšiu postavu a pekný vzhľad.
Každá dedina bola zvedavá na hodnotenie svojho
divadla, ktoré bývali uverejňované aj v okresných
novinách. Najlepšou odmenou týmto mladým, obetavým dievčatám a chlapcom pochádzajúcim z murárskych a roľníckych rodín, bol dlhotrvajúci potlesk
obecenstva na predstaveniach, ako aj uznanie, ktorého sa im dostalo na posedeniach po predstavení.
Vtedajší divadelní ochotníci a nadšenci sa zúčastňovali aj divadelných súťaží. Z tých čias sa zachoval jediný hodnoverný doklad a to diplom za prvé
miesto, ktoré TJ Sokol Liptovský Ján získal. Tanečné
zábavy v Liptovskom Jane mávali vždy dobrú úroveň a povesť v širokom okolí, čo bolo zárukou veľmi
dobrej účasti. Tancovali sa obvyklé tance ako: valčík, polka, čardáš, a nechýbala ani známa liptovská
mrvenica. Postupne sa pridávali aj nové tance: vanstep, tango a foxtrot. Veľmi obľúbené boli dámske
volenky, pri ktorých si tanečníkov vyberali dievčatá. V prestávkach bývala promenáda kedy sa páry
sa prechádzali v kruhu okolo sály. Zaužívaný bol aj
pekný zvyk – mládež sa pochytala za ruky, utvorila
veľký kruh a spievala trávnice alebo sa hrali rôzne
hry. Obec mala aj vlastnú ľudovú hudbu. Na cimbale hral Pavel Balco, ďalej hrávali Karol Balco, Ján
Rúfus, Ján Ľubeľan, Jozef Skubík a Peter Bátory,

harmonikár – Michal Urban Krojcer, na base hral
Jozef Zoller Baťa, na bubne Michal Urban. Títo najčastejšie hrávali na majálesoch a svadbách.
V roku 1928 náhle zomrel dlhoročný učiteľ, osvetový pracovník a divadelník Imrich Majoroš. Po jeho
smrti dochádzalo k častej výmene učiteľov a tým
nastala aj malá stagnácia v divadelníctve. Dlho
však takáto situácia netrvala. O zmenu sa postarali
znamenití herci a herečky strednej generácie, ale
aj ostatná mládež. Vynikajúce boli herecké výkony
Michala Jančušku zo dvora a Jána Kermeta, ktorý
vynikal zvlášť v komických úlohách. Svojimi výkonmi strhával obecenstvo k veľkému smiechu. Z ďalších hercov je treba spomenúť: Jozefa Repčeka, Vladimíra Brtáňa Zaťku, Petra Kúdoru, Jána Čúrneho,
sestry Elenu a Irenu Kúdorové, Annu Gregušovú,
Annu Mlynčekovú, Zuzanu Brtáňovú, súrodencov
Zuzanu a Jána Kompišovcov od Jonášov.
Neskoršie nastúpila v poradí tretia zo spomínaných generácií. Jej výkony sa postupne podstatne
zlepšovali.
Zvlášť treba vyzdvihnúť ochotu, aktivitu, disciplinovanosť a vynikajúce herecké výkony Jozefa Brziaka. Dlhé roky hrával hlavne úlohy starších postáv
tak precítene a presvedčivo, že sa svojimi výkonmi
mnohokrát vyrovnal výkonom profesionálnych hercov. Bol mimoriadne obľúbeným a žiadaným nielen
na domácej scéne, ale aj na súťažných predstaveniach, kde bol často jeho herecký výkon hodnotený ako najlepší. Svoju úlohu sa vždy svedomito
a zodpovedne naučil naspamäť. Ani po skončení
aktívnej ochotníckej divadelnej činnosti sa o divadlo a kultúru neprestal zaujímať. Nakoľko po dlhé
roky bol jedným z hlavných reprezentantov divadelných ochotníkov v Liptovskom Jane, zaslúži si spomenúť ho aspoň v niektorých hrách, kde účinkoval.
V roku 1942 hral úlohu člena obecnej rady v divadelnej hre Most od Františka Nemeša. S touto
inscenáciou sa v roku 1943 divadelný krúžok prebojoval na XIX. Divadelné závody do Turčianskeho
Sv. Martina. V skupine dedinských začiatočníckych
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súborov získal druhé miesto. V dráme Marína Havranová v roku 1943 bol obsadený do postavy Strmeňa, garbiarskeho majstra. V divadelnej činnosti
pokračoval aj po druhej svetovej vojne.

Režisérska práca
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Keď sa začali v obci hrávať divadlá, pojem režisér bol neznámy, tak ako aj iné zaužívané funkcie
spojené s ochotníckym divadlom (scenárista, dramaturg, šepkár, osvetľovač, zvukár a iné).
Okrem mladých murárov, ktorí chodili za prácou
do Budapešti, kde niektorí sami divadlá hrávali,
nikto vlastne nevedel, ako sa divadlo „robí“. Ďalšie
skúsenosti sa získavali v dedinách horného Liptova,
kam chodili niektorí občania ako diváci a niektorí
chodili divadlá aj hrávať. Z niektorých dostupných
materiálov sa dozvedáme, že okolo roku 1900 nacvičoval, čiže pôsobil aj ako jeden z prvých režisérov, Karol Sentiváni. Pod jeho vedením sa hrala
v roku 1902 hra v maďarčine pod názvom Drotos
Tot (Slovenský drotár). Divadlo sa odohralo v súkromnom dome v miestnosti, kde kedysi bola údajne umiestnená latinská škola. Dom bol naposledy
majetkom Jozefa Kompiša.
V uvedenom období nacvičoval aj rímskokatolícky učiteľ Peter Dvorský. Aj ďalší sa pokúšali o nácvik divadiel. Bolo to však len krátkodobé pôsobenie, ktoré nemalo požadovanú úroveň, chýbali
skúsenosti. Neskoršie sa nacvičovania ujal na krátke
obdobie aj evanjelický farár Samuel Perešéni. V písomných dokladoch sa nezachovalo, aké divadelné
hry nacvičil.
V období rokov 1908–1928 začal pôsobiť ako režisér evanjelický učiteľ Imrich Majoroš. Nacvičoval
hry v Čitateľskom spolku evanjelickej mládeže, prvé
hry v maďarčine, až neskôr v slovenčine. V začatej
práci pokračoval aj s nácvikom v spolku TJ Sokol,
po jeho rozpadnutí v novovytvorenom Národnom
spolku Štefánik. V roku 1928 Imrich Majoroš náhle zomrel. Po jeho smrti niekoľko hier nacvičoval
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jeho syn, vtedy ešte študent Právnickej fakulty
v Bratislave.
V rokoch 1928–1931 nemala Evanjelická a. v. ľudová škola stáleho učiteľa. Takmer každým rokom
sa učitelia menili a aj zastupovali.
Divadlo sa však ani v týchto rokoch neprestalo
vyvíjať. Pán učiteľ Július Višňovský nacvičil napr. divadelné hry: Krpčeky sv. Floriána, Nebezpečná teta,
Mlynár a jeho dieťa a ďalšie.
Po ňom prevzal nácviky evanjelický farár Arpád
Zoltán Muller. V rokoch 1929–1930 nacvičil divadelné hry: Obyčajný človek, Najlepší tón, Tatranskí
horali.
V roku 1931 nastúpil na Evanjelickú a. v. ľudovú
školu mladý, talentovaný a pre kultúru mimoriadne zapálený učiteľ Eduard Grečner, ktorý sa v obci
natrvalo usadil. V divadelnej ochotníckej práci nepretržite pôsobil až do roku 1958, teda 27 rokov.
Najskôr nacvičoval detské divadelné predstavenia
s evanjelickou mládežou napr.: Princ a Janko, Nitra,
milá Nitra, Tomáš bude prezidentom, Sen vianočný,
Pre tatíčka Masaryka, Malý drotár, S úsmevom Vianoc, Sirota Marienka a dvanásť mesiačikov.
Prípravné práce na detské divadelné predstavenie zapísal kronikár v školskom roku 1933/34 takto:
„So školskými dietkami i v tomto roku narážali sme
na mnohé ťažkosti – veď pri škole nebolo javisko

a iných zariadení. Dosky na javisko a iný drevený
materiál darovali rodičia. Bočné štyri kulisy sme zakúpili nové, ktoré vymaľoval tunajší maliarsky pomocník A. Stanislav za zvyšok z jednej slávnosti.
Šaty pre víly a kvety sa tiež zadovážili trvácejšie
z látky, ktoré učiteľka s manželkou správcu školy
večierkom ušili.“
Eduard Grečner v skromných podmienkach nacvičoval priemerne ročne dve divadelné predstavenia jedno pre deti a celovečerné pre dospelých.
Celkove režíroval vyše šesťdesiat divadelných hier.
Popri režisérskej funkcii plnil aj funkciu maskéra, kulisára, pripravoval miestnosť, zabezpečoval stoličky
a ďalšie dôležité organizačné veci týkajúce sa divadelného predstavenia. Tým, že sa prakticky po celý
svoj produktívny život venoval vo svojom voľnom
čase ochotníckemu divadlu, získal postupne cenné
teoretické aj praktické skúsenosti. Bol tiež predsedom Spolku divadelníkov. Pri nácviku divadiel starostlivo pracoval s jednotlivými hercami, nič nenechával na náhodu. Kresal, cibril nielen hlas, ale aj
prirodzenosť pohybu, zladenosť rúk s pohybmi celého tela. Trval na kvalite každého detailu. Dôsledne dbal o to, aby herci text len neodrecitovali, ale
ho aj precítili.
Mimoriadne svedomito pripravoval hercov na súťažné vystúpenia. Zúčastňoval sa na súťažných vystúpeniach iných súborov a na odborných hodnoteniach poroty. Takto poznával ich stanoviská, i chýby
a nedostatky nielen vlastného divadelného krúžku,
ale aj iných divadelných súborov. Vďaka týmto poznatkom postupne rástla úroveň hereckých výkonov aj ochotníckeho divadla a v poslednej fáze aj
výsledky a hodnotenia porôt, o čom svedčia jednotlivé umiestnenia. K nácvikom hier pristupoval mimoriadne zodpovedne, primeranou autoritou, vážnosťou a potrebnou prísnosťou.
V rokoch 1932 až 1943 najčastejšie nacvičoval divadelné hry Chalupku, Palárika, Tajovského, Smrčka, Barč-Ivana, Luknára, Urbánka, ale aj Molliera
(Lakomec), Suchovo-Kobylin A. V. (Krečinskij sa

Anna Mešťaneková sa narodila v roku 1891
v Liptovskom Hrádku. Po nadobudnutí učiteľského vzdelania učila dva roky v Medici na Spiši
a potom si ju občania Liptovského Jána jednohlasne zvolili za svoju učiteľku. Ostala im verná
po celý svoj plodný život. Vo všetkom bola vzorná, pritom bola prísna, ale spravodlivá a veľmi
skromná. Stala sa živým ohnivkom medzi nevedomosťou detí a ich nadobúdanou vzdelanosťou. Vedela si získať dušu dieťaťa. Mala zásluhu
na zvyšovaní vzdelanostnej a kultúrnej úrovne
najchudobnejšej vrstvy vtedajších dedinských
chovancov. Dávala dobré základy budúcim zručným robotníkom, remeselníkom, ale aj učiteľom,
inžinierom, úradníkom či lekárom. Svojím vystupovaním a jednaním si postupne upevňovala autoritu, získavala úctu a vážnosť. Bola vynikajúcou
hudobníčkou, klaviristkou, speváčkou, kantorkou,
režisérkou a niekedy i herečkou. Svoje posledné
roky života strávila v Domove dôchodcov v Likavke (zomrela v roku 1977). Aj tu spolubývajúcim
spríjemňovala dlhé chvíle hrou na klavír, spevom,
organizovaním rôznych podujatí, večierkov i posedení najmä počas cirkevných sviatkov. Počas
svojho života vykonala veľa užitočnej práce nielen pri výchove najmladšej generácie, ale aj v oblasti celospoločenskej činnosti.
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žení). Dobrú povesť získaval najmä na divadelných
pretekoch v Liptovskom Mikuláši a Hrádku. Zápis
v školskej kronike: „S druhým dejstvom divadelnej
hry MOST získalo Sdruženie evanjelickej mládeže
(SEM) Dr. M. R. Štefánika prvé miesto v skupine dedinských krúžkov začiatočníckych na okresných divadelných závodoch v Liptovskom Mikuláši.“
Zápis v školskej kronike: „Koncom novembra
1943 sa SEM zúčastnilo na celoslovenských divadelných závodoch v Turčianskom Sv. Martine, kde
v skupine dedinských začiatočníckych krúžkov obsadilo čestné druhé miesto.“
Nacvičovali sa nielen vážne hry, ale hlavne
po druhej svetovej vojne aj veselohry s cieľom pobaviť obecenstvo, aby tak aspoň trochu pozabudli
ľudia na hrôzy, ktoré boli spôsobené vojnou.
Záslužná bola jeho práca aj v iných oblastiach. Už
od začiatku svojho pôsobenia v Liptovskom Jáne sa
venoval výchove mladej generácie. Viedol krúžok
evanjelickej mládeže, pracoval v doraste a združení evanjelickej mládeže. Viedol nácvik spevokolu.
V priebehu svojho života absolvoval niekoľko kurzov
(pre knihovníkov, kronikárov, požiarnikov, včelárov,
premietačov filmov, vedúcich divadelných krúžkov,
telovýchovných pracovníkov, pracovníkov osvetovej
besedy, kurz hudobnej výchovy). Funkciu obecného kronikára vykonával celkove štyridsaťdva rokov
od roku 1936 až do roku 1978. Pravdivo zachytával život miestnych ľudí, prácu v spoločenských
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organizáciách ako aj politické, športové, či kultúrne podujatia. S nesmiernou húževnatosťou a obetavosťou vyhľadával a zhromažďoval nespočetné
množstvo cenných historických materiálov z obce.
V kronike sa nachádza podstatná časť materiálov o divadelnej činnosti, ktoré slúžili ako podklad
pre spracovanie tohto textu. Režisérkou pri nácvikoch divadelných hier, ktoré nacvičovala rímskokatolícka mládež v rokoch 1935–1939, bola Anna
Mešťaneková.
Na postoch režisérov sa sem tam objavili aj iné
osoby. Medzi nich patril aj Michal Vodila st., ktorý
sa dobre vyznal aj v maskérskych prácach. Nacvičil
hru Sirota z Lurdu a Ženský zákon, ďalej to bol Matej Urban, ktorý nacvičil hru Bačova žena
Po niekoľkých rokoch sa režisérskej práce ujal,
pomerne mladý študent Bohuš Kompiš. Spočiatku
vystupoval ako herec, neskôr skladal kuplety a bol
úspešným tvorcom silvestrovských programov. Spolu s ďalšími študentmi skladali verše, v ktorých sa
zamerivali na kritiku neúspechov vtedajšieho vedenia obce a nedostatky, ktoré sa v obci vyskytovali.
Často zároveň spoluúčinkoval na takýchto vystúpeniach, ktoré sa hrávali poväčšinou v silvestrovských
kabaretoch. Tu bol priestor, kde sa mohlo humorným spôsobom skritizovať aj obecné zastupiteľstvo.
Nacvičil aj niekoľko divadelných hier. Najznámejšia
bola hra Tanec nad plačom. V tom období nacvičoval divadelné hry aj Jozef Brziak.217
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Z dejín poľovníctva
Jánsky revír bol už v stredoveku veľmi zaujímavým a bohatým pre lovecké aktivity zemepánov
Svätojánskych. Na lov členovia rodu však využívali
aj ďalšie lokality svojho územia, najmä vo važeckom chotári. Prevažná časť obyvateľstva v Liptove v druhej polovici 13. storočia patrila k poddaným, ktorí však nepredstavovali jednoliatu vrstvu.
Kráľovskí poddaní v Liptove feudálnu rentu odvádzali v naturáliách a prostredníctvom služieb. Viacerí z nich ušli, aby tým získali lepšie hospodárske
a právne postavenie. Belo IV. ich však v roku 1257
povolal späť a výhodnejšie im určil ich práva aj povinnosti. Ďalšia listina Bela IV. z 11. augusta 1265
však už mlčí o starých právach poddaných, nespomína sa sloboda sťahovania ani povinnosť vojenskej
služby. Presne sa v nej vymedzuje právo poľovačky
a rybačky nielen v Liptove, ale aj v oblasti Dunajca
na sever od Tatier. Stanovená naturálna renta obsahuje okrem iného aj povinnosť platenia veveričích
kožiek. Na druhej strane listina z roku 1265 povoľovala liptovským poddaným poľovať na všetky druhy
zveri v lesoch od potoka Prosiek až po Spiš a poľské
hranice. Zakazovalo sa však lapanie jarabíc do osídiel, ktoré sa považovali za zhubný nástroj. Nesmeli
poľovať ani na jelene, diviaky, jelenice a kamzíky,
okrem vyznačených miest. Slobodne mohli poľovať na srny a zajace. Medzi Liptovom a Breznom
nad Hronom postavili hraničné znaky, pokiaľ bolo
dovolené poddaným poľovať. Panovník nedovoľoval rybačku v rieke Váh a v potokoch Ľupčianka,
Teplá a Sestrč. Kráľ Štefan V. vydal v roku 1270 listinu, ktorou potvrdil práva a povinnosti obyvateľov
Liptova, vzťahujúce sa tiež na poľovanie. Lov zveri
na mäso a kožušiny sa postupne stal výhradným
právom zemepána, aj keď kynoženie dravcov nebolo prakticky obmedzené.
V 16. storočí sa vyvinulo poľovnícke regálne právo, podľa ktorého mohol poľovať na svojom území

iba zemepán ako vlastník všetkej pôdy. Toto právo mohol aj prepožičať, najmä záujemcom z radov
šľachty. Privilegované vrstvy od tých čias poľovačkou zapríčiňovali veľké škody poddanskému obyvateľstvu. Už v tomto období sa v Liptove rozšírila poľovačka s pomocou zásekov (záskokov). Pre záseky
sa používal aj termín „hag“. Boli to vlastne kroviská,
v ktorých sa skrývali jamy. Do nich vháňali zver.
Uhorský kráľ Karol III. prikročil k podrobnejšej
úprave poľovníctva v roku 1729. V Bratislave vydal
dekrét, ktorý obsahuje zákonný článok 22 o úprave
lovu a lapaní vtáctva. Je tu už zmienka o ochrane
voľne žijúcich živočíchov a o čase zákazu poľovania
na významnejšie druhy zveri. Nový zákon vlastne
potvrdil ustanovenia článku 18 z roku 1504 a zakázal poddaným držať psov, hlavne chrtov a vižle. Šľachtici mali právo poľovať na svojom aj cudzom pozemku okrem času rodenia mláďat. Zákon
Piatym dekrétom kráľa Vladislava II. Jagellovského (1490–1516) z roku 1504 (Decretum generale)
o poľovníctve sa zakázalo poddaným loviť jeleniu,
srnčiu a diviačiu zver, zajace, bažanty, jariabkov
a chytanie vtákov. Koho by prichytili pri poľovačke, tomu mal majiteľ územia vymerať pokutu tri
uhorské forinty. Ak by sa pokutu zdráhal vyrúbiť, mal to urobiť stoličný župan. Uvedený dekrét
z roku 1504 o hájení zveri doplnil v roku 1729
dekrét č. 22 Karola III. Habsburského (1711–1740).
Naň nadviazal v roku 1786 poľovnícky poriadok
(Vadászati rendszabály) Jozefa II. Habsburského (1780–1790) a v roku 1802 dekrét Františka I.
Habsburského (1792–1835), za ktorým už nasledoval uhorský zákonný článok XLIV/1876 a zákonný
článok XX/1883 o poľovníctve, ktorý platil na Slovensku až do roku 1947.
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ochraňoval najmä jelene a srny, zatiaľ čo na srncov,
zajacov a dravú zver bolo povolené poľovať celý
rok. Zákon z roku 1729 prakticky zlikvidoval zvyšky
poľovného práva poddaných a s menšími obmenami platil až do polovice 19. storočia.
Husté zalesnenie Liptova a susedné poľské Tatry
boli domovom dravcov akými boli vlk alebo medveď, ktoré často ohrozovali stáda oviec a zriedkavo
aj ľudské životy. Preto bola skupinám ľudí vyplácaná odmena za odchyt týchto dravcov.
Najzdatnejším poľovníkom na medvede bol
v hospodárskom roku 1794/1795 horár likavskohrádockého panstva Jozef Hýroš, ktorý ulovil až
sedem exemplárov. Stoličná pokladnica mu vyplatila stanovenú odmenu tri zlaté za kus. Bol veľmi
aktívnym, v rokoch 1798–1826 ulovil okrem medveďov aj sedemnásť vlkov. V dokladoch figuruje poľovník Michal Skrinar, ktorý v hospodárskom
roku 1795/1796 zabil troch medveďov v pribylinských horách a jedného v chotári Liptovského Jána.
218
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Poľovačku na medvede v roku 1798–1799 dokladujú tiež rozličné účtovné písomnosti a materiály. Strelci ulovili dvoch medveďov v okolí Pribyliny,
dvoch zastrelili v ľubochnianskych lesoch, po jednom zabili v okolí Liptovskej Lúžnej, na Bielansku
a pri Liptovskom Hrádku. Ako strelci sa uvádzajú
zväčša panskí horári, ale aj domáci obyvatelia.
Podľa písomností Liptovskej župy bolo v rokoch
1798–1843 zabitých najviac (22) medveďov v Liptovskej Lúžnej. Týmto počtom sa Lúžna zaraďuje
v Liptove medzi obce s najväčším počtom zabitých
medveďov po Pribyline, Liptovskom Jáne, Svaríne
a Liptovskej Tepličke. Z publikovanej štatistiky lovu
medveďov je možné sa dozvedieť, že najčastejšie
medveďov lovili jednotlivci, najmä lesní zamestnanci a obyvatelia obcí. Najmenej medveďov bolo ulovených na spoločných poľovačkách.
Poľovníctvo zapustilo v niektorých ľuďoch hlboké korene. Veľmi zaujímavé sú údaje o počte zveri ulovenej jednotlivcom za hospodársky rok v jednom poľovnom revíri. Tak napr. v hospodárskom
roku 1891/1892 jeden z prenájomcov poľovačky
v Liptovskom Jáne odstrelil celkovo tridsať zajacov,
dvadsať kusov srnčej zveri, päť líšok, dvadsať diviakov, jastraba, troch tetrovov, dvadsať jariabkov
a jedného medveďa. Poľovníctvo bolo zábavou, ale
aj prejavom náruživosti.218
Okrem spomínaného Jozefa Sentivániho-Gemerského sa do dejín poľovníctva v Liptovskom Jáne
zapísal najmä Ján Filo (* 1853 † 1931). Jeho meno
dodnes budí medzi lesníkmi a poľovníkmi Liptova
nezvyčajnú úctu. Pochádzal z Heľpy, z chudobnej
roľníckej rodiny. Neskôr známy horár, poľovník, stopár a „medveďobijec“. Na svoje prvé miesto nastúpil v horárni Pred Bystrou v srdci Svätojánskej doliny
pod Ďumbierom ako horár u Sentivániho. V dobových prameňoch sa zachovalo jeho umenie a odvaha najmä pri love medveďov. Zastrelil, vlastnými rukami alebo do želiez chytil až tridsaťšesť medveďov.

