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7/8 Pekné pocasie. Horko.
Taliáni strielajú dneska i v noci. Na fronte ofenzíva. Boha prosím,
aby ma chránil všetkého zlého a pri zdraví ma zachoval. Len k tomu
sa upínam úpenlive, že jednoho dna uvidím Janíka. O tri týždne
bude tomu rok, co sa nám narodil. Kartu sfotenú u Gerthofera
nosím denne pri srdci a boskávam. Vecer som videl jednoho bosniaka
mohamedána ako sa modlí na dvore. Klaciac vyzutý na pokrovci,
k východu obrátený a bozkávajúc zem. Bol ale vyrušený, tak prestal
sa modlit. Ked som látal Leutnantovi blúzu, majorovi od bosniakov
sa pre výbuch splašili kone. Krv svetle cervená beží od srdca, preto
sa musí, ked je cieva ranená, musí nad ranou sa okamžite stiahnút
hoci remienkom, aby krv neuchádzala. A potom co najprv obviazat nad
ranou. Tmavá krv ide opätovne ku srdcu, tak sa obväzuje pod ranou.
Vážil dna 19 7/8 15: 61 kilo. S bajonetom a batohom 65 a pól.
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Denník Gregora Kuchtu, vojaka 18. pešej divízie, písaný v Monfalcone
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Okresné živnostenské sp
1926
oločenstvo
v Tr e n
Číslo: 214/1926

číne

Deň narodenia
Živnosť

e)

aby pečoval o to, aby učňovi neboly ukladané práce, ktoré nie sú primerané k jeho silám fyzickým;

f)

aby doprial učňovi potrebného času k návšteve všeobecnej priemyslovej školy pokračovacej alebo sriadenej po prípade pokračovacej školy odbornej, aby ho k návšteve školy pridržiaval a nad pravidelnou
dochádzkou školskou bdel;

h)

T r e n č í n

Deň narodenia

19. augusta 1912

Miesto narodenia učňa

Kochanovce

učňa

Pavel Č i e t e k

i)

b)

že učeň podrobený je otcovskej kázni učebného pána;

c)

že učeň – pokiaľ si ešte s prospechom neodbyl priemyslové školy pokračovacie – je povinný pravidelne
navštevovať všeobecnú priemyslovú školu pokračovaciu, po prípade jestvujúcu pokračovaciu školu od-

rolnik

bornú tak, ako učebnou osnovou je to predpísané;

Kochanovce

Začiatok a trvanie smluvného pomeru:

15. júla 1926., do 15. júla 1929. /3 r. /

5.

Poplatok za prípoveď a za vyučenú platíxxxxxxx
pán učebný.

6.

Výlohy spojené s návštevou školy platí pán učebný.

7.

Smluvené učebné:

že je učeň učebnému pánovi povinný poslušnosťou, vernosťou a mlčanlivosťou, pilnosťou a slušným
chovaním a že sa musí zamestnávať v živnosti dľa rozkazu učebného pána;

Jozef Č i e t e k

rodičov, poručníka
lebo iných zást.
učňových

Bydlisko

aby pred uplynutím doby učebnej včas prihlásil učňa u starostu spoločenstva, aby vykonala sa s učňom
zkúška, poťažne by dalo sa jemu za vyučenú.

a)

” ”

Zamestnanie

aby ihneď uvedomil rodičov, poručníkov alebo iných príbuzných učňových ako aj spoločenstvo, jestliže

13. Učeň, poťažne jeho zákonní zástupcovia, berú na vedomie:

”

Meno

aby sa staral o nemocenské poistenie učňa;
nezletilý učeň onemocnie, utečie alebo prihodí-li sa iná dôležitá udalosť;

Meno

Byt

4.

a ľudí domácich;

g)

zámočník

Príslušnosť

3.

aby zdržal sa zlého nakladania s učňom a chránil ho proti takému nakladaniu so strany robotníkov

3. januára 1886

Bydlisko
2.

d)

Michal I. H u b o c k ý

pána učebného

Meno

aby dohliadal na mravy a chovanie sa nezletilého učňa v dielni i mimo nej; c) aby pridržiaval učňa
k pracovitosti, dobrým mravom;

Smluva učebná
1.

b)

Kč 20.- učeň

d)

že môže doba učenia byť predĺžená, jestliže učeň vyučovanie opätovne a to vlastnou vinou zanedbal;

e)

konečne, že doba učenia tiež vtedy môže byť predĺžená, neobstojí-li učeň pri učňovskej zkúške, stanovami spoločenstva predpísanej.

