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Úvod
V živote národa majú veľké zmeny svetovej politiky často za následok
narušenie fungovania štátu, ale aj zaužívaného spôsobu života jednotlivcov i rodín. Takýmto ťažkým obdobím prešlo Slovensko a obec Liptovský Ján pred a počas druhej svetovej vojny. Občania sa často dostávali do situácií, kedy sa museli rýchlo rozhodovať a zároveň sa snažili
zachovať si svoj charakter. Je potrebné zdôrazniť, že počas rokov
1938–45 bolo spolužitie našich občanov veľmi dobré bez ohľadu
na politickú či náboženskú príslušnosť. Nikto nikoho neudal a triezve
vedenie obce zachránilo od represálií občanov či obec od vypálenia,
tak ako sa stalo mnohým obciam na Slovensku.
Členitá Jánska dolina vytvárala dobré predpoklady na bezpečné
úkryty, ktoré poskytla počas Slovenského národného povstania trom
stovkám partizánov a asi tridsiatim rasovo prenasledovaným rodinám.
Na druhej strane zase masívne kaštiele (kúrie) a kúpele vyhovovali
nemeckým fašistom. Po začatí druhej svetovej vojny v nich zriadili školu
pre deti z bombardovaných nemeckých miest a po vypuknutí SNP tu
boli ubytované i nemecké armádne jednotky a trestné komandá. To
však bolo príčinou mnohých konfliktných situácií.
Počas vojny boli v obci dve vedenia. Oficiálne predstavované
vládnym komisárom, miestnou organizáciou Hlinkovej ľudovej strany
(HĽS) a Hlinkovou gardou (HG). Ilegálne predstavované Revolučným
národným výborom (RNV). Komisár a RNV napriek tomu úzko spolupracovali, čo umožnilo aktívne zapájanie občanov do odbojovej činnosti a zároveň zachovalo obec bez ujmy. Veľkú pomoc poskytol aj
štátny notár Mikuláš Dolský, ktorý ovládal nemecký a maďarský jazyk
čo sa počas vojny veľmi zišlo, keď ubytoval u seba veliteľa Orstkomanda a neskôr aj veliteľa maďarskej jednotky, od ktorých získaval
cenné informácie, ktoré potom odovzdával partizánom.
Veľká vďaka a úcta patrí aj po šesťdesiatichpiatich rokoch všetkým
účastníkom protifašistického odboja.
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Pred druhou svetovou vojnou
Udalosti v európe, spojené s presadzovaním nemeckého nacizmu
predstavovaného Adolfom Hitlerom a jeho NSDAP, od druhej polovice tridsiatych rokov minulého storočia znepokojovali demokratické vlády veľmocí Francúzska a Veľkej Británie. Agresívna a expanzívna politika nacistov ohrozovala aj samu existenciu Československej
republiky a vzbudzovala obavy obyvateľstva pred možným vojnovým
konfliktom.
Ani naši občania neboli v tomto smere výnimkou. Vývoj udalostí
ich obavy potvrdil. Zvýšená pozornosť zameraná na obranyschopnosť
štátu sa odrazila napríklad vo vytvorení Civilnej protileteckej obrany
(CPO). Aj v našej obci vznikla táto jednotka, ktorá mala 25–30 príslušníkov. Tvorili ju hlavne starší muži nepodliehajúci vojenskej službe. Pravidelné školenia vykonávali dôstojníci z mikulášskej vojenskej posádky.
Veliteľom jednotky sa stal Pavel Čúrny.
Ďalší občania hlavne murári budovali pohraničné opevnenia na južnej hranici s Maďarskom. Situácia sa zhoršovala každým dňom. V noci
z 11. na 12. marca 1938 do Rakúska vtrhla nemecká armáda a krajina
bola pripojená k Veľkonemeckej ríši ako Východná marka a zostala
až do konca roku 1945. Mníchovská dohoda a Viedenská arbitráž,
ktoré sa konali v septembri a novembri 1938 rozbili Československý
štát, ktorý sa stal ďalšou obeťou nacistického Nemecka. České krajiny
okupovalo a vytvorilo tu protektorát Nemecko, zatiaľ čo k ríši vazalsky
pripútané Slovensko, sa po vyhlásení Slovenského štátu muselo brániť
agresívnym snahám Maďarska v malej vojne.
V dôsledku Mníchovskej dohody a Viedenskej arbitráže Maďarsku pripadlo 10 390 km² s viac ako 854 217 obyvateľmi a v prospech Poľska pripadlo 805 km², na ktorých žilo 227 399 obyvateľov.