CHURÝ, S. a kol.: Poľovníctvo v Liptove, OO SPZ v L. Mikuláši, L. Mikuláš 2007, s. 7–30.

Andrej Žuffa

Pomenovanie Filove železá sa používa až dodnes.
Okrem poľovníctva sa venoval chovu včiel, pstruhov a pestovaniu okrasných rastlín. Bol znalcom liečivých bylín, vyrábal masti, ktorými liečil spoluobčanov. S úctou je spomínaný ako národne uvedomelý
Slovák, ktorý vystupoval proti vtedajším maďarónom. Za svoje presvedčenie a vystupovanie bol neskôr zo služby prepustený a stal sa roľníkom. Trofeje
mal rozvešané vo veľkej sále svojej kúrie.
Panskú skupinu v Liptovskom Jáne tvorili poľovníci, ktorí mali svoje centrum v prvom rybárskom
a poľovníckom dome, ktorý postavil Jozef Sentiváni koncom 19. storočia. Hlavným hospodárom bol
Július Pavella, miestny notár a kronikár. Bol veľkým
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funkcionárom poľovníckeho domu, mal na starosti
zverdozorcov a staral sa o hostí, ktorí sem chodievali. Do Jánskej doliny chodili poľovať grófi a šľachtici z Poľska a Maďarska. Často navštevovala poľovnícku chatu i grófka Majlátová z Ružbách. Vzácni
hostia prichádzali z Trenčianskych Teplíc a častým
hosťom bol pán biskup Čobrda. V poľovníckom
dome celoročne varila pani Klocká z Poľska. Poznala široký sortiment prípravy jedál z diviny. Mala
bohaté skúsenosti z Nemecka a Rakúska. O chod,
ochranu i zabezpečenie lovu sa starali vybraní zverdozorcovia, ako Ľudovít Lehotský a Rakúšan Vejsik.
Dôležité úlohy pri love a ochrane museli plniť aj horári. Pred Bystrou to bol Jozef Gender a neskoršie
Daniel Sabaka a horár z Pred Bieleho Adam Daňo.
O zabezpečenie dobrého lovu sa staral okresný horár Pavol Rapoš.
Založením LOS-u v Liptovskom Mikuláši v roku
1934 bolo zároveň založené jadro poľovníkov v Liptovskom Jáne. Centrom všetkých poľovníkov v obci
bola krčma u Martina Bubliaka alebo u Jána Mrnču,
kde sa schádzali poľovníci a horári za spoločným
cieľom ochrany a zveľaďovania prírody. Boli to dôležití občania tej doby. Ideoví vodcovia boli: okresný horár Michal Stanislav, farár a básnik Ján Čajak,
Belo Stanislav, Ján Benko, Peter Jančuška a hlavný
zverdozorca u Andreja Žuffu Ján Kermiet.219 Ochod,
ochranu a zabezpečenie lovu sa starali vybraní zverdozorcovia, ako Ľudovít Lehotský, Rakúšan Vejsik,
Ladislav Pivko, Rudolf Hlavienka a Leopold Daňo
pravidelne sprevádzali hostí a robili tlmočníkov.

HLAVIENKA, J.: Stručné dejiny poľovníctva a príhody svätojánskych poľovníkov, L. Ján 2012.
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V júni 1914 bol v Sarajeve spáchaný atentát na následníka trónu Františka Ferdinanda a jeho manželku. Európske aj celosvetové udalosti dostali rýchly
spád vypuknutím prvej svetovej vojny. V nedeľu 26.
júna 1914 bola nariadená všeobecná mobilizácia
mužov do tridsaťsedem rokov. V priebehu dvadsiatichštyroch hodín museli narukovať všetky povolané ročníky brancov. Narukovaní žili v presvedčení, že vojna dlho nepotrvá a vrátia sa rýchlo späť
do svojich domovov, podobne ako v rokoch 1908
a 1912, keď bola vyhlásená čiastočná mobilizácia
pre nepokoje na Balkáne. Rakúsko-Uhorsko vypovedalo 28. júla 1914 Srbsku vojnu. Touto udalosťou sa začala vojna, ktorá mala predovšetkým pre
Európu ďalekosiahle následky. Vypovedanie vojny
Srbsku vyvolalo reťazovú reakciu a do vojny vstúpilo postupne viac ako tridsať štátov s niečo vyše
1,5 miliardou obyvateľstva. Vlaky dňom aj nocou
odvážali transporty vojakov po krátkom vojenskom
výcviku na srbský front.
Druhého augusta 1914 bolo v Liptovskom Jáne,
tak ako aj v iných dedinách, oznámené vypuknutie
vojny so Srbskom a nariadená všeobecná mobilizácia. Synovia, otcovia i mládenci z mnohých rodín sa museli do dvadsaťštyri hodín hlásiť pri svojej jednotke. Muži sa museli hlásiť na odvodových
veliteľstvách v Liptovskom Mikuláši a Ružomberku
a odtiaľ boli väčšinou posielaní na veliteľstvo 67. cisárskeho a kráľovského pešieho pluku v Prešove, či
veliteľstvo 9. cisárskeho a kráľovského honvédskeho pluku v Košiciach a na východný front. Manželky, ktorým živiteľov rodín odvelili na front, dostávali od Slúžnovského úradu v Liptovskom Mikuláši
dennú podporu 85 halierov. Vojnovými udalosťami na území Slovenska trpel najviac vidiek. V prvých rokoch vojny zmizli z obehu všetky drobné
mince a boli nahradené papierovými bankovkami, nastal akútny nedostatok potravín a ich ceny
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sa neustále zvyšovali. Neskôr bol zavedený lístkový
systém a začalo sa s rekvirovaním obilia. V nasledujúcich rokoch sa začal prejavovať aj nedostatok
potravín a šatstva, ktorý sa vystupňoval v rokoch
1917 a 1918. Ale život v obci sa ani cez kruté vojnové udalosti nezastavil.
Vojnový konflikt vyčerpával Rakúsko-Uhorskú vojnovú výrobu, ale aj ľudské zdroje, pretože už v roku
1914 museli vojaci monarchie bojovať na dvoch
frontoch: srbskom a ruskom. Na ruskom fronte
mala Rakúsko-Uhorská armáda už v roku 1914 katastrofálne straty (250 000 mŕtvych a stotisíc zajatých). Front sa dlhodobo ustálil v Haliči a v Karpatoch. V týchto bojoch padlo aj veľké množstvo mužov z Liptova, ktorí narukovali k 67. pešiemu pluku
alebo boli neskôr pridelení k 9. honvédskemu pešiemu pluku, prípadne k inej jednotke.
Roky prehlbujúcej sa vojnovej potravinovej krízy v zázemí donútili vládu, aby nariadila povinné
rekvirácie zvonov pre vojnovú výrobu v roku 1916
a rekvirácie obilia, múky, krmovín aj dobytka v roku
1918. Aj z kostolov Liptovskom Jáne boli v roku
1916 odobraté zvony. V posledných vojnových rokoch chýbalo v domácnostiach skoro všetko: tuk,
petrolej, cukor, mydlo, ryža, káva. Pre nedostatok
petroleja sa svietilo karbidom v podomácky zhotovených kahancoch. Ceny bežných potravín stúpli
v rokoch 1914–1918 viac ako dvadsať násobne. Odpor voči monarchii rástol zo dňa na deň. Za hranicami v štátoch Dohody: Rusku, Taliansku, Francúzsku a USA sa formovali československé légie a pripravoval sa vznik nového československého štátu.
Už v roku 1915, ako sa približoval ruský front,
boli aj muži z Liptovského Jána, ktorí nenarukovali,
pridelení kopať zákopy v okolí Štrby. Život v zázemí
nekomplikoval len nedostatok ľudského potenciálu,
keďže väčšina práceschopných mužov bola na fronte, ale aj praktiky obvodných notárov, od ktorých

Padlí v prvej svetovej vojne
Meno a priezvisko

Dátum

Miesto

Jednotka

1.

Pavol Adámy

31. 1. 1917 vyhlásený za mŕtveho, Rusko

67. peší pluk

2.

Matej Čurný

1. 10. 1916 Zarkow, Halič

67. peší pluk

3.

Peter Fillo

4.

Jozef Gašperík

5.

Július Grossmann

18. 7. 1915 Malé Nahorce

67. peší pluk

6.

Ján Hadvidžiak

20. 7. 1915 Ilowiecz, dnešné Poľsko

9. honv.pluk

16. 11. 1914 vyhlásený za mŕtveho, Rusko
?

?

67. peší pluk
17. poľný delostrel.pluk

7.

Peter Hlavaj

23. 5. 1915 Tomaszowice, Halič, Poľsko

67. peší pluk

8.

Jozef Hrdko

13. 9. 1915 Dereviany, dnešná Ukrajina

10. peší pluk

9.

Martin Jezný u Nemešov

10.

Ján Jurečka Škrek

23. 8. 1917 vyhlásený za mŕtveho, Rusko

11.

Michal Kacvinský

17. 12. 1919 vyhlásený za mŕtveho, Rusko

12.

Ján Kompiš Medla

14. 6. 1916 vyhlásený za mŕtveho, Rusko

32. poľ. strel. prápor

13.

Ján Kompiš Jonas

18. 6. 1918 Feltre, Piava, Taliansko

67. peší pluk

14.

Jozef Kompiš Jonas

15.

Ján Krajčuška

16.

Pavol Mišík

?

?

Hora Lysnonia, Brezany, dnes
19. 10. 1916 Ukrajina
31. 7. 1915 Lemberg (Lwów), dnes Ukrajina
?

vypadol z vlaku

?
9. honv. pluk

32. poľ. strel. prápor
67. peší pluk
9. honv.pluk

17.

Ján Mlynček

7. 6. 1915 Brest–Litovsk, dnes Bielorusko

9. honv.pluk

18.

Ján Repček

1. 12. 1918 následky zranení, Liptovský Ján

67. peší pluk

19.

Ján Skubík

20.

Ján Slabej

21.

Pavol Martin Stanislav

22.

Štefan Rudolf Stanislav

23.

Ján Strapoň

?

?

9. honv. pluk

24.

Ján Ševčík

?

?

6. vozatajský prápor

31. 10. 1916 vyhlásený za mŕtveho, Rusko
20. 8. 1916 Meducha, Halič, dnešné Poľsko
30. 11. 1917 Vojenská zásobáreň Košice
21. 5. 1915 Tomaszowice, Halič, Poľsko

5. 7. 1918 Monte di Valle, Taliansko

9. honv. pluk
65. peší pluk
?
67. peší pluk

25.

Ján Šimovček

26.

Ján Urban Kriškulkin

27.

Michal Urban Daduškin

?

?

67. peší pluk

28.

Ján Vodila

?

?

17. poľný delostrel.pluk

29.

Peter Žilka

?

?

9. honv. pluk

27. 4. 1918 vyhlásený za mŕtveho, Rusko

67. peší pluk
67. peší pluk

139

Vľavo dole sediaci Jakub Hlavienka, 1916 Pijava,
Taliansko

Dejiny v zrkadle dokumentov

často závisela holá existencia obyvateľov slovenského vidieka. V tomto období mal v Uhorskej Vsi
a v Liptovskom Jáne krčmy židovský podnikateľ
a krčmár Gross, ktorý úžerou okrádal vojnou osirotené rodiny. Za jeho správanie počas vojny ho ľudia
v roku 1918 násilne vyhnali.
Vojnový rok 1917 ostal v pamätiach ľudí rokom
sucha. Obilie vyrástlo nízke, tráva sa nedala ani kosiť, zemiakov sa urodilo len veľmi málo. Ľudia, aby
uživili svoje rodiny, dávali sa najímať bohatším zemanom či Sentivániovcom, Kiselyovcom z Beňadikovej a Rotchildovcom z Okoličného za naturálnu
odmenu vo forme zemiakov.

220
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Vojna sa skončila v roku 1918 s nesmiernymi obeťami na životoch. V rokoch 1918 a 1919 sa muži,
ktorí ostali nažive, vracali do svojich domovov.
Legionári z Ruska sa do vlasti vrátili po strastiplnej ceste naprieč celým Ruskom alebo po mori až
v rokoch 1920–1921. Niektoré rodiny však márne
čakali na svojich živiteľov, aj napriek tomu, že nedostali oficiálne úradné oznámenie o úmrtí. Väčšina mužov padlých v druhej polovici vojny zostala
nezvestná. V rokoch 1919–1927 mali preto krajské
súdy plné ruky práce s vyhlasovaním nezvestných
za mŕtvych, aby vdovy a rodiny po padlých mohli
dostávať aspoň skromnú podporu od Úradu pre válečných poškodencov v Bratislave a vlastnícky si vysporiadať pôdu.
Mnohí muži, ktorí sa zo zajatia nevrátili, ostali
v Rusku, neskôr sa tam oženili a založili si vlastné
rodiny. Rodiny doma ich však považovali za mŕtvych. Na bojiskách prvej svetovej vojny padlo 29
obyvateľov Liptovského Jána. Väčšina z nich zomrela na neznámom mieste a vyhlásiť za mŕtvych ich
musel Krajský súd (sedria) v Ružomberku po skončení vojny. Ako predpokladaný dátum úmrtia bol
uvedený dátum o rok neskôr ako od dotknutého
prišla z bojiska posledná správa, že ešte žije.220

Obvodný úrad v L. Mikuláši, druhopisy štátnych matrík, Matričný obvod L. Ján, matriky zomrelých 1914–1935.

Obec a ObecnÁ sprÁva v prvej pOL. 20. stOrOčIa
Činnosť obecného zastupiteľstva a obecných inštitúcií je možné rekonštruovať až od obdobia, keď
sa zachovali zápisnice obecnej rady (zastupiteľstva).
Tie sa zachovali od roku 1904 v písomnostiach Obvodného notárskeho úradu v Liptovskom Jáne.
V roku 1904 bol na čele obce richtár (biró) Ján
Jonas. Jeho zástupcom bol Jozef Strapoň (albiró)
a členmi obecného zastupiteľstva boli: Martin Sentiváni, Samuel Klimo, Martin Dúbravec, Ján Kompiš, Ján Jezný, Ján Oravec, Martin Kompiš, Imrich
Majoroš, Michal Jezný Brtáň, Martin Bubliak a Eugen Radnaj ako obvodný notár a zapisovateľ. Viacero výborových zasadnutí riešilo rozobratie starého a stavbu nového dreveného mosta cez Váh
z Podturne do Liptovského Jána. Na stavbu mala
prispieť obec sumou 9 087 korún, ale väčšinu
prostriedkov vo výške 22 169 korún poskytovala
župa z prostriedkov vyčlenený na stavbu a opravu
ciest. Most bol nakoniec v roku 1905 rozobratý, ale
keďže neboli peniaze na nový materiál, hrozilo, že
aj staré drevo, vhodné na stavbu bude postupne
rozobraté. Na tento fakt upozornili členovia zastupiteľstva v októbri 1905. Na stavbu sa uskutočňovala nakoniec verejná zbierka a to celú vec ešte viac
spomaľovalo. Stavba bola nakoniec zadaná Jozefovi Pažitnému. Prácu mal začať v polovici októbra
a skončiť do polovice decembra 1905.221
V roku 1905 bol stále richtárom Ján Jonas. Zloženie zastupiteľstva sa však zmenilo. Členmi boli
okrem iných aj: Jozef Sentiváni Gemerský, veľmi zaujímavá postava rodu aj jánskych dejín, Karol Sentiváni, Ignác Stein a Anton Sentiváni.
Zastupiteľstvo obce Liptovský Ján sa na zasadnutí 20. augusta 1905 okrem iného, na základe
221
222
223

nariadenia Slúžnovského úradu v Liptovskom Mikuláši, zaoberalo aj voľbou novej obecnej babice
(riadnej pôrodnej asistentky s dokladmi spôsobilosti od župného lekára). Za babicu po krátkej debate bola vymenovaná Mária Ilavská, obyvateľka
Jána. Súhlasila s ročným platom desať korún, vyššiu
čiastku odmietla, uvedomujúc si finančné zaťaženie
obce. Mala byť okrem toho vyplácaná za každý prípad osobitne od dotknutej rodiny.222
Práca zastupiteľstva pokračovala aj v nasledujúcich rokoch. Zápisy však hovoria väčšinou o schvaľovaní účtov obce a presúvaní financií na rôzne poplatky a krytie rôznych drobných akcií. V roku 1907
sa obec snažila postaviť obecný bitúnok, ale pre
nedostatok financií sa vec odložila. Obec v tom
čase síce hospodárila s väčším rozpočtom ako susedné obce, ale predsa to na väčší rozvoj nestačilo.
V roku 1907 boli príjmy obce vyčíslené na 3 522
korún a výdavky na 3 285 korún.223
Ján Jonas bol richtárom úspešne až do konca roka
1911. Na zasadnutí 10. decembra 1911 schválili členovia zastupiteľstva ročné účty obce očakávajúc,
ako dopadnú voľby v nasledujúcom roku. V prvej
marcovej zápisnici obecného zastupiteľstva sa už
objavuje nový richtár Ján Oravec. Jeho zástupcom
sa stal Samuel Klimo a členmi zastupiteľstva boli:
Jozef Sentiváni Gemerský, Ján Jezný, Matej Greguš,
Michal Jonas, Pavol Kompiš, Michal Brtáň a Martin
Bubliak. Od roku 1914 sa vymenili niektorí členovia zastupiteľstva. Pribudol ev. a v. farár Samuel Perešéni, Emanuel Grosz (aj notár a zapisovateľ), Ján
Repček a zástupcom starostu sa stal Pavol Kompiš.
Na zasadnutí 21. júla 1916 obec prenajala poľovné právo v chotári obce na šesť rokov Karolovi
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Sentivánimu st. Zmluvu však predčasne ukončilo
zasadnutie v roku 1919 a Karolovi Sentivánimu povolilo poľovať len na území predtým od neho odkúpenej hory.224
Až do konca roku 1918 ostalo obecné zastupiteľstvo prakticky nezmenené. Po vzniku Československej republiky sa pomerne rýchlo dali do pohybu
aj pronárodne orientovaní ľudia v Liptovskom Jáne.
Dôkazom je fakt, že prvé poprevratové zhromaždenie sa zišlo 12. decembra 1918 v kúrii zvanej Kasíno, aby zvolilo obecné predstavenstvo a starostu
(richtára). Schôdzu viedol povereník Národnej rady
slovenskej Dr. Jozef Holúbek a zapisovateľmi boli
zvolení Samuel Perešéni a Ladislav Žuffa. Za richtára bol jednomyseľne zvolený Ján Jezný u Nemešov ml., za jeho zástupcu Pavol Balco a za členov
zastupiteľstva (bývalých boženíkov): Michal Kompiš, Michal Jezný, Ondrej Kompiš a Pavol Vojtko.
Ondrej Kompiš však aj napriek zvoleniu kandidatúru neprijal. Za sirotského otca zvolili Jána Oravca
od Urbanov.225
Ďalšie zasadnutie sa zišlo až 25. februára 1919.
To s okamžitou platnosťou odvolalo bez udania dôvodu dovtedajší obecný výbor zvolený ešte v roku
1911 na ktorého čele stál richtár Jáno Oravec Kušnier. Ani tento vymenovaný výbor nebol však celkom v súlade s dalšou voľbou, ktorá sa konala
v decembri 1918 a tvorili ho: Ján Chlebo, Michal
Cupra, Martin Dúbravec, Ján Fillo, Matej Greguš,
Ján Jezný pri fare, Ján Jonas, Martin Kušiak, Ondrej
Kompiš u Strakov, Matej Kubík, Ján Mlynček, Pavol
Muríň, Martin Oravec od Urbanov, Michal Oravec
od Kuchárov, Samuel Perešéni, Ján Repček, Michal
Stanislav, Michal Žilka a náhradný poslanec Pavol
Vodila.226
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Pohľad na obec z roku 1926

