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stretávanie sa zberateľov s postupujúcou jarou je častejšie. Členovia nášho klubu sa stretávajú každý posledný piatok v mesiaci a členovia
Klubu zberateľov každý piatok. Dňa 27.4. sa konala členská schôdza
klubu filatelistov, na ktorej sa väčšina členov zúčastnila. O schôdzi bude
podrobnejšia informácia v júnovom čísle Bytčianskej filatelie. Pripomenie
si aj 35. výročie od Celoštátnej výstavy poštových známok v Bytči (1977)
a 40. výročie založenia Krúžku mladých filatelistov (1972).
Chcem vás tiež informovať, že v dňoch 25. - 27. mája sa v Trenčíne
uskutoční slávnostné stretnutie členov Spoločenstva sv. Gabriela pri 20.
ročnom jubileu. Organizátori inštalujú nesúťažnú filatelistickú výstavu,
ktorú by si mali pozrieť aj nečlenovia Spoločenstva. Používať sa bude
príležitostná pečiatka, a vydá sa publikácia s názvom Pamätnica. Tí,
ktorí by chceli vedieť, čo je to kresťanská filatelia, majú ideálnu možnosť
sa priamo presvedčiť o náplni Spoločenstva sv. Gabriel.
Aj keď nechcem opakovať to, čo si v čísle prečítate, predsa aspoň
zopár poznámok : redaktor BF (bulletinu Bytčianska filatelia) stručne
oboznamuje s tým, čo bolo na rokovaní Výboru Združenia klubov filatelistov stredoslovenského regiónu, ktoré sa uskutočnilo 14. apríla tohto
roku v Žiline. Náš klub podal niekoľko podnetných návrhov a budeme
sledovať, či Rada ZSF, ktorej návrhy sme adresovali si niektoré osvojí
alebo nie. Sme názoru, že šetrenie by nemalo byť na úkor informácii.
Vrátim sa ešte k ságe továrni na zápalky, alebo ako sme ich bežne
v Bytči nazývali - „sirkárne". Poznatky najmä čo do zápalkových nálepiek
sa rozrastajú, a na redakčnej rade sme sa zjednotili v tom, že sa
postupne uverejnia. Niektorí mimo bytčianski filatelisti môžu zapochybovať, že miešame filateliu s filumeniou. V tom musím povedať, že ide o
históriu viažucu sa k mestu Bytča, dokonca históriu zo začiatkov
priemyslu v meste a akákoľvek neznáma história je prínosom. Chcem aj
na tomto mieste poďakovať za jej sprostredkovanie.
Na titulnej strane tohto čísla je ukážka korešpondencie z Prvej
Slovenskej republiky, čo nadväzuje na predchádzajúce číslo, kde sa
uverejnila ukážka známok. Pozornému čitateľovi asi neunikne adresát,
ktorý v tých rokoch pracoval na obraze v Kapitule.
Záverom chcem poďakovať riaditeľke odboru poštových služieb
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v Bratislave
Ing. Jarmile Brichtovej, ktorá nám oznámila, že podanie nášho návrhu na
odporúčané námety na poštové lístky sa zaregistrovalo.
Stanislav Helmeš, predseda KF

-3Zasadnutie výboru Združenia klubov filatelistov
stredoslovenského regiónu 14.4.2012 v Žiline
Prvé tohoročné zasadnutie výboru Združenia klubov filatelistov
stredoslovenského regiónu (ďalej ZKF) sa uskutočnilo v Žiline. (O uznesení
budeme informovať po doručení zápisnice). Na zasadnutí bol prítomný aj
predseda revíznej komisie ZKF pán Stanislav Helmeš.
Na zasadnutí náš klub podal predmetné návrhy :
K centrálnemu bulletinu Spravodajca ZSF, ktorý v tomto roku začal
vychádzať z 34 len na 16 stranách a v polovici s farebnou obálkou. Návrhy :
V Nakoľko náklad sa znížil z počtu 500 kusov na 300 kusov a zníženie o 200
kusov nikomu nechýba (!), odporučili sme urobiť analýzu, a náklad ešte
znížiť. Je už len 90 klubov, zopár členov si bulletin predpláca a zasiela
niekoľkým orgánom. Dôvod, že 300 kusov je pre tlač najmenší náklad
zrejme neobstojí. Ak sa má šetriť, tak zodpovedne a dôsledne.