Spolu s odstúpeným územím Nemecku to bolo 21 % celkovej rozlohy
Slovenska.
Zmeny vo vedení krajiny nastali už po vyhlásení autonómie Slovenska, kedy sa k moci dostalo radikálne pronemecké a profašistické
krídlo HSĽS. Po vyhlásení samostatnosti 14. 3. 1939 proces totalizácie spoločnosti rýchlo napredoval. Boli zrušené všetky politické strany
okrem HSĽS a strán nemeckej a maďarskej menšiny. Zároveň boli rozpustené všetky spoločenské organizácie od odborov až po mládež-

nícke organizácie. Namiesto nich sa vytvárali nové, režim podporujúce organizácie.
To platilo i v našej obci. Vtedajší starosta Ján Oravec (u Ferkov) bol
odvolaný spolu s celým obecným zastupiteľstvom. Namiesto neho bol
vymenovaný vládny komisár Ján Brtáň (pešťan) a štátnu správu vykonával obvodný notár Július Pavela. V obci fungoval len Dobrovoľný
hasičský zbor a Združenie evanjelickej mládeže.
Časté v tomto období na slovensku boli sťažnosti na výčiny gardistov, ktorí sa svojvoľne pasovali do úlohy polície. Ostro vystupovali
najmä proti židom a iným nie dosť rodu verným občanom. Slovenský
snem v júni 1940 vydal zákon upravujúci činnosť HG. V obci existovala HG, ktorá mala dvadsať členov z radov nevojakov hlavne členov
HSĽS a katolíckej mládeže. Prvým veliteľom HG bol Karol Stanislav st.
(debnár). V klimovskom kaštieli si zriadili spolkovú miestnosť. Počas
cvičení nosili tmavú uniformu. Zamerali sa hlavne na základný vojenský výcvik, voči občanom sa však až tak negatívne neprejavovali.
Smerovanie politiky nášho štátu narúšalo dovtedajšie spolužitie
občanov a delilo ich na rodu verných (podporujúcich fašizmus a jeho
politiku) a na nepriateľov štátu. V mnohých rodinách vznikali rozbroje.
Dosť, že život v týchto podmienkach bol ťažký ešte aj plný zbytočného
nepriateľstva a svárov. Postupne pribúdali nové a nové problémy so
zásobovaním potravinami, textilom a ostatným tovarom. Dokonca už
aj domáce zabíjačky sa mohli robiť len na povolenie štátu. Zo zabíjačky
sa museli odovzdávať najskôr tri a potom až päť kilogramov bravčovej
masti. Pestovatelia obilia mali zas obmedzený nákup múky a výrobkov
z nej. Počas mlátenia obilia musel byť prítomný vládny komisár, väčšinou vysokoškolský študent, ktorý viedol presnú evidenciu a pre samozásobiteľov vydával múčne knižky. Väčší gazdovia museli odovzdávať určené množstvá obilia štátu, čo zas kontroloval Najvyšší úrad pre
zásobovanie, ktorý taktiež reguloval distribúciu múky a výrobkov z nej.

Začiatok druhej svetovej vojny
Prvého septembra 1939 Nemecko bez vyhlásenia vojny zaútočilo na
Poľsko. Poľská armáda, ktorá bola zložená hlavne z jazdeckých divízií nebola schopná odolávať moderne vyzbrojenej nemeckej armáde
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a stratégii bleskovej vojny, kedy po leteckom bombardovaní nasledovali tanky, ktoré prenikali rýchlo do hĺbky protivníkovho územia. Za
krátky čas bolo Poľsko porazené, jeho západná časť bola pripojená
k tretej ríši, východná časť k ZSSR a zvyšok ku Generálnemu governmentu, ktorému bol daný koloniálny štatút. Slovenská vláda poskytla
územie Slovenska na presuny nemeckých vojsk a vyčlenila tri pešie
divízie a jednu rýchlu skupinu.
Na začiatku roka 1940 Hitler obsadil postupne Belgicko, Holandsko
a Luxembursko, pričom využil územie týchto štátov k útoku na Francúzsko. Potom sa jeho pozornosť obrátila proti Sovietskemu zväzu,
na ktorý nemecké vojská zaútočili 22. 6. 1941. Slovensko sa prostredníctvom Dr. Vojtecha Tuku okamžite pripojilo (bez súhlasu snemu, do
ktorého kompetencie patrilo vypovedanie vojny) a urýchlene do boja
vyslalo dve divízie. Tzv. rýchla divízia postupovala s nemeckými jednotkami do hĺbky územia ZSSR. Zaisťovacia divízia vykonávala strážnu
službu a protipartizánske akcie v Ukrajine a Bielorusku. Z našej obce
sa na východnom fronte vystriedalo postupne osemnásť vojakov
a jeden dôstojník, pričom Jozef Medľa padol a Rudolf Čajka prišiel
o pravú ruku.