14. Obe strany podrobujú sa v sporoch vzniklých z pomeru pracovného, učebného a námezdného rozhodnutiu smierčieho súdu.

8.

Učeň obdrží:

9.

O stravovanie

10. O ubytovanie

../..

V Trenčine

Nemocenské a starobné poistenie učňa hradí zamestnavateľ

učňa pečuje:

, dňa

5. septembra

r o d i č !
podpis učebného pána

podpis zástupcu učňa

11. O ošatenie
12. Učebný pán berie na vedomie, že je povinný:
a)

19 26

aby vyučoval alebo spôsobilým k tomu námestníkom vyučovať dal učňa vedomostiam živnosti, ktorej
sa má vyučiť, aby pridržoval ho k pilnému zamestnávaniu sa v tejto živnosti a aby jemu neodnímal ku

podpis starostu spoločenstva

vzdelaniu sa v onej živnosti potrebného času a príležitosti zamestnávaním vo službách inakých;
V registru učňov, pod pol.214/1926. naznačeno.

1935

Vo všetkom

poradí a pomôže

Djemaro
Po ceste okolo sveta po 20ročnej praksi zariadil stabilnú
grafologicko-astrologickú kanceláriu v Žiline, Hurbanova 11.
Podľa dátumov, zaslaných listov
a fotografií prevedie presné rozbory
a zistí smýšľanie dotyčných osôb.

ROZBOR VAŠEJ POVAHY A OSUDU,
Sostavený podľa rôznych poznatkov z oboru vied okultných
P.T.
Prekladám Vám týmto rozbor Vašej povahy a osudu. Vaša povaha
má mnoho dobrých stránok a tiež vidieť pilnosť vo Vašich prácach,
ktorým dávate prednosť pred zábavou. Vo všetkom Vašom podnikaní,
ktoré možno do dnešného dňa zaznamenať, je vidieť zdar iba časový,
máte často starosti. Často sa nerozvážnym činom dopúšťate rôznych
chýb.
Väčšinu Vašich životných neúspechov si zaviňujete sami svojou
veľmi veľkou ohľaduplnosťou ku svojim blížnym. Každému sa snažíte
vyjsť čo najviac vo všetkom v ústrety, hľadíte urobiť každému dobre, ale Vám sa dosiaľ ľudia za Vašu dobrotu väčšinou zle odslúžili.
V tom ohľade sa Vám doporučuje trochu sa mierniť. Máte mnoho dobrých myšlienok, ktoré sa snažíte uviesť v skutok. Keď poslúchnete radu, ktorá Vám bola práve podaná a keď pridáte k tomu značnú
dávku vytrvalosti, máte úspech istý. Za preukázané dobrodenie túžite po vďake. Ctižiadosť je u Vás značná. Milujete prírodu a vôbec
všetko, čo je krásne a ušľachtilé. Povaha Vaša je nerada podriadená iným, preto nezávislá samostatnosť je pre Vás najpriaznivejšia.
Svoje bydlisko budete v živote niekoľko razy meniť. Obchod a priemysel je Vám priaznivý. Choroby, ktoré sa Vám do cesty postavia,
budú vždy takého rázu, že ich vždy šťastne prekonáte a dožijete
sa zvlášť dlhého veku. Chráňte sa hnevu a príliš veľkých starostí,
lebo by sa mohli dostaviť silné poruchy nervové. Prospešné je pre
vás poistenie proti úrazu.