V Na prechodný čas dať Spravodajcovi ZSF dvojfarebnú obálku, ako mal pred
niekoľkými rokmi. Je v tom nemalý finančný rozdiel. (Je jedno či na
titulnej stránke je známka vo farbe alebo bez, aj tak ju každý v novinkách
dostane).
V Šéfredaktorovi stačí na informovanie stĺpec, podobne predsedovi ZSF, nie
celá strana. Jedna zo 16 strán sa ušetrí napríklad pre informácie z klubov.
V Šéfredaktorovi, aby v editorskom stĺpci informoval, koľko článkov a z ktorých KF dostal, aby sa vedelo, že život v kluboch existuje. Ak má byť
bulletin zrkadlom života vo zväze, články by sa mali uverejniť (hoci
krátením).
Navrhli sme, aby sa zaviedla súťaž aktivity klubov, pretože súťaživosť
motivuje a pri vhodných kritériách môže pomôcť aspoň čiastočnému napredovaniu. Súťaž by sa otestovala v stredoslovenskom regióne od roku 2013.
Odporučili sme, aby tak, ako na VZ ZSF sa odmenili Ďakovným listom
ZSF kluby z východoslovenského regiónu, boli odmenené aj aktívne kluby v
našom kraji. Navrhli sme KF: Ružomberok, Bytča, Liptovský Mikuláš,
Prievidza, Považská Bystrica a Banská Bystrica. Tiež krúžky mladých
filatelistov v Liptovskom Mikuláši, Dolnom Kubíne a v Ružomberku.
Ako člen výboru KF v Bytči som podal návrhy na udelenie Cestných
odznakov ZSF III. stupňa Jozefovi Lulákovi, II. stupňa Stanislavovi Helmešovi a Michalovi Krupovi a I. stupňa pani JUDr. Táne Rapčanovej. Odznaky II.
a I. stupňa udeľuje Rada ZSF po splnení podmienok.
Výbor ZKF stredoslovenského regiónu odporučil udelenie všetkých
Čestných odznakov ZSF a udelenie Ceny ZSF pre pána Stanislava Helmeša,
ktorá bola navrhnutá už 31.1.2011. (Viac v budúcom čísle)
Otto Gáťa
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Z času na čas sa na burzách alebo v aukciách objaví celistvosť,
ktorá zaujme zberateľa i bádateľa. Z takého dokladu sa zberateľ či bádateľ
uistí, že okolnosti uvedené v literatúre sú pravdivé alebo sa dozvie aj
niečo na viac. Textom udávanú pečiatku vidí.
Pred piatimi rokmi pri písaní monografie pošty v Bytči som z literatúry
zistil, že na železničnej stanici v Bytči bol železničný telegraf prístupný aj
verejnosti už za Uhorska, ale nevedel som to dokumentovať príslušným
dokladom, na ktorom by bol odtlačok telegrafnej pečiatky. Takýto doklad,
avšak z roku 1921 som objavil v aukcii a reprodukujem. Nelicitoval som,
pretože vyvolávacia cena bola 720 Sk, čo nie je cena primeraná, zvlášť,
keď na doklade sú aj nežiaduce stopy čiastočného znehodnotenia. Ako
študijný materiál je však výborný. Práve odtlačkom pečiatky na celistvosti s
textom VEĽKÁ BYTČA PREDMIER je preukázaná pečiatka telegrafu
slúžiaceho verejnosti na podávanie listových zásielok. (Pozdrav z Bytče je
adresovaný do Strakoníc). Žiada sa dodať, že od novembra 1918 sa
podávanie súkromných listových zásielok dočasne uzavrelo a obnovilo sa
až ustanovením Vestníka ministerstva pôšt a telegrafov č. 31/1921 Zb. Z
osobného poznania viem, že pri opravovaní omietky starej budovy
železničnej stanice v Bytči, na pravej bočnej stene pod strechou bol pred
desiatimi alebo viac rokmi odkrytý nápis VEĽKÁ BYTČA - PREDMIER.
Touto ilustráciou sa dopĺňa monografia pošty v Bytči z roku 2007.
- og-

-6Črty z dejín zápalkových fabrík v Bytči a zápalkové
nálepky III.