Na jar roku 1942 bola zriadená Slovenská pracovná služba (SPS),
ktorá bola povinná, okrem židov (na základe zákona č. 36. z 12. marca
1942). Z obce boli do SPS zaradení: Jozef Medľa a Vladimír Brtáň. Títo
pracovali v pracovnom tábore v Liptovskom Svätom Petre pri výstavbe
letiska Mokraď. Neskôr bol zaradený aj Pavel Kompiš do Sekulí (pri
Malackách) na odvodňovacie práce v Šúri.
V lete tohto roku bola v bývalých kúpeľoch zriadená škola pre
nemecké deti. Učitelia a vychovávatelia v nej boli nemeckej národnosti, podobne ako nájomca kúpeľov Ján Geruška z Popradu, ktorý sa
stal správcom školy. Z celého personálu jedine hlavná kuchárka Mária
Melnová bola z Jána. Žiaci nosili uniformy podobné vojenským a na
opasku mali zavesenú dýku. Po dedine sa pohybovali vo vojenskom
zoskupení za spevu nacistických piesní. S obľubou naháňali a zabíjali voľne sa pohybujúcu hydinu po dedine. Treba však spomenúť, že
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správca Geruška občanom vždy vzniknutú škodu uhradil. Učitelia chodili taktiež vo vojenských uniformách. Režim v škole bol vojenského
charakteru nevynímajúc dievčatá.
V parku pred hlavným vchodom bol z okrúhliakov zhotovený
nacistický znak s hákovým krížom, po oboch stranách boli stožiare,
na ktoré každé ráno vztyčovali a večer zas snímali nemeckú zástavu.
Naši mladí regrúti a študenti tento znak dvakrát rozhádzali, ale napriek
tvrdému vyšetrovaniu sa nikdy nepodarilo odhaliť vinníka.
V obci bol zdanlivý pokoj. Avšak po tom, čo sa z východného frontu
vrátili prví vojaci, začali sa rýchlo šíriť správy o zverstvách a krutom
zaobchádzaní s civilným obyvateľstvom na dobytom území. V radoch
slovenských vojakov začal vznikať odpor bojovať po boku nemcov
a narastal počet zbehov k ruským, ukrajinským a bieloruským partizánom, alebo do zajatia Červenej armády. Toto vyvrcholilo počas nasadenia rýchlej divízie v priestore Melitopoľa, kde tridsiateho októbra
1943 k Červenej armáde prebehlo alebo sa nechalo zajať vyše dvetisíc slovenských vojakov. Tí neskôr vytvorili základ 2. československej
paradesantnej brigády a ostatní posilnili čs. vojenské jednotky v ZSSR.
V roku 1943 sa upevnila koalícia ZSSR, USA a Veľkej Británie
(vyhlásená vo Washingtone 1. 1. 1942), ktorá sa stala jadrom širšej koalície. Na konci vojny ju tvorilo päťdesiatjeden štátov, ktoré sa
zaviazali k vzájomnej pomoci a spoločnému boji proti agresorom. Po
porážkach v Stalingradskej a Kurskej bitke nemci stratili odvahu a začal
sa ich ústup na západ. Po boku Červenej armády bojovala aj Prvá čs.
brigáda v ZSSR. Západní spojenci sa zasa vylodili na Sicílii.
Aj v obci nastali zmeny. Veliteľom miestnej jednotky HG sa stal
Belo Stanislav. Obvodný notár Július Pavela odišiel do dôchodku a na
jeho miesto nastúpil Mikuláš Dolský, ktorý ovládal nemecký a maďarský jazyk, čo sa zakrátko ukázalo ako veľmi užitočné. Prišiel rok 1944
a s ním ďalšie vojenské úspechy koalície. Šiesteho júna sa spojenci,
v ich radoch bojovali taktiež čs. letci a obrnená brigáda, vylodili v Normandii, kým na východnom fronte pokračovala ofenzíva Červenej
armády, ktorá sa dostala do blízkosti predmníchovských českoslo-
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venských hraníc. Na Slovensku nastal rozmach partizánskeho hnutia.
