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Prstienky 

P ani Margita Mečiarová, rod. Schühtanczová, sa 19. júla 2015 dožila 

požehnaného veku 97 rokov. Starí Prievidžania sa iste pamätajú na 

hotel Koruna a obchod s názvom Lahôdky, patriaci rodine Schühtanczovej. 

Dom stál na námestí, na mieste, kde je dnes Slovenská sporiteľňa. Po znárod-

není bol obchod premenovaný na Potraviny a z hotelových izieb boli zria-

dené kancelárie, v ktorých sídlil podnik RaJ (Reštaurácie a Jedálne). 

Vydala sa za Prievidžana, učiteľa biológie a telesnej výchovy, Jána 

Mečiara prezývaného Šerif. Keď vypukla 2. svetová vojna musel narukovať 

k armáde. Patril k pešiakom a s nimi došiel až do Bukurešti v Rumunsku. 

Tu ho aj s inými vojakmi zajala ruská armáda. Tak sa dostal do zajateckého 

tábora v Jalte na Kryme. Keď si vytkol členok, preradili ho z pešiaka za 

revízora. Kontroloval vojakov, či majú povolenie ísť domov. 

Pretože nebol fajčiarom, svoj prídel cigariet predával iným vojakom. 

Za peniaze dal v zlatníctve spraviť dva prstienky: jeden pre seba, druhý pre 

manželku. V tábore im Rusi oznámili, že buď budú bojovať s nimi proti 

Nemcom, alebo ich odvedú na Sibír. Ešte v Bukurešti sa zoznámil s iným 

učiteľom (spolubojovníkom). Dohodli sa, že pôjdu bojovať proti Nemcom. 

Počas bojov sa im podarilo ujsť. Učiteľ padol na Martinských holiach a J. 

Mečiar sa dostal do útvaru, ktorému velil Ludvík Svoboda. 

I stalo sa, že vo vojnovom chaose zabudol na prstienky. Preto požiadal 

o pomoc svojich spolubojovníkov, ktorí boli ešte na Jalte. Prstienky mu 

poslali lietadlom, vojenskou poštou. Na území Slovenska požiadal iného 

vojaka, ktorý išiel na dovolenku, aby prstienky zaniesol pani Mečiarovej. 

O konci vojny sa dozvedel vo Vsetíne. 

V nasledujúcich rokoch Ján Mečiar prstienok stratil. Pani Mečiarová 

svoj nosila po celý život. Prstienok som videla a mala som ho aj na prste. 

Mal vygravírovaný nápis JALTA a obrys polostrova Krym. Pred časom ho 

darovala svojmu vnukovi ako pamiatku na starého otca. Vnuk sa priznal, že 

prstienok stratil. Pán Mečiar zomrel 8. mája 1993. 

Pani Mečiarovej želám aj s mojou rodinou do ďalších rokov zdravie, 

potešenie zo svojich najbližších a aby nestratila svoj zmysel pre humor. 
Lýdia Šumichrastová, rod. Briatková (1942) 

Osobné spomienky 