Obec musela dohliadať aj na kvalitnejšie cesty
vo svojom chotári. Celý rok 1918 cesty neboli vôbec opravované. Preto obec aj na nátlak vicinálneho výboru (župný výbor, ktorý mal na starosti všetky väčšie župné cesty) menovala obecný stavebný
výbor v zložení: Ján Jonas, Ján Brtáň, Matej Greguš, Ján Greguš, Ján Jezný pri fare a Michal Kompiš
Medla.227
V roku 1919 prebiehala aj zbierka na národný poklad Československej republiky. Ľudia ochotne dávali svoje zlaté a strieborné šperky, aby tak dokázali
svoje vlastenectvo a hrdosť. O tejto skutočnosti zastupiteľstvo informoval evanjelický kňaz Samuel Perešéni, ktorý mal zbierku v Liptovskom Jáne na starosti. Dňa 30. mája 1919 na zasadaní zastupiteľstva
oznámil, že zbierka v obci bola ukončená a jej výsledok bol zaslaný na patričné miesta. Na pamiatku
tejto akcie boli pri evanjelickom kostole vysadené
lipky. Sadenice zaplatila obec.228
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Jánski murári
Druhá polovica 19. storočia sa vyznačovala úpadkom
poľnohospodárstva. Počet vlastníkov pôdy poklesol,
veľkostatkári odoberali roľníkom pôdu a v poľnohospodárskej výrobe prevládali ešte stále primitívne metódy
a formy práce. Toto všetko nútilo obyvateľov odchádzať
za prácou do cudziny hlavne do Budapešti.
Liptovskí murári cestovali za prácou pešo, alebo
na vozoch. Ani po otvorení železnice neprestali pešie
cesty do Pešti, lebo cestovné bolo drahé. Nakoľko peštianske staviteľské firmy potrebovali murárov a šikovných robotníkov načas, hradili liptovským murárom
polovičnú a neskôr celú cestu vlakom. Liptovskí murári
tvorili uzavretý spoločenský celok, ktorý sa združoval
podľa obcí a spravoval sa určitými vžitými normami. Príchod do Budapešti ohromoval už iba „zajacov“. Starší
vedúci partií a palieri, ako aj starší murári, lešenári a tesári byvali v podnájme u maďarských rodín.
Do roku 1880 mali hornoliptovskí stavební remeselníci a robotníci účasť na peštianskych stavbách, z ktorých
spomíname iba niektoré. Tak v roku 1856 dokončili
stavbu budovy maďarského Národného múzea (Nemzeti múzeum). V roku 1866 pracovali hornoliptovskí
murári na stavbe dómu – Bazilika – v Liptóvároši a pomáhali stavať kúpele na Margitszigete (1868). Na renovácii baziliky v Ostrihome pracovali v rokoch 1868–1870
lešenári z Iľanova a 32 murárov z Jamníka a z Liptovského Jána s vedúcimi predákmi Jurajom Zolerom a M.
Mlynčekom st. V období 1880–1910 sa už murárske remeslo premenilo na nepretržitý celoročný pracovný cyklus, lebo murári na práce odchádzali v polovici januára,
prácu na 1až 2 týždne prerušovali kvôli poľnohospodárskym hlavným prácam (kosba sena a žatva) a domov sa
vracali pred vianočnými sviatkami.
Liptovských murárov nachádzame i na štátom financovanej výstavbe robotníckeho mesta Kispest (18801890), 900 domov s 5000 bytmi, kde mal hlavný podiel
J. N. Bobula a vedúcimi murárskych partií boli: Michal
a Ján Čatlošovci z Liptovského Petra, Juraj Kompiš

z Dovalova a Urban z Liptovského Jána. Murári z Liptovského Jána pracovali na dokončení zoologickej záhrady (1910–1913) u staviteľov Zrumeczkého a K. Kósa.
Pracovali aj mimo Budapešti. Už v rokoch 1883 partia
Svätojáncov (Kašiak a spol.) odišla na stavbu parlamentu v Záhrebe a neskôr murárske partie 20-tich Petranov a 15-tich Svätojáncov zase pod vedením Michala
Čatloša (Hrozin) murovali Zrínského kasárne v Záhrebe.
Pomáhali obnovovať mesto Kecskemét po zemetrasení
roku 1911 a Peštianski stavitelia ich posielali podľa potreby na nárnočnejšie stavby do miest: Segedín, Solnok,
Debrecín, Veľký Varadín (Nagy-várad) Koložvár (Cluž),
Samosujuvár a do Sátoraljaújhely.
Peštianske staveniská, na ktorých pracovali liptovskí
murári pod vedením svojich „partafírerov“ a palierov,
sa od iných líšili aj výzorom. Na stavenisku bol poriadok, materiál usporiadaný a chránený pred nečasom.
Keď sa stavba začala, na stavenisku vystreli široký pás
z ľanového plátna na žŕdkach a boli na ňom údaje: kto
je projektant a staviteľ, stavbyvedúci, palier, majstri,
počet robotníkov a termín dokončenia stavby. Veľmi
dbali na chránenie materiálu a na bezpečnosť a čistotu v okolí stavieb. Práve preto vyhľadávali peštianski
stavitelia liptovských stavbárov a títo zas mali aj vyššie
zárobky.
Po roku 1905 sa výstavba Budapešti začala spomaľovať, mnoho murárov ostávalo doma kde sa stali vyhľadávanými majstrami. Označenie „Peštiansky murár“
bolo značkou vyšších kvalít práce, lebo obstáť v rôznœtnickej stavebnej konkurencii v Budapešti predpokladalo otvorenú hlavu, stále učenie sa a pevnú vôľu
k dokonalej práci.
Najviac Svätojáncov chodilo za prácou do Popradu.
Postavili budovy, liečebné domy vo Vysokých Tatrách,
v Bratislave, ale aj po celom Slovensku. Postavili vysokohorské chaty pod Rysmi, M. R. Štefánika pod Ďumbierom i na Hrebienku. Svätojánskych murárov najímali
najlepší architekti a stavitelia ako Harminc a Šašinka..
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Na fotograﬁi sú Liptovskí murári (medzi nimi aj murári z Liptovského Jána), ktorí stavali Hotel Hrebienok vo Vysokých
Tatrách. Foto z roku 1928

Partia jánskych murárov.
Zľava palier Jozef Brziak, v strede s klobúkom staviteľ

Jánski murári na múračkách 18. septembra 1928, dole
stavitelia s palierom
144

Plat richtára sa od začiatku 20. storočia prakticky nemenil. Ján Jezný, richtár, požiadal výbor obce
na zasadnutí 17. júna 1919, odvolávajúc sa na drahotu a veľkú zaneprázdnenosť funkciou richtára,
o zvýšenie platu na štyristo korún ročne. Členovia
výboru s týmto návrhom súhlasili.229
V roku 1920 bol obecný výbor odvolaný na základe petície pädesiatich obyvateľov obce. Na základe volebných výsledkov bol ustanovený nový vybor v zložení: Samuel Perešéni, farár; Samuel Klimo,
súkromník; Ján Jezný pri fare, roľník; Anton Černý, rím. katolícky farár; Dr. Pavol Luby, prísediaci
sirotskej vrchnosti; Štefan Schmida, obuvník; Pavol
Čurný, murár; Ján Pivko, korytár; Michal Žilka, murár; Michal Mlynček u Žiaranov, murár; Ján Oravec
u Ferkov, murár; Matej Čurný, murár; Peter Kompiš,
roľník a murár. Richtárom ostal Ján Jezný.230
Po vzniku republiky obec získala právo na prenájom výčapu piva a liehovín. Toto sa robilo tzv. licitáciou (vyhláškou) a výberovým konaním. Od roku
1919 mal výčapné právo prenajaté od obce Martin Bubliak. V roku 1921 obecný výbor túto zmluvu zrušil a pri prerokovávaní uprednostnil žiadateľov Jána Mrnču a Vendelína Moňáka, ktorý nemal
v obci domovské právo. O právo čapovať bojoval aj
Martin Bubliak, ktorý sa zaviazal ročne obci odovzdať aj finančný dar vo výške 500 korún. Aj napriek tomu prenájom získal Ján Mrnčo.231
V zime roku 1923 upozornila obec četnícka hliadka na veľmi poškodené mosty pred Jozefom Sentivánim a Schmidtovcami. Obec sa zaviazala na jar
spomenuté mosty opraviť, aby neohrozovali zdravie
a životy obyvateľov obce. Drevo na opravu sa zaviazal zabezpečiť Jozef Sentiváni Gemerský.232
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Po náhlej a nečakanej smrti jedného z členov
obecného výboru Dr. Pavla Lubyho, dňa 26. novembra 1922, sa uvoľnilo jedno miesto a obec si
musela zvoliť náhradníka. Nakoniec bol za náhradníka zvolený Ján Brtáň st.233
Obecné zastupiteľstvo v roku 1924 riešilo rôzne
problémy. Rozhodlo o plate obecného poľného hájnika. Obec ho dovtedy nemala a odmietala ťarchou
jeho platu zaťažiť svoj rozpočet. Členovia zastupiteľstva navrhli, aby vlastníci pozemkov prispievali
na základe výmery svoji pozemkov a konali rýchlo,
aby už v nasledujúcom roku mohli určiť poľného
hájnika. Zastupiteľstvo sa v roku 1924 zaoberalo aj
stavbou obecnej pastierne. Stavbu mal polovicou
hradiť jánsky urbár a druhou Marcovský komposesorát.Aj stav hlavnej (vicinálnej) cesty dedinou až
po závoz bol veľmi zlý a tak sa museli s opravou
poponáhľať. Členovia zastupiteľstva riešili aj obecnú podporu na plat babice. Zastupiteľstvo opäť
odmietlo prispievať na jej plat s odôvodnením, že
v každej rodine dostala riadne zaplatené. Notár aj
v tomto období nevyžil len zo svojho platu a musel
robiť aj veľa súkromných právnych úkonov pre ľudí,
ktorí to potrebovali. Zákonodarcovia sa však snažili
oklieštiť túto slobodu notárov a chceli im súkromné
práce zakázať. Obec sa tiež proti tomuto ohradila
a namietala, že notári sú na takúto prácu odkázaní,
lebo majú nízke základné príjmy a chudobné obce
im nemajú z čoho pridať na pohyblivých častiach
platu.234
Obec Liptovský Ján nemala ešte ani v roku 1925
vlastnú obecnú knižnicu. Až pripomenutie zákona o verejných knižniciach zastupiteľstvo prinútilo
na zasadnutí 26. apríla 1925 rozhodnúť o založení
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V tomto období partie jánskych murárov stavali okrem iného aj Chatu M. R. Štefánika pod Ďumbierom. Základný kameň bol položený 29. júla 1924
a posvätil ho banskobystrický biskup Blaha, rodák
z Liptovského Hrádku. Od roku 1925 začala na stavbe pracovať firma Šašinka z Popradu. Neskôr stavbyvedúci Róbert Petrla mal zabezpečiť stavebnú čatu
z Jána a Boce. Nakoniec z Jána tu pracovali: Ján,
Peter a Pavol Murínovci, Ján Dúbravec, Jozef Brtáň,
Mária Brtáňová, Mária Hlavienková a Rudolf Hlavienka. Neraz pracovali i dvanásť hodín denne aj napriek
nepriaznivému počasiu. Neskôr ku skupine pribudol
Tomáš Lišák, ktorý s bratmi Murínovcami lámal skaly.
Práce pokračovali aj v roku 1926. Cement na stavbu
vynášali obyvatelia Vyšnej Boce na chrbtoch (za každých 50 kg dostali 50 korún). Chata bola dokončená
v roku 1928 a slávnostne otvorená 9. 9. 1928. Prvým
chatárom sa stal Róbert Petrla. Prevádzku zariadenia prerušila len vojna. Ukrývali sa tu Židia a neskôr
partizáni. Nemci chatu zasiahli z dela 30. októbra
1944 počas povstania. Chatu obnovili a po oslobodení premenovali na „Chatu SNP“. V 70-tych rokoch
ju zrekonštruovali a v 80-tych rokoch nadstavili dve
poschodia. V roku 1990 jej vrátili pôvodný názov.
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verejnej knižnice v obci a vyčleniť na tento cieľ
v roku 1925 spolu 500 korún. Knihy boli okamžite objednané. Prevádzku knižnice mala na starosti knižničná rada v zložení: Imrich Majoroš a Anna
Mešťaneková.235
Tlak na modernizáciu obecných a notárskych úradov po vzniku republiky bol veľký. Pre lepšiu komunikáciu Okresný úrad v Liptovskom Mikuláši požadoval od obcí telefonické pripojenie. 26. apríla
1925 sa aj zastupiteľstvo v Liptovskom Jáne zaoberalo touto požiadavkou, ale nebolo schopné sa
s tým finančne vysporiadať. Telefonické pripojenie
do obce stálo v tom čase 14 500 korún, čo bolo
na finančné zaťaženie obce neprípustné. Obec sa
v tomto období zaoberala skôr myšlienkou novostavby notárskeho úradu. V rámci tejto akcie potom
chcela riešiť aj telefonické pripojenie. Notársky úrad
však obec dokončila až v roku 1929 a v roku 1931
si obec na zriadenie telefónnej linky zobrala pôžičku od banky.236
V tomto období sa zastupiteľstvo rozhodlo dať
do poriadku všetky činnosti, ktoré mala v tom čase
obec zastrešovať. Na verejnom zasadnutí 1. novembra 1925 boli schválené staršie upravené povinnosti nočného strážnika, obecného poľného hájnika
a obecného hrobára. Na zasadnutí boli prečítané
aj navrhované povinnosti. Nočný strážnik do služby nastupoval o 22.00 hodine a mal dávať pozor
na majetok občanov a ochraňovať ho pred krádežou a pred ohňom. Chyteného zlodeja mal okamžite oznámiť starostovi a vypuknutý požiar hasičom.
Zároveň vykonával aj funkciu obecného hlásnika,
ktorý bubnovaním vyhlasoval informácie starostu. Poľný hájnik mal na starosti všetky polia a lúky
v chotári obce a mal ich ochraňovať pred zlodejmi aj zverou. V snahe ušetriť verejné zhromaždenie
do funkcie nočného strážnika, hrobára a poľného
hájnika zvolilo jedného človeka Michala Paprčku.
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Anna Brziaková (v krúžku) na polročnom kurze babíc
(tzv. babský kurz) v Košiciach