Občania, ktorí si v doline pripravovali drevo sa už od minulého roku
stretávali najmä so sovietskymi utečencami z nemeckých zajateckých
táborov a prvými partizánmi. Často sa s nimi delili o jedlo, poskytovali
im ošatenie a sprostredkovávali spojenie. Od polovice roku začali na
našom území pristávať organizátorské partizánske skupiny, okolo ktorých sa rýchlo formovali veľké partizánske jednotky.
V armáde na základe uznesenia ilegálnej Slovenskej národnej
rady, ktorá sa vytvorila podľa Vianočnej dohody z roku 1943, prebiehali tajné prípravy na celonárodné ozbrojené protifašistické a protinemecké povstanie.

Slovenské národné povstanie
Dvadsiateho deviateho augusta vydal armáde pplk. Golian rozkaz
postaviť sa na odpor okupačným nemeckým jednotkám. Na druhý
deň o jedenástej hodine začal z Banskej Bystrice vysielať Slobodný
slovenský vysielač, vyzývajúci na odpor proti nemeckým okupačným
vojskám. Po vyhlásení SNP v Slobodnom slovenskom vysielači prečítali
dve proklamácie. Najskôr proklamáciu vojenského ústredia a potom
predsedníctva ústredného národného výboru.
Do boja sa zapojili obidve hlavné ozbrojené zložky povstania.
Prvá povstalecká čs. armáda na Slovensku a partizáni. Bola vyhlásená
mobilizácia. V Liptove ju 1. 9. 1944 vyhlásilo Veliteľstvo druhej divíznej
oblasti v Liptovskom Svätom Mikuláši a Okresný revolučný národný
výbor, ktorý vystúpil z ilegality. V nasledujúcich dňoch z Liptovského
Jána nastúpilo do mikulášskych kasární 68 záložníkov, pričom prezenčnú vojenskú službu v tom čase konalo 23 vojakov.
Bola zahájená Karpatsko-Duklianska operácia dvoch armád a to
prvého a štvrtého ukrajinského frontu, v rámci ktorých bojoval tiež Prvý
čs. armádny zbor v ZSSR. Oslobodené boli prvé obce na východe Slovenska, avšak operácia nedosiahla vytýčené ciele a na konci októbra
bola zastavená.
Na notársky úrad v našej obci prišla v prvý septembrový deň
s poručíkom skupina partizánov, ktorá mala za úlohu zatknúť členov
Deutsche partai. Zaistení boli: rímskokatolícky farár Rudolf Scheda,
mlynár Samuel Roth, pekár Herbert Hildebrandt a správca nemeckej
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školy Ján Geruška. Chcem povedať, že títo občania sa v obci neprejavovali ako príslušníci „vyššej rasy“ a len málokto vedel o ich členstve.
Svoju prácu a služby poskytovali k spokojnosti obyvateľov obce. Partizánska eskorta ich odviedla do Liptovského Mikuláša a po vypočúvaní ich odviedli do Nemeckej (dnes Partizánskej) Ľupče, kde ich po
krátkom procese odsúdili na smrť. Piateho septembra ich popravili.
Obhliadku popravených vykonal obvodný lekár z Nemeckej Ľupče
MUDr. Ján Breuer. Lekárske správy odovzdal a všetkých popravených
zaevidovali na matričnom úrade v Ľupči (zväzok IV., roč. 1944, str.
144). Avšak medzi popravenými nikde nebol uvedený Ján Geruška.
Ostatky ostatných popravených boli neskôr na žiadosť rodín prevezené do Jána, oficiálny pohreb sa konal 12. 12. 1944. Čata nemeckej
posádky, ktorá bola v obci na ich počesť vypálila čestnú salvu.
O osude Jána Gerušku sa nenašli žiadne dokumenty a nie sú známe
žiadne informácie. Jediná správa je z 3. 9. 1944, kedy pre jeho manželku a dcéru s dvojročným synom prišli partizáni. Sú rôzne dohady
a teórie, ktoré tvrdia, že boli na neznámom mieste popravení, dodnes
sa však nenašiel ich hrob. Avšak taká vražda by sa určite nedala utajiť a po čase by prenikla na verejnosť. Osobne sa domnievam, že do
vlaku s evakuovanými nemeckými deťmi sa dostal taktiež Ján Geruška
s rodinou a s tichým súhlasom okresného RNV.