Predmetná časť štúdie sa venuje továrni na zápalky v Bytči spolumajiteľov
Fischer & Wittenberg
Vlastníkom továrne na zápalky sa stal Július Fischer 1.7.1895. V
záujme rozšírenia výroby založením ďalšej továrne zobral si za spoločníka Samuela Wittenberga. Mesto váhalo s vydaním stavebného povolenia aj vzhľadom na to, že vo februári 1897 zhorela značná časť jednej
továrne. Stavebné povolenie sa vydalo 10.7.1897. Kapitálom participoval
aj barón Ármin Popper (obsah listu písaný Júliusom Fischerom barónovi
Popperovi 22.7.1896).

Firemný papier na ktorom list napísal Július Fischer a adresoval barónovi Árminovi
Popperovi. Z listu je zrejme, že J. Fischer bol už majiteľom továrne v Rajci
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v roku 1896 a spoluvlastníkmi druhej továrne v Bytči. Produkty spoločnej
firmy mali novú ochrannú známku, ktorá sa prezentovala aj v záujme
reklamy na zápalkových nálepkách. Bola ňou ilustrácia bociana.
Od začiatku sú známe zápalkové nálepky s uvádzaním mien oboch
majiteľov ako spolumajiteľov. Na nálepkách sú v nemeckom jazyku
údaje informujúce, že ide o zápalky bez síry a fosforu.

Nálepky boli v kresbe bez výraznejšieho kolorovania
Ďalšie nálepky už mali bohatšie zdobenie. Vyrábali sa aj dlhšie,
tzv. salónne zápalky. Nálepky mali bledomodrý podklad s bordovou
grafickou štylizáciou.

Nálepka na dlhších zápalkách a na štandardnom druhu
Aj ústnou tradíciou sa dochovalo, že medzi majiteľmi továrni bola
konkurencia, avšak vedená v rámci podnikateľských pravidiel. Nezistilo
sa, že by nedorozumenia boli čo do zákazu používať označenie
zameniteľné ochrannou známkou. Obchodná zhoda len potvrdzovala, že
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sebe aj niekoľko desaťročí a ziskom profitovať na rovnakej obchodnej
činnosti.

Mimoriadne obchodné meno si získali tzv. švédske zápalky,
čo výrobcovia zvlášť na nálepkách zvýrazňovali
V roku 1903 došlo medzi majiteľmi k snahe firmu rozdeliť, napokon
značka firmy sa používala naďalej. Sú však údaje, podľa ktorých
Július Fischer mal obchodnú filiálku v Rajci a výrobnú spoluprácu
mal s ďalším spolumajiteľom Eggerom. Samuel Wittenberg mal
fabriku aj Žiline (viac v budúcom čísle).
V spojitosti s továrňami na výrobu zápaliek žiada sa uviesť, že
najväčším nepriateľom továrni na zápalky nebola konkurencia,
ale požiare. Preto o požiarnych protiopatreniach zopár údajov :
Výrobné firmy produkujúce výrobky z dreva alebo spracujúce drevnú
hmotu (parná píla bola v Bytči založená v roku 1868 neďaleko zámku,
majiteľom Ľ. Holzmannom alebo neskôr výroba debien firmy Prinz & Milch)
spolupracovali s hasičským spolkom (založeným v roku 1875). V
továrňach na zápalky sa museli dodržiavať bezpečnostné predpisy o to
viac, že sa pracovalo aj s chemickými zápalným zmesami. Robotníci
zápalkárne Fischer & Wittenberg boli poučení o bezpečnostných
opatreniach na zamedzenie požiaru a o urýchlenom konaní pri vzniku
požiaru rovnako, ako všetci zamestnanci týchto továrni. Každá továreň
musela mať k dispozícii ručnú striekačku a zamestnanci museli ovládať
Hasičský poriadok pre mesto Veľká Bytča a okrem toho poriadok na
ochranu majetku továrne pri požiari. V zimných mesiacoch v továrni
striekačku napĺňali horúcou vodou z kotlov, aby nezamŕzala a dala sa v
prípade požiaru hneď použiť. Požiare neboli zriedkavé, preto hasenie
požiaru bolo v Bytči vecou nielen zamestnancov továrni, ale všetkých
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bezpečnostným opatreniam vznikol v továrni 12.2.1897
veľký požiar. Časť výrobne zhorela, časť sa podarilo
zachrániť. Výroba sa síce spomalila, ale nesmela zastaviť,
nakoľko fabriku už viazali obchodné zmluvy s domácimi i
zahraničnými odberateľmi produktov.