Ten potom dostával ročne 60 korún od obce, sedem litrov jačmeňa (príp. 20 halierov) od každej rodiny a tri bochníky chleba na Vianoce, na Veľkú noc
a na sv. Gála (alebo štyri koruny ako protihodnotu).
Za kopanie dostával pätnásť korún za osobu mladšiu ako pätnásť rokov a za kopanie s „feršlogom“ pre
takúto osobu dvadsaťpäť korún. Za osobu staršiu
ako pätnásť rokov kopanie dvadsať korún, s „feršlogom“ štyridsať korún. Kosenie cintorína mal vo
svoj prospech. Za bubnovanie pre obecné inštitúcie
a organizácie dostal tri koruny a od cudzích päť korún. Ako poľný hájnik dostával od majiteľov pôdy
jednu korunu za každé jutro pôdy (v polovici na sv.
Jána a na sv. Gála) a polovicu z vybratých pokút.
Od roku 1933 bola funkcia poľného hájnika samostatná a stal sa ním Ján Kermiet s platom 900 korún
ročne. Ešte v tom istom roku ho vo funkcii vystriedal Michal Multáň. V roku 1935 pre vysoký vek 80
rokov musel odstúpiť dlhoročný spoľahlivý obecný
doručovateľ Michal Kompiš Medľa. Musel si však
nájsť adekvátnu náhradu. Na voľné miesto doručovateľa bol nakoniec ustanovený Rudolf Hlavinka
(Hlavienka) s platom 600 korún ročne. Musel však
zložiť sľub obecnej rade a notárovi.237
237
238
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V roku 1925 mali už v obci krčmársku licenciu
Martin Bubliak a Gejza Mišura. O licenciu v tomto
čase požiadal aj Ján Mrnčo. Samozrejme, že dvaja
uvedení proti tomu protestovali. Keďže príjmy obce
boli malé, obec s udelením licencie súhlasila. Zároveň obecné zastupiteľstvo odmietlo zaviesť v obci
štatút o prehliadke mäsa a za používanie obecného
bitúnku, ako to nariadil okresný úrad. Obec nemala
vo vlastníctve bitúnok a v Liptovskom Jáne v tom
čase mäsiarsku živnosť vykonával len Martin Bubliak vo svojom na tento účel patrične upravenom
humne. S kvalitou jeho tovaru boli zákazníci spokojní, ale v prípade schválenia tejto dávky sa obávali
zbytočného nárastu ceny mäsa a výrobkov.238
Funkcia obecnej babice bola z roka na rok náročnejšia. Aj napriek tomu, že nešlo celkom o odborné
miesto. Babice museli aj pred tým absolvovať aspoň
vstupný kurz a doklady im musel posúdiť župný lekár a udeliť následne spôsobilosť. Podobný postup
bol aj v medzivojnovom období. V roku 1927 sa
uskutočnil v Košiciach tzv. babský pôrodný kurz.
Okresný lekár Dr. Ladislav Hoffmann súhlasil, aby
obec Liptovský Ján na polročný kurz vyslala Annu
Brziakovú, rodenú Jurečkovú na jej vlastné náklady.
Podľa hlásenia bola šikovná, dobrej povesti, mala
deti a vzorne sa o ne starala. V obci aj medzi ženami mala dôveru. V obci bola dovtedy len jediná
pôrodná asistentka Anna Vojtková, rodená Brtáňová, v tom čase vekom nevyhovujúca, pričom obec
so samotami mala 880 obyvateľov. Tento počet si
vyžadoval viac asistentiek, tak ako v minulosti, keď
boli väčšinou dve. Prax vykonávala aj Mária Ilavská, rodená Urbanová, ktorá mala len potvrdenie
od okresného lekára Dr. Grossmanna z roku 1895.
Bola však stará a chorá. Ďalšia mladá a skúsená pôrodná asistentka Zuzana Hlavinková, rodená Lizoňová zomrela, predčasne 16. októbra 1926.239
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Aj v 20-tych rokoch 20. storočia sa menilo obecné zastupiteľstvo z rôznych príčin. V roku 1927 zomrel člen zastupiteľstva Ján Jezný pri fare. Namiesto
neho bol do zastupiteľstva dosadený Ján Oravec
u Ferkov ako prvý náhradník. Na konci roka 1927
sa stal starostom obce Ján Greguš st. Členmi zastupiteľstva (obecnej rady): Jozef Pongrác, Miloš Juráš,
Ján Brtáň Zaťko, Michal Oravec u Kuchárov, Michal
Krajčuška, Ján Jezný u Nemešov, Martin Dúbravec,
Ján Kompiš Slosiar, Michal Kompiš Medla, Martin Bubliak, Karol Stanislav, Peter Kompiš a Michal
Mlynček u Žiaranov. Po voľbách v roku 1929 bol
do zastupiteľstva doplnený Ján Stanislav Debnár240
ako náhradník za HĽS.
Pre obec sa stal rok 1929 veľmi významný. V tomto roku sa v rámci rozšírenia siete Severozápadných
spojených elektrární úč. spol. so sídlom v Žiline
pripojila na túto sieť aj obec. Dovtedy už elektrinu využívala, dodávalo ju Električné družstvo, ale
zariadenie družstva potrebovalo v roku 1929 už
zásadnejšie opravy a samotné družstvo uvažovalo
o pripojení sa k uvedenej účastinnej spoločnosti.241
V roku 1929 zamýšľal Jozef Sentiváni Gemerský
v obci postaviť kúpele. Obec však nesúhlasila, pretože pozemok bol obecný. S rozbehnutou výstavbou požiadal aj o udelenie koncesie na premietanie filmov a na čapovanie alkoholických nápojov.
Od obecného zastupiteľstva požadoval schválenie
zmeny názvu obce z Litovský Svätý Ján (vtedajší úradný názov) na Svätojánske Teplice. S takýmto názvom si dal natlačiť propagačné pohľadnice.
Obec však so zmenou nesúhlasila.242
Začiatkom 30-tych rokov aj vplyvom vzmáhajúceho sa cestovného ruchu sa na obecnom úrade množili žiadosti o udelenie výčapnej koncesie, napredaj
240
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pálených nápojov, výčap vína, podávanie čaju, kávy
a čokolády a povolenie dovolených hier. Okrem ďalšej žiadosti Jozefa Sentivániho Gemerského (stavba
kúpeľov sa medzitým rozbehla), ktorý chcel okrem
výčapu začať aj variť a podávať teplé jedlá, žiadal
o výčapnú koncesiu aj Matej Volko. Všetkým žiadateľom, pokiaľ zachovali predpísaný odstup podniku
od školy a iného podobného zariadenia, bolo povolenie vydané.243
Obecné zastupiteľstvo okrem iného aj schvaľovalo žiadateľom domovské právo v obci (príslušnosť
do obce), pokiaľ preukázali, že ich predkovia v obci
niekoľko generácií žili a platili dane do obecnej pokladne. S preukázaním domovského práva súviselo
aj štátne občianstvo. V roku 1930 si takto požadoval potvrdiť domovské právo Dávid Mittelmann,
ktorého otec síce pochádzal z Koštian v Turci, ale
on žil v Liptovskom Jáne v rokoch 1898–1911 a prevádzkoval tu podnik na výrobu octu. Tu sa mu narodili aj dvaja synovia a obec mu počas pôsobenia
v Jáne niekoľkokrát vydala svedectvo o domovskej
príslušnosti. Okresný úrad v Liptovskom Mikuláši
však tieto doklady z formálneho hľadiska neuznal
platnými a preto ho obec musela nanovo prijať
do zväzku obce. Domovského práva sa však mohol aj zrieknuť v rôznych prípadoch a najmä vtedy,
keď získal domovské právo v inej obci. Ako v roku
1924, keď lekár Dr. Dávid Zoller nadobudol domovské právo v Gajaroch a v r. 1930 sa zriekol domovského práva v Liptovskom Jáne, ktoré získal po svojom otcovi Ignácovi Zollerovi.244
V roku 1930 fungovala pravidelná autobusová
doprava medzi Liptovským Mikulášom a Liptovským Jánom. Autobus premával zo železničnej stanice až po horný koniec Liptovského Jána. Cestovný
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lístok stál päť korún. Obec navrhovala, aby naraz
kupovaný aj spiatočný lístok stál potom len 3,50
koruny.245
Rozvoj obce pokračoval aj na začiatku 30-tych rokov. Zastupiteľstvo na zasadnutí 13. júna 1931 dohodlo, že v obci postaví budovu obecného bitúnku
ako akciu pre nezamestnaných. Stavbu preto malo
podporiť aj Ministerstvo sociální pečlivosti v Prahe. Do vyjadrenia ministerstva si obec mala vybrať
vhodný pozemok. Pozemok a plány na stavbu bitúnku boli k dispozícii na jar roku 1933. Obec však
potrebovala vybaviť pôžičku na 28 888 korún, aby
mohla začať. Objekt bol v obci veľmi potrebný. Pôsobili tu dvaja mäsiari, ktorí dobytok zabíjali v nevyhovujúcich súkromných priestoroch. Výšku pôžičky
nakoniec zastupiteľstvo schválilo.246
V roku 1931 uplynula šesťročná doba prenájmu
poľovného práva v chotári obce a obec chcela opäť
poľovné právo prenajať. Aj keď sa prihlásili záujemcovia: Ján Mlynček, Július Fillo, Martin Bubliak
a Gustáv Hilbert, obec musela dodržať zákon a verejne vyhlásiť a vybrať najvýhodnejšieho kandidáta. Preto na jeden rok právo obec prenajala Jánovi Mlynčekovi z Liptovského Jána. Samostatne sa
prenajímalo právo poľovné a rybolovné. Dražobné
podmienky boli uverejňované v regionálnych periodikách. Na zasadnutí 24. júla 1932 bolo oznámené, že poľovné právo bude prenajaté na šesť rokov
Jánovi Mlynčekovi. Rybolovné právo na šesť rokov
získal Ľudovít Klopstock, berný kontrolór z Liptovského Mikuláša. Pokladník obce vrátil z obecnej pokladne Jozefovi a Ľudovítovi Perašínovcom z Uhorskej Vsi kauciu, ktorí rybolovné právo nezískali.247
Obec musela prispievať aj čiastkou na opravy mosta cez Váh v Uhorskej Vsi. V roku 1932 sa
mal opäť most opravovať. Obec mala dať čiastku
245
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12 700 korún. Zastupiteľstvo však namietalo, aby
sa na opravách finančne podieľala aj spoločnosť
Subalpína v Liptovskom Jáne, ktorá vlastnila v obci
hotel, kúrie, kúpele, ihriská a iné zábavné miestnosti. Zintenzívnila turistický ruch v obci, ale aj prispela ku opotrebovávaniu ciest a mosta. Opravné práce boli zadané firmám Jána Šefranku a Jána Gallu
z Trsteného. Na prináležiacu čiastku si obec Liptovský Ján musela vybaviť pôžičku.248
V roku 1935 obec dostala nenávratný príspevok vo výške 35 000 korún od krajinského výboru na stavbu obecnej cesty cez Záhrady smerom
do Svätojánskej doliny. Práce sa začali na jar podľa
vopred vyhotovených projektov, ktoré stáli 2 000
korún. Mali byť vykonávané aj občanmi obce, odborné práce odbornou firmou. Poskytnutá suma
však tvorila len časť cieľovej sumy a tak obec opäť
musela rokovať o pôžičke (v tom čase už splácala
striekačku aj dlhy Električného družstva). Starosta
však navrhol vyžiadať si aj podporu od Ministerstva
sociálnej starostlivosti na zmiernenie dopadov hospodárskej krízy. Na každého pracovníka zamestnaného na tzv. núdzové práce dostávala obec desať
korún denne na jeho mzdu. Preto obec vybavila
len krátkodobú pôžičku a čakala na vyrozumenie
od Ministerstva sociálnej starostlivosti v Prahe.
V júni 1935 boli práce na stavbe v plnom prúde,
obci sa dokonca podarilo, aby na stavbu prispeli podľa pripraveného kľúča aj niektoré inštitúcie
a vlastníci ako napríklad: majitelia lesa „Kuxovskô-Strausovskô“, „Božoň a Michalidesovskô“, Šteinovský majetok, Martin Bubliak, Subalpína, úč. spoločnosť, Bielo-Marušovský komposesorát, Pasienkové
spoločenstvo, Urbár a „Marcelovskô“. Obec sa snažila, aby prispelo aj Urbárske spoločenstvo v Hybiach, ale márne. Vedením odborných činností bol
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poverený Ing. Nikolaj Gavrilov. Keďže platiť bolo
treba priebežne, obec si pomohla sumou, ktorá
bola odložená na hasičskú striekačku. Peniaze mali
vrátiť po vyzdvihnutí pôžičky z banky a krajinskej
podpory na stavbu cesty.249
Stavba cesty v roku 1935 pokračovala aj prestavbou obecnej cesty a v nasledujúcom roku stavbou
mosta cez Štiavnicu na vicinálnej ceste. Aj na túto
stavbu obec dostala štátnu podporu aj s výboru pre
vicinálne cesty. Na stavbe pracovali najmä obyvatelia Liptovského Jána a Uhorskej Vsi. Stavebným
materiálom prispeli urbárnici z Liptovského Jána aj
Uhorskej Vsi. Počítalo sa so štvormetrovou šírkou
cesty, vymedzenou kamennými obrubníkmi. Aj túto
prestavbu projektoval Ing. Nikolaj Gavrilov. Stavba
pokračovala v etapách aj v rokoch 1936–1937.250
Obec si v 30-tych rokoch viedla aj Pamätnú knihu
(kroniku). V roku 1936 ju viedol Eduard Grečner,
správca a učiteľ evanjelickej školy. Ročne za svoju prácu dostával sto korún. Pamätná kniha bola
uschovaná na notárskom úrade. Členmi tzv. Letopiseckej komisie boli vždy okrem starostu obce, notára aj predsedovia Štefánikovho národného spolku, miestnej Evanjelickej jednoty, Katolíckej jednoty
a niektorí učitelia miestnych škôl.251
Po vyrovnaní dlhu Električného spolku a prejdením jeho majetku pod obec vznikla možnosť definitívne a moderne elektrifikovať. Podmienky elektrifikácie boli schválené obecným zastupiteľstvom
v roku 1937 s napojením na Spojené elektrárne severozápadného Slovenska. Prioritu malo pripojenie
obecných stavieb ako kultúrny dom, obecný dom
a notársky dom.252
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Udalosti v štáte v roku 1938 (mobilizácia, či demisia a útek prezidenta Eduarda Beneša) mali
vplyv aj na dianie v obci. Dňa 20. novembra 1938
sa po voľbách zišlo v miestnosti Martina Bubliaka
manifestačné zhromaždenie pod vedením nového
starostu obce Jána Oravca. Slovo na úvod po privítaní starostom si zobral vtedajší rímskokatolícky
farár, ale aj nový člen zastupiteľstva Rudolf Scheda. Kritizoval nedávne politické udalosti a vyslovil
sa za autonómiu Slovenska. Vyzdvihol a zdôraznil
dobré súžitie evanjelikov a katolíkov v novom zriadení. Vyzval, aby ľudia podporili politiku Hlinkovej
slovenskej ľudovej strany a vstúpili do nej. Tvrdil, že
na Slovensku môže byť len jedna strana. Búrlivým
potleskom a pokrikom ho povzbudilo 80–100 prítomných obyvateľov. Manifestácia sa skončila zaspievaním hymnickej piesne Hej Slováci.253
Rozvoj obce napredoval aj koncom 30-tych rokov 20. storočia. Pokračovala výstavba ciest v obci
aj mimo nej (v roku 1938 dostala obec od Krajinského úradu v Bratislave 30 000 korún na stavbu
hlavnej cesty z Jána do Uhorskej Vsi) a mala sa začať stavba hasičského skladiska a kultúrneho domu
z prostriedkov, ktoré vyplatili elektrárne za prevzaté „elektrozvodné stavby“ po Električnom družstve.
O rok nato sa však toto uznesenie zrušilo a peniaze boli použité na vyplatenie ostávajúceho dlhu
za striekačku.254
V roku 1939 sa stal starostom Ján Brtáň st. a po odchode farára Schedu z obecného zastupiteľstva ostali členmi: Július Pavella, notár; Martin Dúbravec, pokladník; Ján Jezný pri fare; Emil Stanislav, zástupca
starostu; Rudolf Schmida; Ján Čabaj; Jozef Kapríni
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Richtári a starostovia
1903–1918
1918–1927
1927–1938
1938–1939
1939–1945

Ján Jonas
Ján Jezný u Nemešov
Ján Greguš st.
Ján Oravec
Ján Brtáň

Notári
1861
1870
1874
1890
1903–1912
1912–1918
1919–1943
1943–1945

Matej Broska
Martin Kušnier
Ján Greising
Anton Pongrác
Eugen Radnaj
Emanuel Gros
Július Pavella
Mikuláš Dolský

a Michal Stanislav. Jednou z posledných veľkých akcií tohto zastupiteľstva pred vojnou bola dostavba
cesty z Liptovského Jána do Uhorskej Vsi a pokračovanie v stavbe cesty cez obec.
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Notársky úrad
Už od stredoveku významné miesto v obecnej
samospráve zastával notár, ktorý mal na starosti
všetku písomnú agendu obce, prípadne mesta. Robil správy zo zasadnutí obecnej rady, viedol súdne
a kurentálne protokoly. V malých obciach funkciu
notára vykonával zväčša učiteľ. Od roku 1785 podľa vydanej inštrukcie podžupana Liptovskej župy,
musela mať každá liptovská obec notára. Zákonný
článok XVII. z roku 1871 stanovil, že veľké obce
majú samostatného notára a niekoľko malých obcí
sa združuje do notárskych obvodov. K Notárskemu úradu v Liptovskom Jáne od roku 1871 patrili
obce: Liptovský Ján, Uhorská Ves, Závažná Poruba
a do roku 1900 aj obec Iľanovo.255
Jánsky notár sídlil v prenajatých priestoroch.
V roku 1920 boli tieto prestavané, preto už nevyhovovali potrebám kancelárie a bytu pre notára.
V roku 1921 zaviedli notárovi do kancelárie elektrinu a svetlo. V roku 1928 bola postavená nová
budova notárskeho úradu, prevažne z prostriedkov
obce. Vybavená bola aj trojizbovým bytom pre úradujúceho notára.
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Živelné pohromy ako požiare, povodne a epidémie už oddávna zhoršovali životné podmienky obyvateľov Liptova. Spomedzi týchto pohrôm tunajších
obyvateľov najviac znepokojovali požiare. Rozsiahle
lesy v okolí Liptovského Jána boli zdrojom stavebného materiálu, ktorý sa využíval na stavbu domov
a hospodárskych objektov. Strechy domčekov boli
pokryté drevom alebo slamou a v prípade požiaru
v hromadnej zástavbe sa oheň rýchlo šíril. Často
mu v krátkom čase za obeť padla celá dedina. Príčiny takýchto požiarov boli rôzne. V mnohých prípadoch to bola neodborná manipulácia s ohňom
(najmä u detí ponechaných bez dozoru), nedbalosť
pri varení na otvorenom ohni, či pri kúrení alebo
sušení. Nezriedkavou príčinou vzniku požiaru bolo
aj v minulosti podpaľačstvo alebo vojnový konflikt.
Po veľkom požiari v roku 1907, ktorý vznikol 5.
októbra o 20.00 h a trval až do rána, evanjelický
kostol ľahol popolom, všetko čo bolo z dreva zhorelo. Podarilo sa zachrániť len krstiteľnicu, čiernu
zástavu a pozlátený kalich z r. 1706. Zhorela aj veža
a iba zázrakom zostali zvony, ktoré boli neskoršie
predané do Liptovského Ondreja. Požiar vypukol
v jednom z rodinných domov u Dúbravcov (Rišov),
stojacom v blízkosti ev. ľudovej školy, ktorá bola postavená v r. 1788, od neho sa chytila škola a od nej
aj kostol a fara. Zhoreli tri rodinné domy, evanjelická škola, kostol a evanjelická fara. „Požiar bol založený úmyselne. Podpaľačom bol údajne Ján R., ktorého prichytila vojenská hliadka. Keď sa k požiaru
priznal, bol Sedriou v Ružomberku odsúdený na 21
mesiacov. Ako spolupáchatelia boli označení krčmár J. M. a ev. farár Samuel P., ktorých sa usvedčiť
nepodarilo a tak boli oslobodení.“
Cholera sa v našich podmienkach objavila ešte
aj na začiatku 20. storočia. Keďže jej príznaky aj
256
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prevencia proti jej šíreniu už boli relatívne známe,
boj s ňou bol ľahší, obetí bolo menej a ani sa tak
mohutne nešírila. Slúžnovský úrad v Liptovskom
Mikuláši 22. septembra 1910 nariadil, aby sa v každej obci zriadila epidemická komisia, ktorá mala
dohliadať nad poriadkom v obci a aby boli splnené všetky nariadenia zabraňujúce šíreniu nákazy.
Na čele komisie stál Karol Sentiváni, podpredseda
Samuel Klimo a členovia: Eugen Radnaj, Anton Černý, Pavol Jankaj, Imrich Majoroš, Martin Bubliak,
Ján Jonas, Pavol Bučan, Valentín Muchál, Michal Niňaj ml., Adolf Guot a Michal Kráľ.256
V roku 1921 červený kohút vyčíňal až štyrikrát
a raz spôsobil občanom obrovské škody kamenec.
Po dlhotrvajúcich suchách prišiel konečne vytúžený
dážď, ktorý sa zmenil v silné krupobitie, keď padali
krúpy o veľkosti holubích vajec.
Prvý požiar v tomto roku bol 22. júla. Vypukol
na poschodí Klimovskej kúrie (dnešný kultúrny
dom). Údajne po vymetaní komína, kominár nezatvoril dverce na kochu a z jeho nedbanlivosti tak
vypukol požiar, pričom iskry zasiahli šindľovú strechu, ktorá celá zhorela. Silný vietor kusy horiaceho
šindľa rozniesol po celom vyšnom konci a tak celá
ľavá strana dediny ľahla popolom. Rozfúknuté iskry
zapálili búdu na cintoríne, časť dreveného oplotenia a obilie v blízkosti. V tom čase skoro všetci ľudia
boli na senách za Marušovou a v Stanišovej. Doma
zostalo len pár detí a starcov. Požiar hasili vojaci
z kasární z Mikuláša, ktorí boli núdzovo ubytovaní v Liptovskom Jáne. Ich zásah nebol taký účinný,
lebo väčšina domov bola zamknutá a prázdna, pretože ľudia pracovali na poli. Postupne prichádzali na pomoc striekačky z okolitých dedín celkovo
ich prišlo dvanásť. Keď prišli gazdovia z hory, našli
už len holé múry alebo peciská. Pri požiari uhorel

Požiare boli v minulosti najväčšími pohromami a preto bola v každej dedine zriadená funkcia
nočného strážcu, hlásnika, ktorého povinnosťou
bolo dozeranie nad verejným poriadkom a pokojným spánkom obyvateľov. Povinnosťou hlásnika
pri zistení požiaru bolo vyhlásiť poplach, či už hlásnou trúbou alebo na zvonici. V malých obciach bol
hlásnik jeden, vo veľkých aj dvaja. V Ružomberku
a Hybiach bola zriadená funkcia vežových vachtárov, v Liptovskom Mikuláši bolo ustanovených
päť dvojíc požiarnych inšpektorov, ktorí kontrolovali protipožiarne opatrenia v meste. Nedodržiavanie sa stíhalo peňažnými pokutami a telesnými
trestami. Jedným z opatrení bolo nariadenie stavať
domy z tehál alebo z kameňa.
Hlavný župan Liptovskej stolice vydal 29. júla
1788 „Požiarny poriadok stolice liptovskej“. Nariadenie obsahovalo šestnásť bodov, v ktorých sa
prikazovalo: udržiavať vzdialenosť medzi domami na 2–3 siahy, stavať humná ďalej od obytných
domov, nesušiť ľan a konope na pôjdoch, nestavať
domy v lese, nechodiť s fajkou v budovách, nepoužívať sviečky a fakle v maštali a na pôjde, opatrne zaobchádzať s pecou pri pečení chleba, stavať
kováčske dielne sto krokov od dediny alebo najbližšieho domu, udržiavať požiarne studne alebo
sudy naplnené vodou, v každom desiatom dome
držať železný hák, vydržiavať nočnú stráž a v prípade požiaru zhodiť zo susedných domov strechu.
Požiarny poriadok dokonca stavebníkom hrozil, že
ak neuposlúchnu zákaz stavby drevených domov,
budú asanované.
V roku 1857 komisár Liptovskej župy Jozef Kučera vydal rozsiahly protipožiarny poriadok a na jeseň roku 1859 Liptovská župa nariadila všetkým
majiteľom domov zadovážiť si železný hák, rebrík
a pred dom umiestniť sud s vodou.
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syn Anny Kompišovej, ktorý sa zo strachu ukryl medzi humná. Pri požiari bolo poškodených dvadsaťpäť občanov. Zhorelo hodne dobytka, prasiec, kúr
a iných domácich zvierat. Najväčšie škody utrpeli:
vdova Eva Brtáňová Zaťková, Michal Brtáň Jezný,
vdova Hermína Gerstlová, Ján Muríň Šuchtár, Michal Balco, Karol Stanislav, Michal Mlynček Horárik,
Eva Jurečková Bartko, vdova Ružena Jurečková, Eva
Plávková (rodená Bryndzová), Jozef Brziak, vdova
Mária Kašiaková, Svätojánski urbarialisti a obecný
sluha, Ján Jonas, Michal a Matej Kopišovci Medla,
Peter Kompiš Medla, Michal Kompiš u Rezníkov,
Ján Novák, Ján Slosiar, Rozália Durná, Pavol Kompiš Paučík, Ján Lukáč, vdova Mária Fáberová, Klimo
a Mária Stanislavovci.257
Jánčania sa nestihli spamätať z tejto hroznej udalosti a v sobotu 30. júla 1921 po dlhotrvajúcom suchu prišiel dážď. Spočiatku malé kvapky tešili poľnohospodárov, vzápätí však čierne mraky prihnali
pohromu v podobe ľadových krúp, ktoré mali veľkosť holubích vajec. Pol hodiny trvajúca pohroma
takmer úplne zničila úrodu na poliach. Ešte na druhý deň ležali na tienistých miestach kusy ľadu. Jánski gazdovia prišli skoro o polovicu úrody. O niekoľko dní prišla komisia zo Slúžnovského úradu
v Liptovskom Mikuláša a odhadla škodu v jánskom
chotári na 179 570 korún.258
Druhý požiar vypukol 11. septembra 1921 večer v humne pri rímskokatolíckej fare. Farárom bol
vtedy Anton Černý. Počas požiaru zhorelo humno
a priľahlé hospodárske budovy, mláťačka Karola
Kordoša z Liptovského Mikuláša a uskladnené obilie Karola Stanislava a Michala Brtáňa. Pri požiari zhorel aj včelín susedovi Jánovi Kompišovi, zvanom Lakatoš (požiar údajne založil podpaľač, ten
však nebol nikdy usvedčený). Škoda bola vyčíslená
na 243 265 korún.259
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Tretí požiar vypukol 2. októbra 1921. Neznámy
páchateľ podpálil humno staručkému lesnému radcovi Františkovi Zuskinovi, ktorému zhorelo humno, voziareň a hospodársky riad. Škoda bola určená
na 83 680 korún.260
Ďalší požiar vypukol 10. októbra 1921 večer
v humne Dr. Pavla Lubyho a jeho manželky Adely
Vitálišovej. Zničil celé humno, obilie, krmivo pre statok, ktoré bolo v ňom uskladnené, gápeľ na pílenie
dreva. Podozrenie z podpaľačstva padlo na 19-ročného Jána Rufusa, ktorého zadržala vojenská hliadka a odovzdala ho hrádockým četníkom. Menovaný sa pri vyšetrovaní priznal a udal, že k činu ho
naviedli miestnym krčmár Jánom Mrnčom a evanjelický farár Perešéni. Celú vec vyšetroval Krajský
súd v Levoči. Vypočuli obvinených a viac ako dvadsať svedkov. Najprv sa menovaným čin nedokázal
a boli prepustení. Rúfus bol odsúdený na päť rokov väzenia, po odvolaní trest zmiernil na štyri roky.
Krčmára Mrnču sedria odsúdila na päť rokov, ale
najvyšší súd ho nakoniec oslobodil. Obec ho však
zbavila prenájmu výčapnej licencie. Kňaz Perešéni
tiež po týchto udalostiach z Jána odišiel.261
Liptovský Ján od nepamäti sužovali povodne.
Krátka správa o povodňových škodách je aj v týždenníku Slovač z 30. októbra roku 1926, kde sa
píše: „Dlhotrvajúce dážde minulý týždeň vyvrcholili
v povodniach, ktoré porobily skoro v každej obci
značné škody. Tak vo Sv. Jáne sobrala voda dva
mosty a úpust pri mlyne…“262
Podľa starších prameňov choroba zvaná cholera
má svoj pôvod v Ázii. V minulosti bola známa aj
pod pomenovaním aziatická alebo indická cholera.
V minulosti bola vážnym epidemiologickým ochorením. Ochorenie sa prejavovalo výraznými hnačkami a zvracaním, ktoré bez znalosti infúznej liečby
spôsobovali následne úplné odvodnenie organizmu
260
261
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a zlyhanie základných životne dôležitých orgánov.
Preto najviac boli postihnuté nižšie a vyššie vekové
skupiny obyvateľstva, teda deti a starší. Na rozdiel
od morových epidémií, ktorých hlavným prenášateľom boli hlodavce (prvá a najväčšia morová epidémia si v roku 1601 v Liptove vyžiadala stovky obetí
a posledná je zaznamenaná v roku 1739), sa cholera šírila najmä zlou hygienou a bola preto nazývaná
aj chorobou „špinavých rúk“.
Najväčšia a zároveň prvá epidémia cholery sa ku
nám dostala po veľkých epidémiách v Ázii v rokoch
1826 a 1829. Odtiaľ prenikla v roku 1830 do Ruska
a v auguste roku 1831 sa masovo prejavila už aj
v Rakúsku, Uhorsku, Nemecku a Francúzsku. V roku
1832 sa dokonca rozšírila aj do Ameriky.
Liptov postihli v 19. storočí tri veľké epidémie
cholery. Najväčšia v rokoch 1831 a menšie v rokoch
1855 a 1873. Posledné menšie epidémie boli v Európe a v Uhorsku zaznamenané v rokoch 1882–
1887 a 1892–1893.
Cholera sa v Liptove prejavila prvýkrát 25. júla
1831 a trvala až do 15. januára 1832. V týchto rokoch v Liptove žilo spolu 75 957 ľudí. Podľa dobových štatistík počas epidémie ochorelo spolu
12 494 ľudí, z ktorých zomrelo 4 508. Počas epidémie bolo najviac úmrtí zaznamenaných vo väčších
aglomeráciách, akými boli Nemecká Ľupča, kde zomrelo 294 ľudí, v Hybiach 149 ľudí a v Ružomberku
158 ľudí. V neskorších zápisoch v mestských protokoloch Ružomberka je záznam, že počas epidémie sa v meste na nákup dezinfekčných prostriedkov borovičky a červeného vína minulo 365 a 410
rýnskych florénov.
V období tejto epidémie ochorelo v Liptovskom
Jáne 98 ľudí a zomrelo 43 ľudí. Pre zaujímavosť je
potrebné povedať, že v tomto roku žilo v Liptovskom Jáne 844 obyvateľov. V okolitých obciach boli