Tretieho septembra 1944 sa konalo verejné zhromaždenie občanov v hostinci U Bubliakov, na ktorom bol zvolený nový RNV. Na jeho
čelo sa dostal Ján Kubovčík, podpredsedom sa stal Ján Jančuška, Eduard Grečner tajomník, Martin Dúbravec pokladník, referenti Michal
Jezný, Peter Jezný a Ján Čúrny. Členovia Pavel Balco st., Pavel Jančuška, Michal Oravec (u Kuchárov), Ján Krajčuška (za vodou), Pavel
Mišík, Peter Laurinc st., Ján Jezný (u Nemešov) a notár Ján Mlynček
(janík). Náhradníkmi bol Peter Kompiš (od nižných), Jozef Brziak st.,
Martin Hapčo a Ján Brtáň (z dvora). Rozhodnutia a oznamy vyhlasoval
i naďalej bubeník Pavel Kompiš (spoza vody), ktorý bol súčasne tiež
obecným sluhom, vartášom a hrobárom. RNV sa okamžite pustil do
práce. Jednou z prvých akcií bola evakuácia nemeckých detí do Liptovského Mikuláša, kde bol pre nich pripravený osobitný vlak.
Štvrtého septembra prišla do obce nemecká cyklistická hliadka,
ktorá v obchode zaskočila niekoľkých partizánov, ktorým sa však
podarilo šikovne uniknúť do lesa na Stráňu. Nemci vykonali prehliadku
dediny po Teplicu. Partizáni z lesa na Kameničnej vystrelili na nich
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dávku. Hliadka rýchlo zaľahla k potoku a streľbu opätovala. Po polhodine čakania z obce odišla. V nasledujúcich dňoch nemci na nákladných autách pravidelne kontrolovali obec, teraz až po Plavný most.
Naslepo strieľali do lesa a keď nedostali odpoveď z obce odchádzali.
Siedmeho septembra obcou prebehla poplašná správa. V priebehu hodiny vraj do dediny dorazia nemci a mužov odvedú do zajatia. Občania podľahli panike v rýchlosti sa zbalili a strávili noc v hore.
Ráno, keď sa nič neudialo, sa vrátili domov.
Medzitým sa v doline formovali povstalecké jednotky, pripravovali si obranné postavenia aj za pomoci občanov nevojakov z Jána,
Uhorskej Vsi a Podturne. Veliteľom úseku bol rtm. Lauko. Nad Nadinou studničkou bolo stanovisko Jána Jambricha zo Závažnej Poruby
ozbrojeného ľahkým guľometom. Občania sa podieľali i na odvoze
potravín a zbraní z vojenského majetku v Podturni a z letiska Mokraď. Všetok materiál sa vozil do Jánskej doliny pred Bielo a do horárne
pred Bystrú.
Skupina partizánov zničila most cez Váh pri Uhorskej Vsi aby
zabránili nemcom prechádzať na druhú stranu. Napriek tomu pätnásteho novembra prišla do Jána silná nemecká jednotka, ktorá sa
ubytovala v prázdnych kúpeľoch a dôkladne skontrolovala obec a jej
okolie. Podvečer prostredníctvom vládneho komisára jej veliteľ zvo-

Vrak lietadla na hrebeni Slamä
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lal čelných predstaviteľov obce, ktorých použil ako rukojemníkov pre
prípad, že by ich chceli napadnúť partizáni. Zaistení boli: evanjelický
farár Juraj Lukáč, riaditeľ evanjelickej školy Eduard Grečner, vládny
komisár Ján Brtáň , notár Mikuláš Dolský, veliteľ HG Béla Stanislav,
ďalej Peter Murín, Jozef Lesný (pri fare), Ján Dúbravec, Martin Hapčo,
Július Melna, Michal Oravec (u Grešov), Jozef Král (smrečan), Michal
Oravec (u kuchárov) (člen už ilegálneho RNV) a Ján Božoň ml. (partizán). Prostredníctvom spojok boli informované povstalecké armádne
a partizánske jednotky v okolí so žiadosťou, aby sa vyvarovali akcií,
ktoré by mohli ohroziť životy rukojemníkov. Na druhý deň boli rukojemníci prepustení s varovaním, za napomáhanie povstalcom môže
byť obec vypálená.
V tom čase prišla do obce správa, že na hrebeni kopca Slemä (kóta
1513) havarovalo ruské lietadlo, ktoré prevážalo príslušníkov delostreleckej batérie Druhej čs. samostatnej paradesantnej brigády v ZSSR na
pomoc v SNP. Pri havárii zahynulo trinásť slovenských a šesť ruských
vojakov. O sedem dní boli pochovaní v Nižnej Boci. Nad ich hrobom
prehovorili generál Rudolf Viest a Adam Benko, predstaviteľ odboja
v Liptove.