Zápalky, ktoré firma vyvážala do zahraničia, mali aj po roku 1906 údaje v
nemeckom jazyku, tie, ktoré slúžili pre domáci trh nápisy mali v maďarčine,
prípadne na nálepke boli dvojjazyčné nápisy (Pokračovanie v budúcom čísle)
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ARCHÍVU FIPOM-Su II.
Podobný osud, ako zbierky trojrozmerných exponátov poštovej histórie v
bratislavskom múzeu, stihol aj Filatelistické oddelenie Slovenského národného
múzea v Martine. Bývalý správca Slovenského národného múzea v Martine Ján
Geryk mi nielen porozprával, ale spolu sme boli v roku 1972 v SNM a videl som,
čo z celého oddelenia zostalo. Oddelenie, ktorého zriadením v roku 1942 bola
správcom SNM poverená pracovníčka múzea pani Elena Felcanová. Mala k
dispozícii trezor a niekoľko vitrínok.
Pani Felcanová, v čase mojej návštevy múzea spolu s pánom Gerykom
(obaja sme v tom čase viedli krúžky mladých filatelistov v Martine) v roku 1972
ešte stále zamestnankyňa SNM, podala výklad a poukazovala prázdne obaly v
ktorých sa kedysi nachádzali známky. Konštatovala zánik Filatelistického
oddelenia už po roku 1945. Prišli niektorí noví pracovníci, ktorí oddeleniu
nevenovali pozornosť a archy známok z trezoru i z vitrín sa odložili do depozitu v
pivniciach múzea. Ján Geryk bol správcom SNM aj po roku 1945, ale, bol činný v
mnohých funkciách ako odbojár, bol aj tajomníkom KF, a na zjazde Zväzu
slovenských filatelistických spolkov v Martine v októbri 1945 bol zvolený za
predsedu Zväzu slovenských filatelistických spolkov. Dohliadanie na Filatelistické
oddelenie SNM, prípadne na jeho ďalšie budovanie Ján Geryk nemal čas. Pani
Felcanová bola povinná sa riadiť bezprostredným nadriadeným a tým nebol pán
Geryk, pretože, ako uviedla, on bol „najvyšší šéf". Zachoval sa však zápis z
ktorého bolo zrejme, že múzeum od slovenskej pošty dostalo celé archy
pretlačených známok všetkých hodnôt. Postupne sa v tom čase oddelenie dopĺňalo
o nové vydania. V podstate išlo o archiváciu a vo vitrínach o ukážky novo
vydaných emisií.
Podľa vyjadrenia pani Eleny Felcanovej, najpravdepodobnejšie je, že
známky sa v depozite vlhkosťou znehodnotili a ako také sa skartovali. Z jej ďalších
údajov vyplynulo, že bola poverená aj zbieraním predmetov poštovej histórie a
také sa tiež nachádzali a niektoré nachádzajú v múzeu. Tie však nikdy neboli
vystavené. Zistili sme, že v zozname je uvedená a skutočne sa aj nachádza
poštárska kožená kapsa z 19. storočia opatrená kovovým plieškom s číslom
doručovateľa, starý poštársky úbor, sčasti už napadnutý moľami, a niektoré ďalšie
neidentifikovateľné predmety. Medzi nimi čiapka, ktorá však nemusela byť
charakteru poštového.
Predmetné údaje som už sčasti publikoval. Prebrali ich niekoľkí renomovaní
autori bez toho, aby uviedli prameň. Nevadí. V ucelenejšej miere sú údaje uvedené
v tomto príspevku.
Otto Gáťa
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Do tohto čísla sme zaradili článok bývalého predsedu Klubu
filatelistov v Martine z dôvodu, že pripomínal jubileum jedného z
najstarších klubov filatelistov na Slovensku a redakcia Spravodajcu ZSF
článok neuverejnila. Pre zachovanie histórie článok uverejňujeme v našom
bulletine.