počty zomrelých takéto: Závažná Poruba 21, Podtureň 10 a Uhorská Ves 2.
Po vypuknutí epidémie v roku 1855 sa prvý smrteľný prípad vo svätojánskej farnosti vyskytol v Liptovskej Porúbke, kde 16. augusta 1855 zomrel
50-ročný Matej Slosiar. V Liptovskom Jáne matriky zaznamenávajú prvý smrteľný prípad 2. septembra 1855, keď zomrel na následky cholery 65-ročný

V roku 1831 postihla celý Liptov a iné oblasti Uhorska dovtedy nevídaná epidémia cholery. Už
pred vypuknutím epidémie v Liptove bolo 15. júla
1831 vydané krajinské nariadenie, ktoré malo zamedziť šíreniu cholery. V mestách boli ustanovení komisári, ktorí mali dozor nad prichádzajúcimi z Haliča
a stolíc postihnutých epidémiou. Zvláštny dozor mali
mať nad skupinami, ktoré žili kočovnými životom,
ako napríklad žobráci, Rómovia či Židia a mali prísne
zakázané premiestňovať sa. Ak by sa však aj napriek
tomu vyskytli skupiny, ktoré by príkaz porušili, mali
byť títo jedinci uzavretí na 20–42 dní v zvláštnych
kolibách až do ich presunu do stolice, či krajiny odkiaľ prišli. Podozrivé prípady chorôb sa mali okamžite hlásiť lekárom. Obce sa mali zaopatriť príslušnými liekmi a v každej malo byť vyčlenené miesto pre
zhromažďovanie chorých na ich potrebné ošetrenie.
Aj pltníci mali prepravu po Váhu prísne zakázanú. Ak
by sa však našiel pltník, ktorý by zákaz porušil, mal
byť strážnym oddielom okamžite na mieste zastrelený. Bol zamedzený aj dovoz soli z Marmarošskej stolice a poľskej Vieličky.
Aby po tomto nariadení neostali ľudia bez soli,
bolo liptovským soľným skladom zakázané soľ predávať kupcom. V júli bol zakázaný pravidelný jarmok v Liptovskom Trnovci a Sielnici. Po vypuknutí
cholery v auguste 1831 sa nariaďovalo v postihnutých obciach zavrieť školy, kostoly a krčmy a zakázať jarmoky. Domy kde sa nachádzali chorí alebo
mŕtvi mali byť uzavreté a strážené. Chorí ani zdraví

Michal Greguš. Cholerová epidémia si v obvode
svätojánskej farnosti v tomto roku vyžiadala najviac
obetí v Liptovskom Jáne 48 a v Porúbke 31. Pričom
v Liptovskom Jáne cirkevné schematizmy udávajú
v roku 1849 počet 785 obyvateľov a v Liptovskej
Porúbke v tom istom roku 1134. Epidémia utíchla na začiatku novembra. Rímskokatolícka matrika
jánskej farnosti zaznamenáva posledný smrteľný

ich nemohli opustiť. Mŕtve telá mali byť na miesto
pochovania odvezené zvláštnym vozom a do hrobu
mali byť spúšťané bez dotknutia štyrmi železnými
hákmi. Mŕtve telá v hromadných hroboch mali byť
zasýpané vápnom, pieskom a skalami. Takéto miesto
malo byť potom obkopané priekopou. Veci z postihnutých domov mali byť všetky spálené a prísne bolo
zakázané predávať obnosené šatstvo.
Epidémia sa do Liptova začala šíriť z Turca aj napriek tomu, že po hrozivom náraste prípadov v Turčianskej stolici, vymenovaný komisár barón Jozef
Pongrác nariadil uzavrieť hranice Liptova. Obilie
a viaceré dôležité potraviny boli dodávané práve cez
Turiec do Liptova a Oravy. Toto zásobovanie bolo
v tomto roku obzvlášť dôležité, pretože po predošlých neúrodných rokoch boli vlastné zásoby tunajších sedliakov minimálne. Po uzatvorení hraníc
zakrátko situácia dospela ku hladomoru. Ľudia boli
nútení dva týždne sa živiť trávou a lesnými plodmi.
Po zostrení situácie bola na hraniciach s riekou Oravou umiestnená vojenská jednotka a svoju činnosť
začali vykonávať inšpektori čistoty a komisári.
Bolo vybubnovaných viacero usmernení ako predchádzať cholere, či chovať sa počas vypuknutia
choroby. Pod hrozbou trestu dvanástich palíc bolo
zakázané sa opiť, alebo jesť nezrelé zemiaky. Epidémia sa začala šíriť veľkou rýchlosťou. V priebehu dňa
umierali desiatky ľudí tak rýchlo, že ich mŕtvoly ležali
aj niekoľko dní v domoch či na poliach, kým boli odvezené a pochované.
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prípad v dedine 3. novembra 1855 keď zomrela
14-ročná Eva Mravcová.
V roku 1873 do horného Liptova epidémiu cholery priniesli dvaja kokavskí murári z Pešti. Na zvládnutie situácie bola vytvorená pri župe mimoriadna inštitúcia – permanentná deputácia. Na hornom
a strednom Liptove bola umiestnená stotina vojakov, ktorá mala tvrdo potlačiť akékoľvek prejavy nespokojnosti. Najviac boli postihnuté dediny: Jakubovany, Závažná Poruba, Liptovská Kokava, Hybe,
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Važec a Štrba. V Jakubovanoch od 7. do 24. augusta 1873 ochorelo 112 ľudí, pričom 36 ľudí chorobe
podľahlo. V Liptovskej Kokave zomrelo na následky
choroby až 132 obyvateľov, v Štrbe 121 obyvateľov, vo Važci 76 a v Hybiach 80. V Závažnej Porube
v dňoch 6.–26. októbra 1873 zomrelo na následky
cholery až 140 ľudí.
Prvý smrteľný prípad v obvode svätojánskej farnosti sa vyskytol 27. apríla 1873, keď zomrel Adam
Borsík, 24-ročný vojak z Liptovského Ondreja. Aj
keď župný lekár (fyzikus) skúmal pôvod nákazy, nepodarilo sa mu to, pretože rodičia nenašli vojenskú
knižku nebohého a nevedeli ani udať, pri ktorom
regimente slúžil. Ďalšie prípady boli zaznamenané
až 13. augusta 1873, keď zomrelo 3,5-ročné dieťa Michal Revay v Podturni, 14. augusta 1873, keď
zomrela v Podturni 32-ročná Eva Jurášová Ficková
a 15. augusta 1873 zomrela na následky cholery
v Liptovskej Porúbke 53-ročná Mária Škropková.
Prvý smrteľný prípad v Liptovskom Jáne je v matrike
zaznačený 21. augusta 1873, keď zomrela 80-ročná Mária Štítiková Oravcová, vdova po sluhovi Michalovi Repčekovi. Celková bilancia obetí bola oveľa
hrozivejšia ako pri predchádzajúcej epidémii. V Liptovskej Porúbke zomrelo 81 ľudí, v Podturni 25 ľudí,
v Uhorskej Vsi 8 ľudí a v Liptovskom Jáne 47 ľudí. Je
potrebné doplniť, že v roku 1869 žilo v Liptovskom
Jáne 1055 obyvateľov, v Podturni 502, v Liptovskej
Porúbke 1665 a v Uhorskej Vsi 334 obyvateľov.
Posledný smrteľný prípad vo svätojánskej farnosti matriky zaznamenávajú 3. novembra v Konskej. V Liptovskom Jáne boli poslednými zomrelými
na choleru 24-ročný kočiš Ondrej Capko, ktorý zomrel 14. októbra 1873 a 21.októbra 1873 zomrel
68-ročný direktor rodu Štefan Sentiváni.

LIptOvsKÝ jÁn v čase DrUHej svetOvej vOjny
Od autonómie k samostatnosti. Začiatky protifašistickej
opozície
Rok 1938 bol z hľadiska existencie československého štátu veľmi bohatý na dramatické udalosti,
ktoré vyvrcholili jeho rozbitím v dôsledku nemeckej agresívnej politiky, zmierlivosti európskych mocností s ňou ako aj vnútorných protirečení Republiky
československé. Postoj jednotlivcov i celých skupín
determinovali predovšetkým také udalosti ako bola
mníchovská konferencia, vyhlásenie slovenskej autonómie, resp. také faktory ako bol nacionálny čechoslovakizmus a celkový politický posun doprava.
V slovenskej spoločnosti rozdelenej na dva tábory
za existencie pomerne širokého stredu, sa väčšina
ľudí priklonila k autonomistickému prúdu.
Pred vojnou tradične vo voľbách víťazila sociálna
demokracia, ktorá v obci, v ktorej prevládali murári,
získavala 75 až 80 %. To sa odrážalo i v nominácii sociálneho demokrata Júliusa Pavellu na funkciu
notára. O zvyšok sa delili agrárna strana a HSĽS.
Pretože však ešte aj v roku 1944 odchádzalo na týždňovky vyše 160 mužov, politická aktivita v obci nebola rozvinutá. Tomu zodpovedalo zapojenie občanov do ilegálnej práce, aktívnu účasť prejavovali
skôr mimo obce vo väčších mestách, kam odchádzali za robotou, napríklad v Prešove (Martin Hapčo, Pavel Oravec, Jozef Mlynček, Pavel Kompiš)265.
Po Žilinskej dohode zo 6. októbra 1938 a prijatí zákona o autonómii Slovenskej krajiny 19. novembra 1938 začal proces likvidácie politických
strán. Rozpustené a zakázané boli všetky strany
okrem Hlinkovej slovenskej ľudovej strany a strán
263
264
265

nemeckej a maďarskej menšiny. Súčasne boli likvidované orgány obecnej samosprávy, ktoré vzišli
z volieb v máji a júni 1938. V Liptovskom Jáne bolo
tiež v lete 1939 rozpustené demokraticky zvolené
obecné zastupiteľstvo. V novom zastupiteľstve, ktoré vymenovala HSĽS, bolo už osem katolíkov a štyria evanjelici napriek tomu, že zo 854 obyvateľov
Výsledky senátnych volieb 19. 5. 1935 v Liptovskom Jáne263:
Platných volebných lístkov
378
Pre Čs. stranu sociálne demokratickú
209
Pre Republikánsku stranu
77
Pre autonomistický blok
63
Pre KSČ
10
Výsledky volieb do poslaneckej snemovne
19. 5. 1935 v Liptovskom Jáne264:
Platných volebných lístkov
422
Pre Čs. stranu sociálne demokratickú
243
Pre Republikánsku stranu
74
Pre autonomistický blok
76
Pre KSČ
12
Výsledky ďalších volieb do obecných zastupiteľstiev (máj–jún 1938, resp. do slovenského
snemu 1939), z ktorých by bol zreteľný posun v nových politických podmienkach, nie sú
k dispozícii.
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obce bolo 671 evanjelikov266. Doterajší starosta Ján
Greguš bol nahradený vládnym komisárom Jánom
Brtáňom starším. Pokladníkom sa stal Martin Dúbravec a za členov zastupiteľstva boli vymenovaní
Belo Stanislav, predseda HSĽS a veliteľ HG; Eduard
Grečner, riaditeľ ev. ľudovej školy; Ondrej Hatala,
za rím. kat. ľudovú školu; Karol Stanislav, Peter Muríň a Jozef Pongrác za HSĽS.
Pri sčítaní ľudu v roku 1938 v Liptovskom Jáne
bolo: 160 domov so 191 domácnosťami. Žilo tu
854 obyvateľov, z toho 842 Slovákov, 12 českej
a moravskej národnosti. Rímskokatolíkov bolo 175,
evanjelikov a. v. 671, štyria grékokatolíci.267
Všetky spoločenské organizácie a spolky boli buď
zakázané alebo začlenené do režimistických. V obci
zostala len miestna organizácia HSĽS, HG a dobrovoľný hasičský zbor a (do svojho zákazu) Združenie
evanjelickej mládeže (SEM). Utíchla spolková, kultúrna a športová činnosť.
Vývoj po Mníchove a Viedenskej arbitráži aktivizoval miestnych Nemcov a ľudácku pravicu. Už 9.
októbra 1938 založil rímskokatolícky farár Rudolf
Scheda miestnu jednotku Hlinkovej gardy. Bola vytvorená väčšinou z nevojakov – členov HSĽS a katolíckej mládeže. Mala okolo dvadsať členov a jej
veliteľom po tom, čo R. Scheda odišiel z HSĽS
do Deutsche Partei, sa stal Karol Stanislav st., debnár. Spolkovú miestnosť si zriadili v Klimovskej kúrii.
Treba povedať, že pokým táto organizácia v obci
existovala, jej hlavnou náplňou boli kultúrne a propagandistické akcie a jej členovia nevyvíjali vlastnú iniciatívu. HG existovala viac formálne ako skutočne, to isté sa týka aj miestnej organizácie HSĽS.
V HG však bol vymenený veliteľ – starého a chorého Karola Stanislava nahradil Bélo Stanislav. V obci
bol zdanlivý pokoj.
Platforma viac menej neorganizovanej a spontánnej opozície vychádzala z predchádzajúceho
266
267
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obdobia, poznamenaného jednak zápasom na obranu Československa a demokracie a do istej miery
aj líniou KSČ na jednotný ľudový front proti fašizmu, jednak autonomistickými a radikálne separatistickými tendenciami v HSĹS. Prvé náznaky politickej
opozície v bývalých tzv. občianskych stranách proti
ľudáckej politike v počiatočnom období formovania
protifašistického odboja je možné identifikovať už
v decembri 1938 pri voľbách do slovenského Snemu. Od neúspešného pokusu senátora za KSČ Jána
Kella v roku 1925 založiť v obci organizáciu strany,
neexistovala tu fakticky až do roku 1945 ani opozícia komunistická.
Nositeľom opozičných názorov boli najmä nižší funkcionári a členovia rozpustených politických
strán. Už koncom roku 1938 vznikla opozičná skupina z bývalých členov sociálnej demokracie v železničných dielňach vo Zvolene okolo Miloša Juráša (1897–1945), rodáka z Podturne. Jeho spojkou
na Liptove bol občan Liptovského Jána Ján Macko.
Ich prostredníctvom bola od roku 1940 obec napojená na odbojovú organizáciu DEMEC.
Evanjelická konfesijná príslušnosť väčšiny obyvateľov obce konvenovala s ideou česko-slovenskej
vzájomnosti a živelne aj proti novému režimu. Činnosť niektorých členov Zväzu evanjelickej mládeže
bola blízka odbojovej činnosti takých organizácií
ako bola Revolučná mládež Slovenska alebo Všeslovanská revolučná organizácia.

Slovenský štát a formovanie
protifašistického odboja
Po vytvorení samostatného slovenského štátu
a po celý čas jeho existencie prebiehal zápas medzi
radikálnym a umierneným krídlom HSĽS, čo však
neovplyvnilo totalitný charakter režimu a jeho pronemeckú orientáciu. Život v obci odrážal obdobia

Štátny archív Bytča, pobočka Liptovský Mikuláš. Fond OÚ-LM adm., 1938 kart. 281, čj. 11903/38.
Štátny archív Bytča, pobočka Liptovský Mikuláš. Fond OÚ–LM adm., 1938 kart. 281, čj. 11903/38.

rastu fašizoidných tendencií i narastajúcich prejavov
krízy režimu. Prvé mesiace existencie samostatného
štátu boli vo vedomí ľudí spojené s rozbitím Československej republiky, vpádom horthyovských vojsk
na východné a južné Slovensko, s poľským záborom radu obcí a osád severného Slovenska. Negatívne pôsobil osud českého národa v nemeckej porobe, narastajúca totalizácia verejného a politického života a zväčšujúca sa závislosť na hitlerovskom
Nemecku. Situácia sa ešte viac zhoršila po tom,
čo vláda zapojila slovenské ozbrojené sily do vojny
po boku nacistov. Tri divízie a jedna rýchla skupina sa od prvého dňa podieľali na likvidácii Poľska.
Dve divízie slovenskej armády boli zapojené do vojny proti Sovietskemu zväzu. Na východnom fronte
sa z obce vystriedalo 18 vojakov a jeden dôstojník,
z nich Jozef Medľa padol pri Minsku počas pokusu
prejsť na stranu Červenej armády a Rudolf Čajka
prišiel o pravú ruku.
Politická a odbojová aktivita v obci bola ovplyvňované najmä sociálnopolitickým, socioprofesijným
a konfesionálnym rozvrstvením a zameraním obyvateľov obce. V prevažne murárskej, evanjelickej
a sociálnodemokratickej obci, z ktorej ľudia odchádzali za robotou, hlavnou starosťou bolo zachovanie existenčných podmienok. Až do povstania tu
nebola výrazná politická aktivita a pokiaľ áno, potom ako odraz vnútropolitického a medzinárodného vývoja. Prejavovala sa vo forme šuškanej propagandy, čítania ilegálnych tlačovín a počúvania
zahraničného rozhlasu, zosmiešňovaním predstaviteľov nemeckého nacizmu a exponentov ľudáckeho režimu. Ako spomína kronika268 ilegálne hnutie
v obci nebolo systematicky organizované a v podstate sa obmedzovalo na počúvanie zahraničného
rozhlasového vysielania a šarvátky s personálom
a osadenstvom rekreačného a výcvikového strediska nemeckých detí, umiestneného v svätojánskych
kúpeľoch. Bolo to dané najmä skutočnosťou, že
268

región nebol širšie napojený na špičky občianskeho
odboja a jeho organizácií.
V lete roku 1942 bola v bývalých kúpeľoch zriadená škola pre nemecké deti z bombardovaných nemeckých miest, vedená v duchu Hitlerjugend. Nájomca kúpeľov Ján Geruška z Popradu, ktorý sa hlásil k nemeckej národnosti a bol členom Deutsche
Partei, sa stal správcom školy. Režim v škole mal vojenských charakter a to aj pre dievčatá. Riaditeľka,

Areál školy pre nemecké deti

Hitlerjugend (Hitlerova mládež), druhá najstaršia
nacistická organizácia (po Sturmabteilung – SA),
bola polovojenská mládežnícka organizácia NSDAP, určená chlapcom vo veku 14–18 rokov. Pre
dievčatá v rovnakom veku bola určená organizácia Bund Deutscher Mädel (BDM). Pre mladšie deti
(od desať rokov) oboch pohlaví vznikla mládežnícka organizácia Deutsches Jungvolk (Nemecká mládež). Všetky tieto organizácie vychovávali nemecké
deti a mládež v duchu nacizmu.