V noci 21. októbra do obce opäť prišla silná nemecká jednotka,
ktorá sa ubytovala v kúpeľoch a uzavrela dedinu. Občania mali povolený pohyb len po dedine do zotmenia. Furmania boli prinútení prevážať cez Váh pri medokýši nemcom muníciu.
Ďalší deň v skorých ranných hodinách zaútočili z troch strán
nemecké jednotky za podpory delostrelectva na postavenia povstaleckej jednotky Kosatec v Malužinskej doline. Po dvoch dňoch neúspe-

Horáreň a jágerka pred Bielym
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chov nemci zmenili smer hlavného úderu. Jánskou dolinou chceli preniknúť cez Svidovské sedlo do chrbta povstaleckých síl v Malužinej.
Ešte za tmy sa nemecká jednotka presunula pred Bielo a v poraste
pri potôčiku Bielo zaujala postavenie k útoku. Partizáni vyslali ráno
prieskumnú skupinu vytvorenú z jánčanov: Jána Lukáča a Františka
Ľubeľana, ktorí však nezistili nič podozrivé. Bez obáv vyšli práve pri
horárni pred Bielym na lavičku cez Štiavnicu. Skrytí nemci na nich spustili paľbu a Jána Lukáča zabili. Nezasiahnutému Františkovi Ľubeľanovi
sa podarilo zvaliť do potoka a porastom sa vrátiť pred Stanišovú, kde
informoval velenie.
Nemci si v dedine vyžiadali od vedenia obce tridsať mužov údajne
na úpravu cesty. V skutočnosti však občanov použili ako živý štít pri
postupe dolinou. Keď sa dostali až k mínovému zátarasu pred Stanišovú, nemecký veliteľ ukázal na Michala Multáňa a prikázal mu cestu
odmínovať. Otec štyroch detí však nebol vojak a preto prosil veliteľa,
aby ho úlohy zbavil. Dobrovoľne sa prihlásil Peter Muríň, ktorý mal
z vojenčiny pyrotechnické znalosti a spolu s M. Multáňom dokázali
míny z cesty odstrániť. Obrancovia doliny, keď videli ako nemci pred
sebou ženú civilistov, ustúpili hlbšie do doliny a cestu pred Bystrú
uvoľnili.
Nemecký útok s cieľom dostať sa do tyla obranného úseku Kosatec cez Svidovské sedlo a Malužinú pokračoval. V bojoch padlo desať
bojovníkov vrátane por. Daniela. Ranených bolo ďalších desať vojakov
vrátane veliteľa roty por. Kemka. Časť nemcov pokračovala smerom
na Červený jarok, časť sa vrátila do Jána. Cestou z horárne pred Bystrou zobrali všetky zásoby, horáreň a priľahlú poľovnícku chatu podpálili a cestou podpálili všetky senníky, koliby, chatu na Ľanovisku a horáreň pred Bielym.
Počas bojov v Jánskej a Malužinskej doline boli z našich občanov, povstaleckých vojakov, zajatí: Daniel Brtáň, Jozef Matejka, Dušan
Pivko, Michal Slosiarik, Ján Jezný (u Nemešov), Peter Brtáň (Trizna).
Neskôr boli odvlečení do zajateckých táborov v Nemecku. V obci
zostala stála nemecká posádka, ktorá obsadila i Hotel Ďumbier. Nemci

Pohľad na cestu do doliny pri Ďumbieri

17

si tu zriadili svoje miestne veliteľstvo Orstkomando, zavedený bol
prísny režim so zákazom vychádzania po osemnástej hodine. Obec
bola strážená a oddelená od okolia, do susedných dedín bolo možné
ísť len na zvláštne povolenie. Veliteľ Orstkomanda sa ubytoval u notára
Dolského, čo priaznivo ovplyvňovalo činnosť ilegálneho RNV a partizánov, ktorí mali čerstvé informácie o zámeroch a presunoch nemcov.
Zima v roku 1944 bola tuhá a veľké množstvo snehu a prítomnosť
nemeckej posádky veľmi sťažovali kontakty a najmä zásobovanie partizánov. Tí na žiadosť vedenia obce nepodnikali útoky proti nemcom
v dedine. Notár Dolský a ďalší predstavitelia obce presvedčili Orstkomandanta, že im nehrozí žiadne nebezpečenstvo a vymohli si súhlas,
aby mohli občania dvakrát do týždňa ísť po palivové drevo. Pripravené bolo už na jeseň a pretože v domoch už nebolo čím kúriť. A tak
furmani vo vreciach zo sečky a jačmeňa pre kone vozili partizánom
potraviny. Tí, čo nemali kone, chodili do lesa so sánkami. V decembri pri jednej takejto ceste do hory Belo Stanislav so synmi Belom
a Otomarom prišli až k spálenisku horárne a jágerky pred Bystrou.