Chráňte sa pitia liehových nápojov, lebo by to bola pre Vás skaza. Tiež sa Vám nedoporučuje požičiavanie peňazí, nech je to komukoľvek, lebo tie by Vám málokedy boly vrátené. V prvej polovici života je Vám súdené prekonávať rôzne obtiaže, tak so stránky
existenčnej, ako i finančnej, čo sa postupom času iste zlepší. Životný obrat k lepšiemu nastáva až po tridsiatom roku Vášho veku.
Majetkové pomery Vaše sú podrobené častému kolísaniu. Pred vstupom do manželstva sa dostavujú rôzne obtiaže a prieťahy. Manželstvo potom avšak bude spokojné. Keď snáď aj prebehne niekedy nejaký
mrak, nemáva avšak dlhého trvania. Rôznych životných prekážok sa
nesmiete naľakať, lebo krása života spočíva v prekonávaní ťažkostí
a nebezpečia.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Mesačné predpovede tohoto roku:
JANUÁR:
FEBRUÁR:
MAREC:
APRÍL:
MÁJ:
JÚN:
JÚL:

Dostanete zprávu, ktorá Vás milo prekvapí.
Niekto bude hľadieť prospieť Vám svojou radou.
Budete mať menšiu nepríjemnosť.
Nepriaznivé obdobie pre Vaše zdravie. Preto pozor!
Dopočujete sa o sebe nepríliš priaznivé veci.
Možnosť ďalšej cesty.
Doporučuje sa Vám všestranná opatrnosť pre nepriaznivý tranzit planiet.
AUGUST:
Očakávajú Vás veľmi priaznivé udalosti.
SEPTEMBER: Trvanie dobrých udalostí z predošlého mesiaca.
OKTÓBER:
Dočkáte sa ohovárania.
NOVEMBER: Chráňte sa zvlášť lichotivej osoby.
DECEMBER: Na začiatku mesiaca Vás očakáva dosť námahy a starostí, čo sa Vám avšak vynahradí so stránky finančnej.
.-:-.

1939

1941

Kyjev,
24. september
1941

Milá Elenka,
konečne som si našiel trochu času zovrubne Ti vyložiť, ako sa nám
tu na východnom fronte darí. Ako som Ti už bol písal v minulom dopise, ctený pán minister Čatloš počítal z prestížnych dôvodov s čo
najskorším nasadením našej Rýchlej divízie do boja a nemienil vyhovieť mojim požiadavkám na dokonalé vybavenie mužstva - jednalo sa
najmä o tanky, motorizované delá, protilietadlové kanóny, nákladné
terénne autá a pásové traktory. Odkázal mi, že je to síce v silách
slovenskej armády, ale znamenalo by to prakticky úplné vyčerpanie
skromných zásob modernej výzbroje a tento materiál bol by už za daných okolností stratený. Preto to za žiadnych okolností nepripúšťa.
Oficiálne ale pán minister všade bohorovne tvrdí, že RD bola vybavená všetkými dostupnými prostriedkami, akými len slovenská armáda
disponuje. Ráta zrejme s tým, že divízia bude po krátkej bojovej činnosti z frontu stiahnutá, aby pre nedostatok potrebných materiálnych doplnkov nebola vystavená úplnému zničeniu. Tanky som teda
nedostal vôbec, ostatnú výzbroj v obmedzenom množstve, jedine v prípade mínometov boly moje požiadavky splnené.
14. augusta dokončili sme všetky prípravy na východ. Ešte v ten deň
prišiel na veliteľstvo RD rozkaz k štvordennému presunu cez Ľvov Tarnopoľ - Vinnicu do Iliniec, kde sa mala celá naša divízia sústrediť 21. augusta a byť k dispozícii skupine armád Juh. Naša Rýchla divízia postupovala územím, kde na konci júna svádzali s nemeckým XIV.
motorizovaným zborom 1. pancierovej skupiny zúfalé ústupové boje
tri sovietske mechanizované zbory, v týchto bojoch prakticky úplne zničené. Znaky týchto bojov bolo vidieť pozdĺž celej cesty, okraje
boly husto posiate sovietskymi prevrhnutými i spálenými motorovými
vozidlami, tankami všetkých typov až po najťažšie, zbraňami všetkého druhu, aj lietadlami. Na mnohých miestach museli sovietske vojská
tak rýchlo ustupovať, že batérie zanechali neporušené v pôvodných
palebných postaveniach. Medzi Zločovom a Tarnopoľom napočítali
sme asi 122 tankov rozličných typov, ktoré sovietske vojsko zčasti
v náhlosti tu zanechalo nedotknuté, zčasti ich zneškodnili nemecké
protitankové zbrane. V ten deň našťastie nepršalo, takže cesty trochu obschli. Nečakaným problémom sa ale ukázal nedostatok presných
a kvalitných máp. To spôsobovalo zmätky i stratu orientácie, takže vo
dne bolo istejšie orientovať sa na cestách podľa slnka a v noci podľa