Rukopis kroniky Eduarda Grečnera. Z pozostalosti P. Kompiša.
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uniformovaní učitelia a vychovávatelia boli výhradne Nemci. Z celého personálu jedine hlavná kuchárka Mária Melnová bola Slovenka z Liptovského
Jána. Žiaci nosili jednotné uniformy podobné vojenským a na opasku mali dýku. Po dedine sa pohybovali vždy vo vojensky usporiadanom tvare za spevu
nacistických piesní. S obľubou po dedine naháňali
a zabíjali hydinu. Treba spomenúť, že správca kúpeľov J. Geruška občanom vzniknutú škodu vždy
riadne uhradil.
V parku pred hlavným vchodom bol z okruhliakov zhotovený nacistický znak s hákovým krížom
a po oboch stranách boli vlajkové stožiare, na ktoré
každé ráno vztyčovali a večer snímali nemeckú zástavu. Mladí regrúti a študenti dvakrát tento znak
rozhádzali a napriek tvrdému vyšetrovaniu sa nikdy
neodhalil vinník.
Podobný charakter mali aj iné formy prejavu odporu proti režimu. Napríklad poslednú nedeľu pred
vyhlásením povstania bola proti zákazu zorganizovaná tanečná zábava priamo na tenisových kurtoch
pri kúpeľoch v bezprostrednej blízkosti nemeckej
školy. V tanečnom kole sa točili aj partizáni z blízkej
hory spolu s vojakmi z mikulášskej posádky, ktorých
poslali proti partizánom…
Jedným z prejavov totalizácie režimu bolo formovanie paramilitárnych organizácií ako napríklad Pracovný zbor národnej obrany v roku 1941 a Slovenská pracovná služba na základe zákona č. 36. z 12.
marca 1942.
Dňa 8. januára 1940 prijala slovenská vláda Zákon č. 20/1940 Sl. z. tzv. Branný zákon. Tento zákon
vylúčil z brannej moci Židov a Cigánov bez ponechania nadobudnutých vojenských hodností. Tí boli
zaradení do pracovných útvarov. Doplňujúce nariadenie zo dňa 29. 2. 1940 stanovilo, že preradenie
Židov a Cigánov do pracovnej povinnosti musí byť
ukončené do 15. 4. 1940. Na základe legislatívnych
úprav vznikol v januári 1941 Pracovný zbor národnej obrany. Služba bola dvojročná a až do 3. januára
1941 sa vykonávala v malých pracovných skupinách
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pri rôznych jednotkách. Boli to samostatné administratívne celky pod velením dôstojníkov. Týchto
tzv. rôt bolo asi tridsať.
Príslušníci pracovného zboru boli brancami Slovenskej republiky, na rozdiel od príslušníkov pracovnej povinnosti. Do tejto sa zadelili Cigáni a Židia. Židia nosili na rukáve rovnošaty skrížené belasé
pásiky, Cigáni červené a mali okrúhlu námornícku čiapku, akú nosili ženisti, bez štátneho znaku
a stuhy.
Branná povinnosť našla oporu v Brannom zákone, kde rozlišovala medzi príslušníkmi pracovnej služby a príslušníkmi pracovnej povinnosti. Tak
ako u ostatných zložiek armády Slovenského štátu,
aj príslušníci pracovnej služby mali dĺžku prezenčnej služby 24 mesiacov (Tancoš-Lužica, 2002, str.
59–60).

Zo zákona o SPS: § 6 Organizácia Slovenskej pracovnej služby:
(1) Príslušníci Slovenskej pracovnej služby sú:
a) velitelia a veliteľskí čakatelia,
b) mužstvo pracovnej služby, a to:
1. osoby na výkon pracovnej služby povinné (pracovnou službou povinní),
2. dobrovoľníci,
3. ďalej slúžiaci.
§ 5.
(1) Zo Slovenskej pracovnej služby sú vylúčení:
a) Židia,
b) osoby, ktoré boli právoplatne odsúdené
na stratu úradu alebo práva volebného do obcí,
alebo na stratu čestných práv občianskych,
c) osoby, ktoré boli v zaisťovacej väzbe (vl. nar. č.
32/1939 Sl. z.) spolu vyše mesiaca.
(2) Hlavný veliteľ (§ 7) môže na žiadosť povoliť výnimky z vylúčenia podľa ods. l písm. b) a c).
(3) Židovskí miešanci nemôžu sa stať predstavenými v Slovenskej pracovnej službe.

Z občanov obce boli do PSbNO zaradení Jozef Medla a Vladimír Brtáň269 do práporu, ktorý budoval letisko na Mokradi pri Liptovskom Petre, a neskôr tiež
Pavel Kompiš do práporu v Sekuliach pri Malackách,
ktorý pracoval na odvodňovaní močiara v Šúri.
V roku 1942 sa prudko zhoršila zásobovacia situácia, mzdy klesali a tým aj životná úroveň. To malo
za následok rozmach hnutia za hospodárske a sociálne požiadavky. Pocítili to napríklad majstri murári
a učni, ktorí pracovali v Prešove na stavbe tlačiarne
Andrej. Od konca roku všetky akcie získavali stále
viac na protinemeckom a protifašistickom charaktere. Evidentné to bola pri príležitosti 1. mája v roku
1943, počas odvodov do armády a pri akciách proti
táboru Hitlerjugend v Jánskych kúpeľoch.
V roku 1943 územnosprávny aparát začal pracovať na vodcovskom princípe. Boli zrušené obecné
zastupiteľstvá a posledné zvyšky jestvujúcich samosprávnych orgánov. Nahradil ich jednotný typ obecných zastupiteľstiev podľa vymenovacieho princípu
(obecný výbor, starosta, mešťanosta). Členov i náhradníkov obecných výborov vymenovávali a odvolávali na návrh HSĽS po línii vláda – župan – okresný náčelník. Doterajší volený starosta Ján Oravec
u Ferkov bol nahradený menovaným vládnym komisárom, ktorým sa stal Ján Brtáň Pešťan. Obvodný notár (notársky úrad bol spoločný pre obce Liptovský Ján a Uhorská Ves) Július Pavella zostal vo
funkcii.
V zmysle nariadenia Generálneho sekretariátu
HSĽS v Bratislave na obecnej schôdzi dňa 1. marca
1944 za účasti 31 členov miestnej organizácie HSĽS
bol do čela obce dosadený Ján Brtáň, za jeho námestníka bol vymenovaný Belo Stanislav st. – veliteľ
HSĽS a ďalší členovia poradného zboru: Emil Stanislav, Martin Dúbravec, Michal Stanislav. Obecné
zastupiteľstvo tak fakticky prestalo fungovať. Štát
269
270

v obci zastupoval notár Július Pavella. Od polovice
roku 1944 bol notárom Mikuláš Dolský.
Do roku 1938 richtárom obce bol Ján Greguš
Sklárik. Po obecných voľbách v roku 1938 sa stal
starostom Ján Oravec ml. u Ferkov. Členom obecného zastupiteľstva sa stal farár Rudolf Scheda,
ktorý 20. novembra 1938 na verejnej schôdzi novozvoleného zastupiteľstva vo svojom prejave zdôraznil, že „na Slovensku môže byť len jedna strana
(rozumej HSĽS)“, že „najsilnejší strom (rozumej Tretia ríša) podáva ruku všetkým ostatným“ a ostro vystúpil proti Židom270.
Do roku 1939 na čele obce stál volený richtár,
potom starosta. Na čele obecnej samosprávy stál
podľa §12 Zákona č. 190/1939 vládny komisár, vymenovaný vládou. Namiesto obecného výboru bola
menovaná poradná komisia. Toto opatrenie bolo
v Liptove aplikované v roku 1942. Podľa zákona
č. 171/1943 Zb. z. členov obecných výborov mohli
menovať okresné organizácie HSĽS.
V rokoch 1939–1945 po vytvorení samostatného
slovenského štátu v marci 1939 bol doterajší volený
starosta Ján Oravec u Ferkov nahradený menovaným vládnym komisárom, ktorým sa stal Ján Brtáň
Pešťan. Obecné zastupiteľstvo bolo rozpustené.
Obvodný notár Július Pavella zatiaľ zostal vo funkcii.
Za členov poradného zboru boli vymenovaní:
Belo Stanislav – veliteľ HG, Karol Stanislav – člen
HSĽS, Eduard Grečner – riaditeľ evanjelickej ľudovej
školy, Ondrej Hatala – za rímskokatolícku ľudovú
školu, Peter Muríňn a Jozef Pongrác členovia HSĽS.
V roku 1943 sa stal vládnym komisárom Ján Brtáň
Pešťan a o rok neskôr i starostom.
Od júla 1944 sa začali objavovať prvé správy o partizánoch a ruských parašutistoch. Občania podhorských dedín sa s nimi začali stretávať,
najskôr náhodne, potom už plánovite a začali ich

J. Medla ako príslušník Zaisťovacie divízie na východnom fronte padol 5. 7. 1943 v Minsku, V. Brtáň ako vojak 1. čs. armády
na Slovensku bol zajatý a odvlečený do Nemecka, kde zahynul počas bombardovania.
Štátny archív Bytča, pobočka Liptovský Mikuláš. Zápisnice obecného zastupiteľstva v Liptovskom sv. Jáne.
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zásobovať potravinami a inými potrebnými vecami.
Do Liptovského Jána zasahovala činnosť ilegálnej
odbojovej skupiny na Okresnom úrade v Liptovskom Mikuláši271, ktorá sa sformovala v roku 1942.
Skupina bola v styku s predstaviteľmi občianskeho
odboja v Najvyššom úrade pre zásobovanie (NÚZ)
a Ústredne pre hospodárstvo surovinové a priemyselné, konkrétne s JUDr. Peterom Zaťkom, JUDr. Jozefom Stanekom a JUDr. Gustávom Hilbertom, ktorý bol v spojení s odbojármi v Liptovskom Jáne, odkiaľ pochádzal, a kde počas SNP našli aj úkryt.

vyhlásená mobilizácia, v Liptove ju 1. septembra
1944 vyhlásilo veliteľstvo 2. divíznej oblasti v Liptovskom Mikuláši a Okresný revolučný národný výbor, ktorý vystúpil z ilegality. V nasledujúcich dňoch
z Liptovského Jána nastúpilo do mikulášskych kasárni 68 záložníkov, pričom prezenčnú vojenskú
službu v tom čase konalo 23 vojakov.
Ešte 29. augusta bol všetok užitočný materiál
a potraviny z nemeckého výcvikového strediska,

V priebehu Slovenského národného
povstania
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V polovici augusta 1944 boli v Liptove evidentné
príznaky vrcholiacej revolučnej situácie. Aktivita ilegálnych pracovníkov pripravujúcich ozbrojené protinemecké a protirežimistické vystúpenie narastala.
Na jednej z porád ilegálnych pracovníkov stredného
a horného Liptova došlo k dohode rozdeliť mikulášsky okres na dva relatívne samostatne celky s centrami Liptovský Mikuláš a Liptovský Hrádok. Liptovský Ján sa ocitol na západnej hranici novovytvoreného okresu vymedzenej čiarou Jamník a Liptovský
Ján. Z tejto dohody vyplynulo, že RNV v obci bude
riadiť 272 okresný RNV pre horný Liptov, ktorého vytvorenie sa pripravovalo.
Dňa 29. augusta 1944 vydal pplk. Ján Golian armáde rozkaz postaviť sa na odpor nemeckým vojskám. Po vyhlásení SNP v Slobodnom slovenskom
vysielači prečítali dve proklamácie a to Proklamáciu
Vojenského ústredia a Proklamáciu predsedníctva
Ústredného národného výboru. Do boja sa zapojili
obe hlavné ozbrojené zložky povstania povstalecká Prvá čs. armáda na Slovensku a partizáni. Bola
271
272

162

Mobilizačná vyhláška z 2. septembra 1944

Štátny archív Bytča, pobočka Liptovský Mikuláš. Fondy: Okresný úrad v Liptovskom Svätom Mikuláši, roč. 1939–1944: ONV
Liptovský Mikuláš, roč. 1945.
Okresný RNV pre horný Liptov sa sformoval fakticky 20. augusta 1944 pri Kráľovej Lehote na porade 40 ilegálnych pracovníkov, ktorí zastupovali 14 obcí zväčša horného Liptova.

osadenstvo ktorého už bolo evakuované do Liptovského Mikuláša na vlak do Nemecka, odvezený
do Liptovského Hrádku a uložené v drevených barakoch pri železničnej stanici, strážených miestnou
milíciou.
Dňa 2. septembra 1944 do obce prišla malá skupina partizánov vedená mladým poručíkom, ktorý
mal na uniforme slovenskej armády trikolóru. Na notárskom úrade si vyžiadali pomoc domácich pri hľadaní a zatýkaní členov Deutsche Partei, ktorých
zoznam mali zo sebou. Tak boli zatknutí 46-ročný
rímskokatolícky farár Rudolf Scheda, 42-ročný otec
piatich detí mlynár Samuel Roth, rovnako starý otec
troch detí pekár Herbert Hillebrandt a nájomca kúpeľov a správca nemeckej školy Ján Greguška. Boli
to občania obce, ktorí sa prihlásili k nemeckej národnosti a vstúpili do Deutsche Partei.
Všetkých zadržaných odviedli do Liptovského Mikuláša, kde ich vypočúvali. O dva dni ich všetkých
(spolu so zadržanými gardistami) odviezli do Partizánskej Ľupče a po krátkom procese v lokalite Biela
Ľupča 5. 9. 1944 členov DP popravili273, kým gardistov prepustili. Avšak medzi popravenými nebol
uvedený J. Geruška274. Ostatky popravených boli
na žiadosť rodín 12. 12. 1944 prevezené do Liptovského Jána. Tu sa uskutočnil oficiálny pohreb,
na ktorom čata nemeckej posádky v obci vypálila
na ich počesť čestnú salvu.
Už 3. septembra 1944 sa konalo verejné zhromaždenie občanov v hostinci U Bubliakov, na ktorom
bol zvolený RNV v obci. Na jeho čele stál predseda Ján Kubovčík, podpredsedom bol Ján Jančuška
a tajomníkom Eduard Grečner. Pokladník bol Martin Dúbravec, referentmi Michal Jezný, Peter Jezný
a Ján Čúrny. Členmi boli Pavel Balco starší, Pavel
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Jančuška, Michal Oravec u Kuchárov, Ján Krajčuška za vodou, Pavel Mišík, Peter Laurinc mladší, Ján
Jezný u Nemešov a Ján Mlynček zvaný Janík 275. Náhradníkmi boli zvolení Peter Kompiš od nižných, Jozef Brziak starší, Július Filo st., Martin Hapčo a Ján
Brtáň z dvora. Rozhodnutia a oznamy vyhlasoval
bubeník Pavel Kompiš spoza vody, ktorý bol súčasne tiež obecným sluhom, vartášom a hrobárom.
RNV sa okamžite pustil do práce. Jedným z prvých činov bolo zaistenie bezpečnej evakuácia nemeckých detí do Liptovského Mikuláša, kde bol
pre nich 4. septembra 1944 pristavený mimoriadny vlak. Za najdôležitejšie úlohy, ktoré vtedajší RNV
riešil, možno považovať pomoc partizánskym jednotkám, ktoré strážili vstup do Jánskej doliny, podávanie informácií o činnosti, pohybe a stave nemeckých vojsk, organizovanie furmanov pre vozenie potravín do hôr, organizovanie zbierky chleba,
múky, soli, zemiakov, strukovín od obyvateľstva
sympatizujúceho s odbojom, organizovanie ľudí
na opevňovacie práce v doline, ako aj riešenie problémov s udržaním verejného poriadku. Za tým účelom RNV zriadil miestnu milíciu pod velením riaditeľa školy npor. v zál. Andreja Hatalu. Jej 22 členov
tiež zabezpečovalo nočnú strážnu službu v obci,
hliadkovalo na železničnej trati a plnilo aj ďalšie
úlohy. Prácu RNV v obci po určitý čas riadil RNV pre
horný Liptov v Liptovskom Hrádku.
Dňa 5. septembra 1944 do obce, kde v tom čase
bolo v obchode niekoľko partizánov z doliny, prišla
nemecká cyklistická hliadka. Partizánom sa podarilo nepozorovane uniknúť do lesa na Stráňu. Nemci
vykonali prehliadku dediny a keď došli po Teplicu,
partizáni z lesa na Kameničnej na hliadku vystrelili.
Po polhodinovej prestrelke hliadka z obce odišla.

Obhliadku popravených vykonal obvodný lekár z Nemeckej Ľupče MUDr. Ján Breuer. Jeho lekárska správa je uložená na matričnom úrade v obci (zväzok IV., roč. 1944, str. 144, kde aj všetkým popravených zaevidovali).
O osude Jána Gerušku sa nenašli žiadne dokumenty a nie sú známe žiadne informácie. Je pravdepodobné, že J. Geruška sa
dostal aj s rodinou do vlaku s evakuovanými nemeckými deťmi.
Murár, veľký znalec prírody a poľovník J. Mlynček psychicky neuniesol situáciu a spáchal samovraždu.
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V nasledujúcich dňoch Nemci na nákladných autách pravidelne obec kontrolovali až po plavný
most. Naslepo strieľali do lesa a skoro z obce odišli.
Na základe tohto incidentu RNV spolu s obvodným notárom usúdili, že v záujme obce musia spoločne postupovať aj s veliteľom HG, aby boli ochránené záujmy občanov a obec pred represáliami.
Túto tajnú dohodu, že s Nemcami bude rokovať
vládny komisár s partizánmi predseda RNV, kryl notár Mikuláš Dolský.
Dňa 7. septembra 1944 obcou prebehla poplašná
správa, že v priebehu hodiny do dediny dorazia Nemci a mužov odvedú do zajatia. Občania podľahli
panike, v rýchlosti sa zbalili a aj s rodinami strávili noc v hore. Ráno, keď sa nič neudialo, sa vrátili
domov.
Medzi tým sa v doline formovali povstalecké jednotky, pripravovali sa obranné postavenia aj s pomocou občanov nevojakov z Liptovského Jána,
Uhorskej Vsi a Podturne.
Občania sa podieľali na evakuácii potravín a zbraní z vojenského veľkostatku v Podturni a vojenského materiálu z letiska na Mokradi. To bolo 24. septembra, v čase, keď partizáni 7. Pohronsko-liptovského oddielu zapálili most cez Váh pri Uhorskej
Vsi. Všetok materiál z vojenského veľkostatku, hlavne potraviny, bol povozmi dopravený na Pred Bielo
a do horárne Pred Bystrú bol tiež odvedený statok
k partizánskej skupine v Jánskej doline (Michal Pavelica, Ján Šimovček Mojžiš, Michal a Milan Šimovček, Štefan Cígler, Michal Chlebo Hološ). Časť materiálu z letiska Mokraď, ktoré bolo evakuované 5.
septembra, bola tiež dopravená do doliny.
V dôsledku zničenia mostu cez Váh zostala obec
v podstate nedostupná z hlavnej cesty Liptovský
Mikuláš–Liptovský Hrádok. V Jánskej doline, kam
potenciálnych partizánov aj z Uhorskej Vsi organizoval J. Šimovček, boli urobené záseky.
V polovici októbra došla do obce správa, že na hrebeni kopca Slemä (kóta 1513) havarovalo ruské lietadlo, ktoré prevážalo príslušníkov delostreleckej
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batérie 2. čs. samostatnej paradesantnej brigády
v ZSSR na pomoc SNP. Pri havárii zahynulo trinásť
slovenských a šesť ruských vojakov.
Dňa 13. 10. 1944 asi o 22.00 h narazil pilot Lisunova Li–2 číslo 26 z 54. leteckej divízie 5. Orelského zboru ppor. M. Ž. Bektursinova s príslušníkmi 2.
paradesantnej brigády do vrcholu Slemä nad Liptovskou Porúbkou. Pre zlú viditeľnosť (objavuje sa
verzia, že stroj bol poškodený nočným fašistickým
stíhačom), stroj zachytil vrcholce stromov, ktoré mu
odtrhli pravé krídlo a stroj havaroval. V troskách lietadla prišlo o život trinásť vojakov veliteľskej batérie delostreleckého oddielu parabrigády vrátane jej
veliteľa ppor. Dionýza Tomčányho a šesťčlenná posádka lietadla. Podľa slov Pavla Kočtúcha sa partizáni ihneď po havárii vybrali na miesto nešťastia.
Pre hustú hmlu však bolo ich pátranie márne. Lietadlo objavili až na druhý deň ráno, ale nikto z pasažierov už nežil. Obete zniesli do obce Boca, kde
boli o sedem dní po tragédii pochovaní. Nad ich
hrobom prehovorili generál Rudolf Viest a predstaviteľ odboja v Liptove Adam Benko. V súčasnosti
odpočívajú na vojenskom cintoríne Háj v Liptovskom Mikuláši.
Veliteľ lietadla bol ppor. M. Ž. Bektursinov, druhý
pilot por. A. I. Šapov, navigátor ppor. F. P. Rybin,
palubný mechanik strš. G. S. Panin, radista serž. F.
P. Švec a strelec voj. N. M. Perelygin.