Tam zo zachovanej murovanej pivnice počuli hlas. Našli v nej premrznutého desiatnika paradesantnej brigády, ktorý v horách zablúdil a tu
sa ukryl. Hladný s omrznutými nohami bol už na pokraji zúfalstva. Dali
mu najesť a zobrali ho zo sebou, avšak ťažko sa mu kráčalo, tak ho
nakoniec niesli na chrbtoch. Domov prišli až v noci. Cez humná sa im
nepozorovane podarilo dostať do domu, kde zraneného ošetrili, ukryli
a nakoniec aj vyliečili. V civilnom obleku s legitimáciou, ktorú vystavil notár Dolský, sa vrátil domov do obce blízko maďarských hraníc.
Tento desiatnik sa volal Ján Vrábeľ a po vojne pôsobil v hodnosti plukovníka maďarskej armády a v diplomatických službách. Do Jána sa
rád vracal. Naposledy tu bol v roku 2002. Dva mesiace po svojej návšteve bohužiaľ zomrel vo veku 82 rokov.
V januári nového roku 1945 poľavil v obci prísny režim keď
nemeckých vojakov vystriedali maďarskí. Maďari už veľmi nechceli
bojovať a mnohí sa vzdali partizánom. V kúpeľoch teraz nocovali ustupujúce frontové jednotky. Partizáni často v noci prichádzali do dediny.
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Jedného večera partizáni prepadli maďarské stráže, v dome notára
Dolského zajali veliteľa npor. Lászla Kissa a vyzvali ho, aby sa s celou
jednotkou vzdal. Keďže to odmietol, partizáni ho zastrelili. Pochovaný
je na jánskom cintoríne.
V nasledujúcich dňoch po ceste z Liptovského Hrádku do Liptovského Mikuláša v zmätku ustupovali časti nemeckej armády. Pričom
sa z obce 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 nemohli
dostať do obce. Občania túžobne očakávali príchod oslobodzovacích
československých alebo sovietskych jednotiek.

Partizánska hliadka

Príchod frontu a oslobodenie obce
V noci posledného januárového dňa jednotky Prvej čs. samostatnej brigády v ZSSR a 768. streleckého pluku a 138. streleckej divízie Červenej armády s veľkým prispením partizánov úplne oslobodili
Liptovský Hrádok. Prvého februára sa pri Políku objavili prví sovietski
prieskumníci, ktorí prešli cez Váh po lavičke pri Podturni. Pri kúpeľoch
sa stretli s našimi bojovníkmi z obce, ktorí ich informovali o situácii
a podľa zvyku ich pohostili. Potom spoločne preskúmali cestu k Medokýšu a prechod cez Váh pretože most pri Uhorskej Vsi bol stále poškodený. Po úprave brehov a odstránení snehových závejov bola v noci
cesta uvoľnená. Do obce začala prúdiť ťažká bojová technika a vojaci.
Obec sa naraz ocitla uprostred frontu pretože nemcom sa podarilo
zachytiť pri Liptovskom Mikuláši. Občania sa ukryli v pivniciach a život
sa stal opäť veľmi ťažký najmä pre rodiny s malými deťmi a chorých.
Po týždni neutíchajúcich ťažkých bojov velenie Prvého čs. armádneho
zboru v ZSSR nariadilo okamžitú evakuáciu občanov do dedín za Liptovským Hrádkom. V noci bez povozov sa občania museli presunúť do
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určeného priestoru a hľadať pomoc u príbuzných alebo prostredníctvom národného výboru. V obci zostali len furmani, ktorí boli k dispozícii armáde, členovia národného výboru a niekoľko vojakov povstaleckej armády ako poriadková milícia.
V počiatočnej fáze bojov o Liptovský Mikuláš chceli sovietske jednotky preniknúť do tyla nemeckých síl prechodom cez Jánsku dolinu
do Iľanovskej doliny. Červenoarmejci sa pokúsili preraziť obranu
nemeckého práporu, brániaceho sa v bunkroch v Záskočí, na kóte
1119 Kúpeľ a v priľahlom sedle Príslop, ktorým bránili prechod do Iľanovskej doliny. V boji padlo okolo dvadsať sovietskych vojakov, z ktorých pätnásť bolo možné zniesť až 17. 5. 1945. Kostrové pozostatky
ďalších štyroch boli nájdené až päťdesiat rokov po skončení vojny.