Polárky. Situácia sa zlepšila, keď sa nám podarilo ukoristiť a rozmnožiť najnovšie sovietske vojenské mapy, podrobné a veľmi dobré.
Nemci s nepriateľmi zaobchodia tvrdo. 10. septembra mi hlásil veliteľ
poľnej nemocnice mjr.zdrav. Dr. Mráz, že medzi 4.00 - 8.00 hod. nemecká
polícia zastrelila v Rozyne asi 670 Židov podozrivých zo sabotážnych
činov. Neskôr som sa dopočul o poprave 900 Židov-sabotérov vo Skvire.
Tieto informácie však medzi vojakov mojej divízie neprenikly.
Za týždeň nasadenia divízia získala prvé úspechy. Zajali sme 1 650
sovietskych vojakov, potopili sme jednu ozbrojenú riečnu loď, sostrelili jedno sovietske stíhacie lietadlo, vyradili minimálne 3 sovietske delostrelecké batérie a zničili niekoľko desiatok nákladných
áut. RD mohla získať aj veľkú materiálnu korisť, tú nám však doslova
vyfúkly nemecké jednotky. Straty utrpené v boji boly minimálne. Padli len 3, nezvestný zostal 1 a ranení boli 5 slovenskí vojaci.
Činnosť RD ocenil v liste zaslanom 22. septembra veliteľovi slovenskej poľnej armády gen. Pulanichovi aj veliteľ nemeckej 6. armády
gen. poľný maršal Walter von Reichenau. Citujem:
Pán generál,
v spoločnom boji našich spojeneckých národov proti boľševizmu mal
som česť mať pod svojim velením slovenskú rýchlu divíziu a slovenskú
stíhaciu letku. Pri odchode týchto jednotiek z mojej veliteľskej právomoci je mi veľkým potešením, keď Vám, pán generál, môžem vysloviť,
ako sa Vaše jednotky veľmi osvedčili a akú úctu nemeckých vojakov si
získali. Rýchla divízia bola za veľkej zničujúcej bitky o Kyjev dôležitým členom. Pionieri a delostrelectvo mali rozhodujúci podiel na
prechode nemeckej divízie cez Dneper. Slovenská stíhacia a pozorovacia letka v nebojazlivých letoch ukázala veľkú odvahu a veľké letecké umenie, a tým preukázala nemeckému veleniu najvzácnejšie služby.
Blahoželám Vám, pán generál, k tejto jednotke, ktorá svojimi výkonmi
a spravovaním zaslúžila si náš ozajstný obdiv. Prosím, aby ste slovenským jednotkám tlmočil najsrdečnejšiu vďaku a úplné uznanie moje
i armády. Moje najlepšie želanie nech sprevádza všetkých slovenských
kamarátov v konečnom boji proti červenému nepriateľovi.
Von Reichenau, generál - poľný maršal
Tento list nechal som uverejniť v rozkazoch všetkých jednotiek a bol
prečítaný všetkým príslušníkom RD. Štyrom príslušníkom mojej divízie
bol navyše udelený Železný kríž II. triedy.
Tak to je hádam všetko, Elenka. Noci sú tu chladné a tak mám na
pamäti rady, čo si mi kládla na srdce. Keď všetko šťastlivo skončí,
prinesiem Ti čosi pekného na pamiatku.
Tak sa mi na tom Slovensku opatrujte a zostávam sbohom, Tvoj
Jozef
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List veliteľa Rýchlej divízie gen. Jozefa Turanca manželke z Východného frontu
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