Pohľad na trosky lietadla havarovaného na Slemä

Pri havárii zahynuli príslušníci veliteľskej batérie
delostreleckého oddielu 2. čs. samostatnej paradesantnej brigády v ZSSR: veliteľ batérie ppor. Dionýz Tomčány, ppor. Dr. A. Drobný, rtm. M. Sabo,
rtn. J. Goliáš, čat. F. Dudáš, čat. J. Libera, des. E.
Meisel, slob. M. Maslančík, slob. A. Bernardič, voj.
O. Jurkanin, voj. V. Květoň, voj. J. Závadský, Anton
Maksa.

Jánska dolina a Slovenské
národné povstanie 1944 276
Po tom, čo sa do obce dostala správa, že prídu Nemci, sa v Jánskej doline sformovali vojenské
i partizánske jednotky, ktoré pripravovali obranu
pre prípad, že by Nemci chceli prejsť cez dolinu. Pri
budovaní obranných postavení pomáhali muži nielen z Liptovského Jána, ale aj z Uhorskej Vsi a Podtúrne. Veliteľom tohto úseku bol rtm. Ján Lauko,
predsunutej čate velil čatár Ján Jambrich zo Závažnej Poruby.
Povstalecká obrana v Jánskej doline bola súčasťou obranného úseku 14. pešieho práporu II. taktickej skupiny 1. čs. armády na Slovensku, ktorý bojoval v priestore Kráľova Lehota–Malužiná–Čertovica pod velením kpt. Martina Kučeru. Mal tri pešie
roty, z ktorých prvá bola v doline potoka Štiavnica
v priestore Stanišová, kóty 843 a pod Bielym a Marušovou. Obranné postavenie v ústí Stanišovskej
doliny budovala skupina rtm. J. Lauka. Približne 80
metrov pred stanišovským mostom bola naprieč celou dolinou vykopaná štyri metre široká a dva metre hlboká protitanková priekopa, pred mostom
bolo položené mínové pole. Na skale nad Štiavnicou bolo postavenie ľahkého guľometu, ktorý obsluhoval Ján Jambrich.
Zničený most cez Váh zbránil prístupu motorových vozidiel do Uhorskej Vsi, Liptovského Jána
a Jánskej doliny. Nemecké pešie alebo cyklistické
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hliadky preto len nepravidelne kontrolovali dedinu,
zašli pred Plavný most, naslepo strieľali do hory.
Aj 15. októbra 1944 prišla do dediny nemecká
hliadka. Po kontrole dediny však neodišla, ale ubytovala sa v prázdnych priestoroch po nemeckej škole v kúpeľoch. Aby zaistili svoju bezpečnosť, použili čelných predstaviteľov obce ako rukojemníkov.
Tak boli zadržaní ev. a. v. farár Juraj Lukáč, riaditeľ
evanjelickej školy Eduard Grečner, vládny komisár
Ján Brtáň Pešťan, veliteľ HG Bélo Stanislav, obvodný
notár Mikuláš Dolský a občania Ján Božoň ml., Peter Murín, Ján Jezný pri fare, Ján Dúbravec, Martin
Hapčo, Július Melna, Michal Oravec u Grešov, Jozef
Kráľ Smrečan, Michal Oravec u Kuchárov.
Partizáni však boli informovaní, a tak sa v noci
nič nestalo. Nemci ráno rukojemníkov prepustili, ale
pred odchodom pohrozili vypálením obce, ak bude
pomáhať partizánom.

Boje povstaleckej armády v Jánskej
doline
„V noci z 21. na 22. októbra 1944 pritiahol do Liptovského Jána silnejší oddiel Nemcov, privážali ťažšie zbrane a muníciu a obsadili dedinu. Toto sa dialo celú sobotu aj nedeľu. Aj miestnych občanov
a furmanov zapojili do pomocných prác. Vytýčili si
prednú líniu tesne nad dedinou smerom k doline,
občanov z niektorých domov na vyšnom konci vysťahovali. Zaujali delostrelecké pozície a mínometné postavenia.“ Tak si na spomína priamy účastník.
V skorých ranných hodinách 22. októbra 1944
nemecké jednotky bojovej skupiny (Kampfgruppe)
Wittenmayer za podpory delostrelectva pancierového vlaku 62 zo 14. SS divízie Halič zaútočili na povstalecké postavenia jednotky KOSATEC v Malužinskej doline z troch strán.
Na rozkaz generála H. Höﬂeho z 15. októbra 1944 veliteľstvo 14. haličskej divízie SS v Žiline

Pozri Kompiš, P. - Vodila, P.: Spomienky na Slovenské národné povstanie. MNV a ZO SZPB Liptovský Ján, 1984, str. 20–28.
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Pohľad na Svidovské sedlo kadiaľ sa jednotky SS snažili dostať do Malužinej

Dejiny v zrkadle dokumentov

sformovalo bojovú skupinu „Wittenmayer“ , úlohou
ktorej bolo útočiť v smere od Liptovského Hrádku na Kráľovu Lehotu–Malužinú–Čertovicu a ďalej na na Brezno, striedajúc pritom skupinu „Schäfer“. Bojovej skupine v sile jedného pluku (3. prápor
30. pluku, zosilnená rota z 31. pluku, delostrelecká
batéria, protitankový oddiel a spojovacia jednotka
v počte približne 3 000 dôstojníkov a vojakov) velil SS – Hauptsturmführer Fridrich Wittenmayer.
Aj keď hlavný nápor bol z Kráľovej Lehoty na Malužinú, ťažké boje sa odohrávali v Jánskej doline
a o Svidovské sedlo. Po niekoľkých neúspechoch sa
fašisti totiž rozhodli pre obchvatný manéver a 24.
októbra zmenili smer hlavného úderu a pokúšali
sa preniknúť Jánskou dolinou cez Svidovské sedlo
do chrbta povstaleckých síl v Malužinej. Povstalcom
sa podarilo jednotky SS zdržať dva dni.
K bojom v Jánskej doline došlo 24. októbra. Ešte
za tmy sa nemecká jednotka, ktorú viedol Kurt
Spindler (z Malužinej), presunula pred Bielo a zaujala východisko k útoku v poraste pri potôčiku rovnakého mena. Partizáni ráno vyslali na prieskum
Jána Lukáča a Františka Ľubeľana, ktorí však nezistili nič podozrivé. Upokojení prešli práve pri horárni Pred Bielym na lavičku cez Štiavnicu. Skrytí
Nemci na nich začali paľbu a Jána Lukáča zabili.
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Nezranenému Františkovi Ľubeľanovi sa podarilo
zvaliť do potoka a podrastom sa vrátiť pred Stanišovú, kde informoval svoje velenie.
Nemecký veliteľ si v dedine vyžiadal od vedenia
obce tridsať mužov údajne na úpravu cesty. V skutočnosti však boli občania živým štítom pred postupujúcimi Nemcami. Keď sa dostali až k mínovému
zátarasu pred Stanišovou, nemecký veliteľ ukázal
na Michala Multáňa a prikázal mu cestu odmínovať. Otec štyroch detí však nebol vojak, a preto
prosil Nemca, aby ho úlohy zbavil. Prihlásil sa Peter
Muríň, ktorý mal z vojenčiny určité pyrotechnické
vedomosti, a spolu s Michalom Multáňom dokázali
míny z cesty odstrániť. Obrancovia doliny, keď videli ako Nemci pred sebou ženú ich susedov, ustúpili
hlbšie do doliny a cestu Pred Bystrú uvoľnili.
Priamy účastník tieto udalosti opísal nasledovne:
„Dňa 24. 10. 1944 o 4. hodine ráno sme boli nemilo prebudení ťažkou nemeckou prípravnou paľbou. Začal sa útok do doliny. Do boja zasiahli aj
naši stíhači z Banskej Bystrice, ktorí cez deň dva
razy ostreľovali útočiace nemecké vojská. Tieto však
pokračovali v útoku za výdatnej podpory delostrelcov. Presile Nemcov (jeden kompletný prápor) nemohli jednotky v doline (okolo 75 mužov bez ťažkých zbraní) čeliť.“

„Prvý odpor našich (pri horárni Pred Bielym), padol hneď ráno, prezradil to aj dym zo zapálených
budov. Ďalšie miesto odporu Ľanovisko, vyprázdnili
naši pred pár hodinami. Obranné pozície pri horárni
Pred Bystrou dlho nevzdorovali. Časť Nemcov pokračovala smerom na Červený jarok, časť sa vrátila
do Liptovského Jána. Cestou z horárne Pred Bystrou zobrali všetky zásoby a podpálili horáreň, priľahlú poľovnícku chatu a cestou všetky senníky, koliby, chatu na Ľanovisku a horáreň Pred Bielym.“276
Nemecký útok s cieľom dostať sa do tyla obranného úseku Kosatec cez Svidovské sedlo a Malužinú pokračoval 25. októbra 1944. Do Svidova prerazili Nemci dopoludnia. Tu ich čakali v obrane čaty
por. v zál. Jána Daniela a por. Ernesta Kemku zo
záložnej roty npor. Trhana s dvoma protitankovými
kanónmi rtn. Smika. Veliteľom obrany bol npor. Ján
Hudec. Nemci zaútočili na Svidovské sedlo dvakrát,
povstalci ich za pomoci jednej roty z 2. čs. samostatnej paradesantnej brigády v ZSSR pod velením
por. Juraja Pivolusku protiútokom do boku odrazili. Na poludnie však boli obrancovia donútení Svidovské sedlo opustiť. V konečnom dôsledku však
povstalci za cenu straty desiatich mužov vrátane
por. J. Daniela a rtn. Smika a desiatich ranených
vrátane por. E. Kemku museli ustúpiť a nemecké
jednotky prenikli na Malužinú. Ústupom ku kameňolomu sa boj o Svätojánsku dolinu skončil.277
Podľa spomienok Michala Mlynčeka sa udalosti udiali takto: „…Keď sa vojská priblížili do okolia Púchaliek a Svidovského sedla, dostal som príkaz od Hudeca a Kučeru zorganizovať jedno družstvo z vojakov, ktorí poznajú Jánsku dolinu a urobiť
prieskum tohto územia. Ako veliteľ som postavil
družstvo zo slobodníka Jána Mlynčeka, vojakov
Michala Zollera, Michala Čúrneho, Michala Malárika, Jána Žilku, Františka Repčeka, Jozefa Repčeka,
276
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Veliteľ a náčelník štábu partizánskej brigády Stalin
kpt. Martin Kučera (vľavo) a npor. Ján Hudec (vpravo)

Foto hore horáreň Pred Bielym. Foto dole horáreň
Pred Bystrou

Pozri Kompiš, P. - Vodila, P.: Spomienky na Slovenské národné povstanie. MNV a ZO SZPB Liptovský Ján, 1984, str. 26–27.
V prípade smrti por. Daniela stojí za úvahu uviesť jeho taktickú chybu – pozoroval Nemcov zo stromu, a tak sa stal ľahkým
terčom pri paľbe.
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Jána Urbana, Pavla Urbana, Jozefa Urbana a Pavla Rapoša. Úlohou bolo nadviazať spojenie s 3. rotou, ktorej veliteľom bol kpt. Wágner a ktorá operovala v priestore Púchaliek a spojiť sa s 2. rotou
paradesantnej brigády s veliteľom Danielom, ktorá operovala v priestore Svidovského sedla. Výsledok prieskumu som mal hlásiť Hudecovi alebo
Kučerovi…“278
V bojoch v Jánskej a Malužinskej doline boli
z povstaleckých vojakov zajatí Jánčania: Daniel Brtáň, Jozef Matejka, Dušan Pivko, Michal Slosiarik,
Ján Jezný u Nemešov, Peter Brtáň Trizna. Neskôr ich
odvliekli do zajateckých táborov v Nemecku.
V zime 1944–1945 bola obec pod kontrolou nemeckých hliadok, ktoré sem pravidelne prichádzali
z Podturne, kde bola stála a silná posádka. Od polovice januára 1945, no najmä od 20. do 28. januára, bola v obci v budove kúpeľov dislokovaná nemecká a potom maďarská posádka. V kúrii u Jozefa
Ceklára bolo umiestnené ich veliteľstvo. Orstkommando (miestne posádkové veliteľstvo) bolo na notárskom úrade. Veliteľ, ubytovaný v domčeku v areáli kúpeľov za Štiavnicou, zaviedol prísny režim so
zákazom vychádzania po 18.00 hodine. V obci bolo
umiestnené výcvikové stredisko mínometčíkov.
Napriek tomu a tuhej zime s veľkým množstvom
snehu občania obce poskytovali partizánom všestrannú pomoc. Revolučný národný výbor zabezpečoval potraviny, lieky, zimné ošatenie ako aj kontakty a pomoc rodinám povstalcov v horách. Aktívne sa zapojili J. Kubovčík, J. Jančuška, M. Kompiš
vyšných, Š. Kapríny, J. Mlynček, M. Mlynček, J. Oravec, F. Repček, P. Vodila, M. Zoller a ďalší. V obci
sa ukrývali významné osobnosti povstaleckých orgánov: Ivan Pietor a Matej Murín u Jozefa Urbana,
JUDr. Ján Stanek v rodine JUDr. Gustáva Hilberta.
Partizáni na žiadosť vedenia obce nepodnikali
proti Nemcom v dedine žiadne bojové akcie. Notár M. Dolský a ďalší predstavitelia obce presvedčili
278
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Na fotke vľavo desiatnik Ján Vrábeľ (foto z roku 1943)
a vpravo už ako maďarský občan plk. Janos Vrábel
(z roku 1979)

Orstkommandanta, že im nehrozí žiadne nebezpečenstvo a vymohli od neho súhlas, aby občania
mohli dvakrát do týždňa ísť po palivové drevo, pripravené už na jeseň, pretože v domoch už niet čím
kúriť. A tak furmani vo vreciach sečky a jačmeňa
pre kone vozili partizánom potraviny. Tí, čo nemali
kone, chodili do lesa so sánkami.
V decembri 1944 pri jednej takej ceste do hory
Belo Stanislav so synmi Belom a Otmarom prišli
až k spálenisku horárne a jágerky Pred Bystrou.
Tam zo zachovanej murovanej pivnice počuli hlas
a našli premrznutého desiatnika z 2. čs. samostatnej paradesantnej brigády v ZSSR, ktorý v horách
zablúdil a tu skryl. Hladný a s omrznutými nohami
bol na pokraji úplného vyčerpania. Dali mu najesť
a zobrali ho zo sebou, ťažko sa mu však kráčalo,
tak ho nakoniec niesli na chrbtoch. Domov prišli
až v noci a cez humná sa im nepozorovane podarilo dostať do domu, kde zraneného ošetrili, ukryli
a vyliečili. V civilnom obleku s legitimáciou, ktorú
vystavil notár M. Dolský, sa vrátil domov blízko maďarských hraníc. Ten desiatnik sa volal Ján Vrábeľ
a po vojne pôsobil v hodnosti plukovníka maďarskej
armády v diplomatických službách. Do Jána sa rád
vracal a naposledy tu bol v roku 2002, dva mesiace
po svojej návšteve zomrel vo veku 82 rokov.

Kompiš, P., Vodila, P.: Spomienky na Slovenské národné povstanie, Liptovský Ján 1984, s. 26.

Miesta úkrytov partizánov v Jánskej
doline.279

Partizánska
jaskyňa

Výmoľ
v svahu
Slemä

Výmoľ oproti
Hlbokému

V januári roku 1945 prísny režim v obci trocha povolil, keď nemeckých vojakov vystriedali maďarskí.
Maďari už nechceli veľmi bojovať a mnohí sa vzdali
partizánom. V kúpeľoch teraz nocovali ustupujúce
frontové jednotky a partizáni často v noci prichádzali do dediny. Po mobilizácii do Domobrany, ktorá mala bratislavskému režimu nahradiť rozpadnutú armádu, sa väčšina mužov povolaných ročníkov
ukryla v okolitých horách.
Večer 25. januára 1945 partizáni oddielu Kirov
(veliteľ npor. Alexander Fiodorovič Gurov) prepadli
106. vozatajskú rotu Maďarskej kráľovskej armády.
V dome notára M. Dolského zajali ich veliteľa npor.
László Kissa a vyzvali ho, aby sa s celou jednotkou
vzdal. Keďže to odmietol, partizáni ho zastrelili. Pochovaný je na jánskom cintoríne. Vzdalo sa tridsať
maďarských vojakov.
V nasledujúcich dňoch po ceste z Liptovského
Hrádku do Liptovského Mikuláša v zmätku ustupovali zvyšky nemeckej armády a z obce sa vytratili aj
Maďari. Z doliny sa vrátili skupiny rasovo prenasledovaných, ktorí sa tam po celý čas skrývali a s nimi
prišli aj partizáni. Fujavica v posledných januárových dňoch zafúkala závoz pri Uhorskej Vsi metrovým závejom a ustupujúce nemecké jednotky sa
tak do obce nemohli dostať. Občania túžobne očakávali príchod československých alebo sovietskych
jednotiek.

Partizáni v Jánskej doline

Židovská
jaskyňa
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V Jánskej doline nebola trvale dislokovaná žiadna
partizánska jednotka aj keď sa na začiatku povstania hovorí o skupine M. Pavelicu a J. Šimovčeka,
ktorú z občanov Uhorskej Vsi, Liptovského Jána
a Podtúrne organizoval Ján Šimovček Mojžiš (Štefan
Cígler, Michal Šimovček, Ján Chlebo Hološ a ď.).
Jednotlivé skupiny mali úkryty v skalných jamách
za Nadinou studničkou, v Šuštiačke, v Špatnej alebo

Archív Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš. Foto 1 Juraj Bárta, foto 2–6 Stanislav Šrol.
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v Šindliarke (Partizánska jaskyňa). Napriek tomu, že
všetky skupiny boli vyzbrojené, nie všetky spĺňali
kritériá partizánskych jednotiek.
Na Brtkovici však mal tábor partizánsky oddiel
Za oslobodenie Slovenska. Jeho stráže boli vysunuté až do ústia Stanišovskej doliny do Jánskej doliny.
Liptovský Ján bol v operačnom priestore oddielu.
Po prechode povstania do hôr sa na Brtkovici sformoval partizánsky oddiel z príslušníkov obranného úseku KOSATEC 2. taktickej skupiny 1.
čs. armády na Slovensku a miestnych partizánov
z Liptovskej Porúbky. Bol súčasťou vojensko-partizánskej jednotky MARTIN, ktorej velil škpt. Martin
Kučera. V druhej polovici decembra 1944 po zlúčení jednotky MARTIN so skupinou G. M. Lošakova, ktorá sa odtrhla od 2. čs. partizánskej brigády J. V. Stalina, vznikla partizánska brigáda STALIN
(Kučera – Lošakov). Jej súčasťou bol teraz aj partizánsky oddiel s názvom Za oslobodenie Slovenska
na Brtkovici.
Veliteľom oddielu bol npor. Štefan Bobula, komisárom Ľudovít Gerek, náčelníkom štábu por. J.
Sabršúl a lekárom O. Goldhammer. Jeho príslušníkmi boli väčšinou muži z Liptovskej Porúbky, Závažnej Poruby. V oddiele bolo tiež osem Francúzov,
ktorí zostali v Iľanovskej doline (ranení) po odchode
hlavnej skupiny kpt. Lanouriena. Na jar 1945 mal
partizánsky oddiel Za oslobodenie Slovenska okolo
150 bojovníkov.
Štáb mal stanovište v chate Eugena Haasa v Brtkovičnej doline, oddiel sám bol rozmiestnený
v bunkroch okolo celej Brtkovice. Spojenie štábu
s bunkrami bolo poľnými telefónmi. Bojovú činnosť
oddiel vykonával v priestore Liptovský Hrádok–Kráľova Lehota–Malužiná. V januári 1945 sa podieľal
na oslobodení Liptovskej Porúbky a 31. 1. 1945 aj
Liptovského Hrádku. Stanišovskú jaskyňu využívali partizáni ako dočasný úkryt, resp. na oddych
a na uskladnenie zásob.
280
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Archív oblastného výboru SZPB v Liptovskom Mikuláši.