V Martine slávnostne
Klub filatelistov 53 - 05 v Martine spolu s Maticou slovenskou, Slovenským národným múzeom a mestom Martin si dňa 18.12.2010 na Deň
slovenskej poštovej známky a filatelie na slávnostnom podujatí pripomenuli deväťdesiate výročie organizovanej filatelie v Martine. V Turčianskej
knižnici sa zišli poväčšine starší filatelisti. Prítomný bol predseda ZSF
Miroslav Ňaršík, riaditeľka Benkovho múzea Mgr. Anna Olahová a ďalšie
osobnosti kultúrneho života v Martine. Po privítaní hostí podpredsedom
KF Mgr. Igorom Sokolíkom, o výročí klubu prehovoril jeho predseda
RNDr. Vladimír Straka, riaditeľ Slovenského národného múzea v Martine.
Pripomenul význam výročia a podstatnejšie udalosti zo života klubu.
Poznamenal, že klub má 56 členov a snaží sa o udržanie úrovne, ktorú
pred deväťdesiatimi rokmi položili zakladatelia klubu. Prítomných v mene
Zväzu slovenských filatelistov pozdravil predseda Miroslav Ňaršík. Pogratuloval členom k výročiu. Hovoril o súčasnom stave vo zväze, blížiacom
sa valnom zhromaždení ZSF a o cieľoch zväzu. Dr. Otto Gáťa priblížil
práce na monografii Dejiny filatelie v Martine, ktorá bola v ten deň vydaná
a uvítaná posypaním poštovými známkami. Predseda klubu RNDr. V.
Straka potom oznámil, že Dr. Otto Gáťa sa z rozhodnutia klubu stal
čestným predsedom Klubu filatelistov v Martine. Predseda ZSF M. Ňaršík
mu odovzdal Cenu predsedu ZSF, ktorá mu bola udelená za publikačnú
činnosť.
V srdečnom a priateľskom duchu sa pospomínalo na minulé roky,
na tých, ktorí posúvali martinskú organizovanú filateliu k jej rozvoju a za
chraňovali od nežičlivých časov. Spomenulo sa na tých, ktorí opustili rady
filatelistov. V ťažších časoch prišli na pomoc ďalšie novozaložené martin
ské kluby v roku 1953 alebo v roku 1995, aby sa oživila aktivita a pôvodný
klub pokračoval. Práve aktivita a menej rozprávania, ako sa poznamenalo,
bude potrebná v poslednom decéniu do jubilejnej stovky v roku 2020.
RNDr. Vladimír Straka, predseda KF
Článok bol redakcii Spravodajcu ZSF zaslaný 26.12.2010. Nebol
uverejnený. Predseda KF v Martine RNDr. Vladimír Straka zo ZSF
vystúpil 30.3.2011.
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Dostávame korešpondenciu z rôznych miest Slovenska a dostávame aj zo zahraničia.
Každého filatelistu poteší, ak dostane obálku s frankatúrou na ktorej sú pekné známky a
čitateľné pečiatky pošty. Väčšinou tak tomu je, a ak sa občas stane, že pečiatku odosielajúcej
pošty ledva vidieť alebo je neúplná, filatelista si pomyslí - škoda. Pochopiteľne uzná, že pri
kvante pečiatkovaných zásielok sa aj pochybí, len aby to nebolo často. Zo zlej
opečiatkovanej zásielky sa občas ani nedá zistiť, z ktorej pošty bola listová zásielka
odoslaná. Nuž a tomu sa dnes moderne povie - zlyhal ľudský faktor.
Nemusí ísť ani tak o filateliu a „nároky filatelistov", ale poštová pečiatka nie zriedka
je dokladom na preukázanie nejakej právnej skutočnosti, napríklad podania žaloby alebo
podania odvolania v lehote. Ak nie je zásielka podaná doporučene môžu vzniknúť vážne
pochybnosti. Úrad, či už je to správny orgán alebo súd, musí z úradnej povinnosti zisťovať.
Kde inde ako na pošte. Je to prinajmenšom nepríjemné a občan začne viniť koho iného, ako
poštu.
Na predmetných odtlačkoch pečiatky je zjavné, že dátumový mostík je dobrý, ale
názov pošty nečitateľný. Taká pečiatka, ktorá nemá všetky predpísané komponenty sa má
stiahnuť z používania. Napríklad z tejto (?) pošty.
Otto Gáťa