Na mieste ich posledného odpočinku príslušníci vojenskej akadémie
postavili jednoduchý pomník.
Rovnakou cestou sa do tyla nemeckých jednotiek brániacich Liptovský Mikuláš pokúšali dostať tiež príslušníci Štvrtej čs. samostatnej
brigády, ktorá bola dislokovaná v Liptovskom Jáne. Vojaci lyžiarskeho
práporu samopalníkov sa znovu pokúsili prelomiť nemecké postavenie na Príslope. Terénom ich sprevádzali: Peter Jančuška a Ján Mlynček. Po niekoľkých neúspešných pokusoch sa koncom marca čs.
vojakom, ktorých viedol opäť Peter Jančuška, cez záver Jánskej doliny
a cez Zadný vrch po hrebeni na Krakovu hoľu 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
štvrtého apríla.
Evakuovaní občania sa mohli po deviatich týždňoch vrátiť domov.
Radosť z návratu im rýchlo skalil pohľad na rozbitú dedinu. Dobytok
a hydina sa zachovali len tam, kde počas bojov niekto zostal. Kone
a iné zvieratá, ktoré uhynuli počas bojov, sa začali rozkladať. Jedinou možnosťou ako sa vyhnúť epidémii nákazy bolo pustiť sa do prác
a obec vyčistiť.
Muníciu a zbrane v obci a celom chotári odstraňovali a zneškodňovali dobrovoľníci, ktorí počas vojny získali skúsenosti s ich manipuláciou. Boli to hlavne: Michal Zoller, Michal Mlynček, František a Jozef
Repčekovci, Jozef Kompiš (nižný), Pavel Čúrny ml., Michal Pivko a ďalší.
Vďaka im pri likvidácii veľkého množstva rôznorodej munície nedošlo
k žiadnym väčším úrazom. Neskôr sa chlapci z dediny začali hrávať
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s nájdenou muníciou. Odkukali prácu s granátmi a napriek varovaniam a zákazom hádzali granáty do potoka. Pri takejto hre zomrel na
Brezine 14-ročný Štefan Matejka.
Prišla aj dalšia smutná správa. Druhého februára boli pri Lúčkach
nemcami zastrelení partizáni: Michal Ďurota, Jozef Kazár a Michal
Matejka. V septembri ich telá exhumovali a previezli do rodnej obce,
kde boli riadne pochovaní. Na mieste popravy dnes stojí pomník.
Vojna sa ešte stále neskončila a front postupoval ďalej na západ.
Naši vojaci a záložníci znovu nastúpili k bojujúcim jednotkám Prvého
čs. armádneho zboru v ZSSR a najmä k Štvrtej čs. brigáde, ktorá mala
veliteľstvo v našej obci. Ťažké boje pokračovali na vrcholoch Veľkej
a Malej Fatry, pri Strečne a na ďalších miestach, avšak front nezadržateľne postupoval. Ôsmeho mája Nemecko konečne kapitulovalo
a podpísalo bezpodmienečnú kapituláciu čím sa v európe definitívne
skončila druhá svetová vojna. Po porážke a kapitulácii Japonska 2. septembra 1945 nastal mier.
Protifašistického odboja, Slovenského národného povstania
počas druhej svetovej vojny sa z obce zúčastnilo šesťdesiatosem vojakov povstaleckej armády, deväť partizánov a tridsaťosem ilegálnych
pracovníkov.
Celkové padlo na území obce Liptovský Ján v dôsledku vojnových
udalostí päťdesiatsedem vojakov Červenej armády (dnes pochovaných na cintoríne ČA v Žiline), štyridsaťšesť povstaleckých vojakov
a partizánov (pochovaných na vojenskom cintoríne Háj-Nicovô v Liptovskom Mikuláši) a dvanásť občanov z našej obce. Ťažko poškodených bolo dvanásť domov, osem zničených hospodárskych stavieb,
dve horárne, štyri poľovnícke chaty. Ťažko poškodená bola Štefánikova chata na Ďumbieri a most pri Uhorskej Vsi. Uhynulo 240 kusov
dobytka, oviec a ošípaných spolu s nespočetným množstvom hydiny.

Pomník padlým v čase svojho dokončenia v roku 1965

Pomník Jána Lukáča

Pamätník padlým v SNP