Špatná, pohľad
z jaskynného
bunkra

Špatná,
vonkajší
pohľad

Súčasťou oddielu sa stali príslušníci Pohronsko-liptovského oddielu. Po rozpade povstaleckej armády (tj. po 28. 10. 1944) oddiel ustúpil z Malužinej
na Vyšnú Bocu, odkiaľ bol ďalej vytlačený na Čertovicu, kde sa v podstate rozpadol na niekoľko skupín. Tie sa v priebehu niekoľkých týždňov spojili pri
Trangoške a v polovici decembra 1944 sa presunuli
k Liptovskej Porúbke a vytvorili tábor v chate v Skaličnej doline. V tom čase bolo v oddiele 80 Slovákov, 60 Rusov, 15 Čechov a niekoľko partizánov
ďalších národností, medzi nimi tiež John Dayer zo
zostreleného B-17. V priebehu dňa 28. decembra
1944 sa oddiel presunul zo Skaličnej doliny na Brtkovicu, kde sa stal súčasťou 2. partizánskej brigády
Za oslobodenie Slovanov pod novým pomenovaní – „Za oslobodenie Slovenska“.280
Koncom januára 1945 sa z Demänovskej doliny
do tábora v Brtkovičnej doline presunula 130-členná

časť partizánskej brigády Stalin (Kučera-Lošakov).
Jánskou dolinou, často až do obce, prechádzalo,
resp. sa v doline dočasne zdržiavalo množstvo partizánskych skupín či oddielov, napríklad francúzski
partizáni na čele s kpt. G. de Lannurienom na svojom presune z Iľanovskej doliny.
Nedostatok potravín (aj keď ich zásobovali ľudia
z Iľanova a Liptovského Jána), kruté zimné podmienky spojené s omrzlinami a chorobami, stále
nebezpečenstvo nemeckého útoku viedli kpt. G. de
Lannuriena k rozhodnutiu odísť z Iľanovskej doliny.
Osemnásteho novembra 1944 o tom informoval
na zhromaždení všetkých francúzskych príslušníkov
jednotky. Na druhý deň bolo sformovaných šesť
8–10 členných skupín vedených poddôstojníkmi,
ktoré sa mali samostatne dostať do Košíc. Väčšina
sa rozhodla pre cestu južnou trasou cez Lučenec.
Kpt. G. de Lannurien so svojou skupinou odišiel cez
Jánsku dolinu a Ďumbier a prešli na Pohronie.
Okrem spomenutého oddielu Za oslobodenie
Slovenska tu operoval tiež oddiel Kirov (veliteľ A. F.
Gurov)281 a iné. S trojicou členov Gurovovho výsadku sa po Vianociach 1944 stretli v Benčovej Vladimír Chlebo a Martin Kašiak. K partizánskemu oddielu Kirov potom z obce odišlo niekoľko mladých
občanov. 28. januára 1945 dolinou a obcou prechádzalo k sovietskym jednotkám (24. strelecká divízia) niekoľko sto príslušníkov partizánskej brigády
Stalin (veliteľ M. I. Šukajev).
V partizánskej brigáde STALIN (Kučera-Lošakov)
v oddiele Za slobodu v Mošnickej doline nad Laziskom pod velením npor. Michala Lukáča bojovali Ján
Čenka, Vladimír Chlebo, Štefan Kapríni, Ján Kompiš, Michal Kompiš, Peter Kúdora.
V oddiele Za oslobodenie Slovenska v priestore
Brtkovice nad Liptovskou Porúbkou (veliteľ npor.
281
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Štefan Bobula) bojovali Július Oravec, Michal Oravec, Pavel Oravec.
V partizánskom oddiele KIROV (veliteľ ppor. A.F.
Gurov) bojovali Michal Ďurota, Ján Kazár, Jozef Kazár, Ondrej Kazár, Martin Kašiak, Ján Kubovčík, Michal Kubovčík, Michal Matejka.
V iných partizánskych jednotkách bojovali Dušan
Bátory, Ján Bátory, Ján Božoň ml., Rudolf Hlavienka, Jozef Húska, Martin Jezný, Kornel Kompiš, Rudolf Melna, Ľudovít Pavelica, Michal Staroň, Rudolf
Vozár, Michal Zoller.282
Šesť bývalých partizánov po rozpustení ich oddielov bolo zaradených do 1. ČSAZ a dvaja boli zaradení do miestnej milície.
Z Liptovského Jána bol pozoruhodnou osobnosťou odboja Vladimír Mlynček, ktorý bol už
v roku 1943 nasadený pod velením stotníka Gondu do technickej divízie v Taliansku. S pomocou talianskych partizánov z brigády Matteotti prešiel ku
československej brigáde (neskôr 1. Československej
divízi v Taliansku). Zaradený bol do 3. roty práporu
Partizán, ktorej velil major Fučko. Vladimír Mlynček

Vojenský preukaz Vladimíra Mlynčeka

Archív Múzea SNP Banská Bystrica. Fond 120 – UŠPH, arch. jedn. 7, pr. č. 191/65.
Svedectvo priamych účastníkov doplnené podľa dokumentu MNV v Liptovskom Jáne z 10. 3. 1945. Štátny archív Bytča,
pobočka Liptovský Mikuláš. Fond ONV – horný Liptov, 1945, šk. 6. Na tomto základe je možné konštatovať, že SNP sa ako
partizáni zúčastnilo 29 občanov obce.
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bol v spojení aj s ďalšími spolubojovníkmi z bývalej
roty a pomáhal im ku prechodu. Jednotka sa takto
ďalej rozrastala. Zachoval sa jeho vojenský preukaz,
dokazujúci jeho príslušnosť československému odboju na talianskom území. V roku 1945 bol Vladimír Mlynček vyznamenaný medailou „Partizan
1945 Italia“ (ev. č. 159) a pri príležitosti 25. výročia
oslobodenia sovietskou armádou v roku 1970 dostal Pamätnú medailu.283

Liptovský Ján v čase
oslobodzovacích bojov (1945)

Dejiny v zrkadle dokumentov

Na konci januára 1945 nemecké vojská ponechali
na závoze jeden krycí guľomet a z Liptovského Jána
odišli. V noci posledného januárového dňa jednotky 1. čs. samostatnej brigády v ZSSR a 768. streleckého pluku 138. streleckej divízie Červenej armády
s veľkým prispením partizánov úplne oslobodili Liptovský Hrádok. Na svojom postupe k Liptovskému
Mikulášu narazil 2. peší prápor 1. čs. samostatnej
brigády pri Podturni na nemecký odpor a zastavil
sa. V noci vyslal jeho veliteľ prieskumnú hliadku
do Uhorskej Vsi a Liptovského Jána. Prieskumníci, ktorí došli až na Stráň, zistili, že obec Nemci už
opustili. 2. februára 1945 sa pri Políku objavili prví
sovietski prieskumníci, ktorí prešli cez Váh po lavičke pri Podturni. Boli to pravdepodobne ešte príslušníci 138. streleckej divízie, ktorú do 4. februára
1945 vystriedala 8. strelecká divízia Jampolská. Postupovali cez Polík, most pri transformátore a Šamovské na Závažnú Porubu. Pri kúpeľoch sa stretli s našimi bojovníkmi z obce, ktorí ich informovali o situácii a podľa zvyku ich aj pohostili. Pred
večerom sovietsky veliteľ nariadil nástup všetkých
mužov, ktorí potom odišli očistiť od snehu cestu
283
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na Závažnú Porubu. Po súmraku sovietski vojaci s pomocou domácich skúmali možnosť prepravy bojovej techniky z Liptovského Hrádku cez Váh,
pretože most pri Uhorskej Vsi bol stále poškodený.
Po úprave brehov a odstránení snehových závejov
cez Brezinu pri Medokýši bola v noci cesta uvoľnená a do obce začala prúdiť bojová technika a vojaci.
Jednotky 17. streleckého zboru Červenej armády,
ktoré bojovali na ľavej strane Váhu, sústavne útočili
na dobre vybudovanú nemeckú obranu. Ani nasadenie povestných kaťuší zo Sihote a neskôr z pod
Hrádku neprinieslo prelomenie nemeckých postavení. Nepodarilo sa ani preniknúť do Iľanovskej
doliny, keď sa červenoarmejci pokúsili dobyť pásmo bunkrov v Záskočí, na kóte 1119 Kúpeľ a v priľahlom sedle Príslop284. V teréne ich sprevádzali Peter Jančuška a Ján Mlynček.
To sa podarilo až koncom marca československým vojakom z lyžiarskej roty samopalníkov 4. čs.
samostatnej brigády, ktorých viedol opäť P. Jančuška. Cez záver Jánskej doliny a cez Zadný vrch
po hrebeni na Krakovu hoľu sa im podarilo dostať
z demänovskej strany do tyla nemeckých bunkrov
a ich posádku zajať. To uvoľnilo cestu k silnému nemeckému delostrelectvu, rozmiestnenému v Demänovskej doline a prispelo k oslobodeniu Liptovského Mikuláša 4. apríla 1945.
Pred Liptovským Mikulášom front uviazol na nemeckej obrane a obec sa ocitla uprostred frontovým bojov. Rodiny sa pred delostreleckou paľbou
ukrývali v pivniciach rodinných domov a kúrií. Dňa
8. februára 1945 velenie 18. armády nariadilo evakuáciu civilného obyvateľstva z frontového pásma
do obcí asi 20 km za Liptovským Hrádkom. Ubytovanie si musel každý hľadať sám v Liptovskom Petre, Pribyline, Kráľovej Lehote, Hybiach a Východnej.

Kompiš, P., Vodila, P.: Spomienky na Slovenské národné povstanie, Liptovský Ján 1984, s. 39.
V boji padlo okolo dvadsať sovietskych vojakov, z ktorých pätnásť bolo možné zniesť až 17. 5. 1945. Kostrové pozostatky
ďalších štyroch boli nájdené až 50 rokov po skončení vojny. Na mieste ich posledného odpočinku príslušníci Vojenskej akadémie postavili skromný pomníček.

Arm. gen. Ivan Jeﬁmovič Petrov (vľavo) a gen. Ludvík
Svoboda (vpravo)

V noci bez povozov sa občania presunuli do určeného priestoru a hľadali si pomoc u príbuzných
alebo prostredníctvom národného výboru. Z obce
bolo 12. a 13. marca 1945 evakuovaných 672 obyvateľov, najviac do Dovalova (194), do Liptovského
Hrádku, Liptovského Petra, ale aj na Štrbské Pleso
(päť osôb). V obci zostala len malá jednotka občianskej milície, časť členov RNV, notár a furmani, ktorí
boli k dispozícii bojujúcej armáde.
Peter Vodila spomína, že evakuácia sa nevyhla ani
štvordňovému dieťaťu Anny a Jána Mlynčenovcov,
ktoré chvíľu niesol na rukách, chvíľu viezol na sánkach, ktoré dostali od červenoarmejcov. Rodina
evakuovala do Hýb k rodine s kravou, ktorá ich živila v nastávajúcich štrnástich dňoch mimo domova.
Po prvej evakuácii obyvateľstva z frontového
pásma prišli v noci na 9. februára 1945 do obce
slávne „kaťuše“ BM 13 z 3. samostatného horského
raketometného oddielu, prideleného veliteľom 18.
armády. Batéria kaťuší pozostávala z ôsmych odpaľovacích zariadení, 122 mm zastreľovacieho dela
a nákladných automobilov, ktoré viezli muníciu.
Pravdepodobne s touto jednotkou sa stretlo šesťdesiat partizánov oddielu Za víťazstvo z partizánskej brigády Stalin (Kučera-Lošakov) na svojej ceste
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z tábora vo Vidličke na úpätí Veľkého Gápľa cez
Ďumbier, Štiavnicou a Jánskou dolinou k Červenej armáde v Liptovskom Jáne, kde ich prijal veliteľ
v hodnosti majora285.
Okrem kaťuší tu bol umiestnený poľný lazaret
(pravdepodobne časť 77. zdravotníckeho práporu
17. gardového streleckého zboru) a rad tylových
jednotiek.
Dňa 15. 2. 1945 príslušníci 1. pešieho práporu 1.
čs. samostatnej brigády v ZSSR vystriedali vojakov
sovietskej 8. streleckej divízie, ktorá s ďalšími útvarmi 17. gardového streleckého zboru odišla do Poľska. Do obce sa vrátili niektorí mladší muži a na príkaz RNV bola 21. februára 1945 zriadená dvadsať
dva členná Národná milícia na udržiavanie poriadku, zabezpečenie a ochranu majetku evakuovaných
občanov. Jej veliteľom bol npor. v zál. Andrej Hatala
a po ňom Pavel Čúrny ml. Tentoraz mala za úlohu
zabezpečiť druhú už však úplnú evakuáciu obce,
ktorá trvala od 9. marca do 8. apríla 1945. V obci
zostali len traja členovia RNV, päť príslušníkov milície, desať občanov pracovnej povinnosti.
Vojnová rada 4. Ukrajinského frontu svojou direktívou č. 0096š a následne velenie 18. armády,
v ktorej bol začlenený 1. ČSAZ, nariadením č. 009š
zo dňa 6. marca 1945 a následne 8. 3. 1945 tiež
velenie 1. ČSAZ nariadili úplnú evakuáciu civilného
obyvateľstva z bojového pásma do dvanástich hodín dňa 13. 3. 1945.
Smernica určovala:
– v prvom rade vykonať reevakuáciu civilného obyvateľstva z východného Slovenska,
– v druhom rade evakuovať civilné obyvateľstvo
z obcí vo frontovom pásme pri Liptovskom Mikuláši do obcí asi 20 km za Liptovským Hrádkom,
– následne evakuovať všetkých obyvateľov okrem
členov MNV, obecných milícií, starcov a chorých.
Evakuovaní mali použiť na presun do určených
miest vlastné alebo prenajaté dopravné prostriedky.

Spomienka kpt. v zál. Antona Žúbora
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Príslušníci lyžiarskeho práporu mjr. Chratinu a jeho hlásenie z Liptovského Jána
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Tí, ktorí boli evakuovaní prostriedkami 1. ČSAZ, si
však mohli vziať len najnutnejšie potreby (potraviny, šatstvo, periny, detský vozík). Ubytovanie si každý hľadal sám v Liptovskom Petre, Pribyline, Dovalove, Kráľovej Lehote, Hybiach a Východnej.
Obdobné nariadenia vydalo veliteľstvo tyla 1.
ČSAZ ako aj prednosta ženijnej služby zboru. Evakuácia sa vzťahovala na obce Žiar, Smrečany, Veterná Poruba, Vitálišovce, Okoličné, Podtureň, Uhorská
Ves, Liptovský Ján, Závažná Poruba, Iľanovo, Ploštín.
ONV horného Liptova tieto smernice ešte doplnil
prípisom z 12. 3. 1945, v ktorom spresnil, koho sa
evakuácia týka a kto jej nepodlieha.
V čase keď Nemci znova dobyli Liptovským Mikuláš, na front začali prichádzať jednotky novej brigády 1. československého armádneho zboru v ZSSR.
Po výcviku v Levoči bola novovytvorená 4. čs. samostatná brigáda postupne zasadzovaná po práporoch v období od 7. do 20. marca 1945. Ako prvý
bol 5. marca prisunutý na front 7. peší prápor. Dislokovaný bol v Liptovskom Jáne. V noci z 11. na 12.
marca do obce prišiel 8. peší prápor spolu s časťou spojovacieho práporu, zvyšok práporu prišiel
s veliteľom brigády (plk. Pavol Kuna) a časťou štábu brigády 14. marca. Konečne 24. marca prišiel 9.
peší prápor. Ďalej tu boli dislokované ďalšie brigádne jednotky ako 3. samopalný prápor, prieskumná
rota, štábna rota a 6. delostrelecký pluk. V Liptovskom Jáne sa kompletoval 7. delostrelecký pluk.
Intenzívny výcvik jednotiek brigády pokračoval
174

až do konca marca, kedy bola brigáda presunutá
na pravý breh Váhu.
Samostatný prápor lyžiarov automatčíkov, veliteľ mjr. B. Chrastina, po výcviku na Štrbskom Plese sa presunul k Liptovskému Mikulášu. Prvá rota
bojovala o Smrečany. Druhá sa 7. marca presunula do Jána, odkiaľ vykonávala prieskum a prepady.
V obci zostala do 27. marca 1945. Obe roty sa 29.
marca 1945 zlúčili do roty samopalníkov, ktorá bola
začlenená do 4. čs. samostatnej brigády.
Organizácia 4. čs. samostatnej brigády:
• 7., 8., 9. poľný prápor, 3. prápor automatčíkov.
Práporom od konca marca 1945 velili: 7. ppr
kpt. P. Kováč, škpt. M. Kučera a škpt. T. Galba; 8.
ppr kpt. J. Lipový, škpt. Š. Margitán; 9. ppr mjr. V.
Střelka a kpt. J. Válek; 3. práporu automatčíkov
kpt. M. Čordáš.
• 6., 7. delostrelecký pluk
7. delostreleckému pluku velil pplk. J. Svoboda.
• 4. protilietadlový oddiel, 5. spojovací prápor, 6.
ženijný prápor
Protilietadlovému oddielu velil npor. G. Čech,
spojovaciemu práporu npor. B. Šramo, resp. npor.
P. Žarnay, ženijnému prápor por. E. Lichtblau.
Občania obce sa po deviatich týždňoch konečne
mohli vrátiť do svojich domovov. Radosť z návratu kalil pohľad na rozbité domy a ďalšie dôsledky
frontových bojov. Prežila len časť dobytka a koní,
ktoré zostali v dedine. Hrozila epidémia z mŕtvol
a mršín, bolo potrebné odstrániť míny a množstvo

Obec navštívil veliteľ 4. Ukrajinského frontu arm.
gen. Ivan J. Petrov a veliteľ prvého Československého armádneho zboru v ZSSR gen. Ludvík Svoboda.

Vojnové škody a obete vojny
v obci286
Plk. Pavol Kuna
(* 18. 1. 1895
Vrbica † 4. 5. 1982
Levoča), veliteľ 4. čs.
samostatnej brigády

nevybuchnutej munície. Revolučný národný výbor
organizoval asanačné a upratovacie práce, skupina
bývalých vojakov (Michal Zoller, Ján a Michal Mlynčekovci, František Repček, Jozef Kompiš, Pavel Čúrny ml., Michal Pivko a i.), ktorí mali základy práce
s výbušninami, začala odstraňovať muníciu z obce
a jej chotára. Tieto práce sa obišli bez zranení,
avšak pri manipulácii s granátom zahynul na Brezine 14-ročný Štefan Matejka.
Prišla aj iná smutná správa dňa 2. februára 1945
v hore pri kúpeľoch Lúčky Nemci zastrelili spolu
s ďalšími jedenástimi našich občanov partizánov
Michala Ďurotu, Jozefa Kazára a Michala Matejku.
V septembri ich telá exhumovali a previezli do rodne obce, kde boli riadne pochovaní. Na mieste popravy dnes stojí pomník pripomínajúci túto udalosť.
Vojna sa však ešte neskončila a front postupoval
ďalej na západ. Naši vojaci a záložníci znovu nastúpili k bojujúcim jednotkám 1. čs. armádneho zboru
v ZSSR, najmä k 4. čs. brigáde, ktorá mala veliteľstvo v našej obci.

286
287

Protifašistického odboja, Slovenského národného povstania a Druhej svetovej vojny sa z obce
zúčastnilo päťdesiatpäť vojakov povstaleckej armády, trinásť partizánov a tridsaťosem ilegálnych
pracovníkov.
Celkové straty na území obce Liptovský Ján v dôsledku vojnových udalostí boli nasledujúce. Padlo
tu štyridsaťšesť povstaleckých vojakov a partizánov
(pochovaných na vojenskom cintoríne Háj-Nicovô
v Liptovskom Mikuláši) a jedenásť občanov našej
obce. V chotári obce padlo ďalej najmenej sto vojakov Červenej armády287. Provizórne boli pochovaní v spoločných hroboch v záhrade Jozefa Ceklára,
v záhrade Petra Brtáňa a pred evanjelickým kostolom. Neskôr bolo exhumovaných sedem dôstojníkov, päť poddôstojníkov, jedenásť vojakov a 80 neidentifikovaných, ktorých previezli na cintorín Červenej armády v Žiline.
Ťažko poškodených bolo dvanásť domov, úplne
zničených osem hospodárskych stavieb, dve horárne, štyri poľovnícke chaty, približne pätnásť jágeriek a kolíb, Štefánikova chata na Ďumbieri a most
pri Uhorskej Vsi. Zabitých bolo 540 kusov dobytka,
koní, oviec a ošípaných spolu s nespočetným množstvom hydiny.

Štátny archív Bytča, pobočka Liptovský Mikuláš, f. ONV, čj.7215/1945 adm.
Tradične uvádzaný počet 57 zjavne nie presný a úplný.
175

Padlí počas druhej svetovej vojny
Vladimír Brtáň
* 17. 9. 1921
Vojak 1. čs. armády na Slovensku. Zajatý a odvlečený do Nemecka. Zahynul v roku 1944
v koncentračnom tábore počas
bombardovania.

Ján Čenka
* 9. 1. 1920
Partizán, príslušník 2. čs. partizánskej brigády M. R. Štefánika. Padol v Jánskej doline 16.
októbra 1944 počas nemeckých pokusov dostať sa do tyla
obrannému úseku Kosatec.

Michal Ďurota
* 5. 2. 1927
Partizán, príslušník partizánskeho oddielu Kirov, ktorý
vznikol okolo rovnomenného
výsadku 4. UF pod velením
kpt. A. F. Gurova. Padol do zajatia a 2. 2. 1945 bol zastrelený príslušníkmi sonderkommanda pri kúpeľoch Lúčky.

Dejiny v zrkadle dokumentov

Jozef Kazár
* 7. 11. 1923
Partizán, príslušník partizánskeho oddielu Kirov, ktorý vznikol
okolo rovnomenného výsadku
4. UF pod velením kpt. A. F.
Gurova. Padol do zajatia a 2.
februára 1945 bol zastrelený
príslušníkmi sonderkommanda
pri kúpeľoch Lúčky.
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Ján Lukáč
* 19. 5. 1915
Vojak 1. čs. armády na Slovensku. Zaradený k 2. taktickej
skupine, obranný úsek Kosatec
(kpt. M. Kučera) Kráľova Lehota–Malužiná. Padol pri stretnutí
s nemeckou hliadkou v Jánskej
doline 31. 10. 1944

Michal Matejka
* 25. 11. 1923
Partizán, príslušník partizánskeho oddielu Kirov, ktorý vznikol
okolo rovnomenného výsadku
4. UF pod velením kpt. A. F.
Gurova. Padol do zajatia a 2. 2.
1945 bol zastrelený príslušníkmi sonderkommanda pri kúpeľoch Lúčky.
Pavel Stanislav
* 13. 10. 1921
Vojak, príslušník tzv. východoslovenských divízií. Pri ich odzbrojovaní v nemeckej operácii
Kartoffelernte mit Prämie sa
dostal do Poľska, kde v bližšie
neurčenom čase a za neznámych okolností zahynul.

