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Na prahu tretieho milénia

Nástup do Nového roka je už tradične spojený s hodnotením našej činnosti za
uplynulé obdobie, zamyslenie sa nad kladmi, ale predovšetkým nad negatívami
v našej práci, ktorých sa chceme v budúcnosti vyvarovať.

Iste ďaleko zodpovednejšie musí byť naše hodnotenie pri vzácnom historickom
jubileu na prelome dvoch tisícročí, ktorých sa naša generácia v súčasnosti dožila.

Môžeme s hrdosťou konštatovať, že činnosť nášho klubu sa v posledných rokoch
druhého tisícročia zintenzívnila, čím sme si vytvorili dobré podmienky do
budúcnosti. Naše klubové schôdzky sú stále pravidelné, zaujímavejšie a záujem
a aktivita členov vzrastá. Keď v nedávnej minulosti zopár zanietencov prichádzalo
s novými, progresívnymi návrhmi na zvýšenú aktivizáciu klubu, našli sa viacerí,
ktorí pochybovali, toto úsilie nepodporili a niekedy aj vyslovovali nekonštruktívnu
kritiku. Čas nekompromisne potvrdil správnosť navrhovaných opatrení. Nadviazali
sme užšiu – dovtedy vôbec nevyužívanú – spoluprácu a výmenu skúseností
podtatranských klubov. Dvakrát ročne pravidelne organizované podtatranské
filatelistické výmenné schôdzky sú dnes už tradíciou a zúčastňuje sa ich stále
viac záujemcov. Aj nad tým by sa mali zamyslieť tí, ktorí pri zrode nielenže
nepomáhali, ale snahu často spochybňovali. Veľa úsilia, obetavej a nezištnej
práce venovali nadšenci príprave a realizácii rôznych prítlačí, hľadaniu vhodných
sponzorov na vydanie vlastne pripravených príležitostných poštových pečiatok a
tak filatelistickému zdokumentovaniu významných historických, športových, či
spoločenských udalostí v meste a regióne. To iste prispelo aj ku zvýšeniu
lokálpatriotizmu, prejavilo sa to  medziiným aj v tom, že len napr. počas prvej
písomnej zmienky o Veľkej vyše tisíc listových zásielok opatrených príležitostnou
poštovou pečiatkou putovalo do celého sveta. Možno povedať, že sme prispeli
svojim dielom ku obohateniu kultúrneho a spoločenského života mesta a získali aj
ďalších záujemcov o filateliu. Zásluhou tých, ktorí sledovali históriu filatelie
v Poprade, sme mohli v poslednom roku druhého tisícročia v rámci akcie
Slávnosti filatelie v Poprade osláviť aj významné jubileum – 75 rokov
organizovanej filatelie v Poprade a vydať k tejto príležitosti aj publikáciu. A na
tejto slávnostnej schôdzke, sme mohli udeliť najaktívnejším členom klubu
osobitné pamätné listy a ďalšie filatelistické materiály, pripravené ku tejto slávnej
udalosti. A nakoniec tohoto stručného hodnotenia našej činnosti za uplynulé
obdobie, môžeme radostne konštatovať, že aj vyššie zväzové orgány ocenili toto
zvýšené úsilie klubu a rozhodli sa udeliť doteraz už 9-tim členom – ďalší pribudnú
v tomto roku – čestný bronzový odznak za obetavú prácu pri organizovaní
filatelie.
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Štart popradských filatelistov do tretieho milénia, ako to vyplýva aj
z hodnotenia vyšších orgánov, je dobrý. Žiaľ, vo všetkom priama úmera
neplatí. Darmo aktivity sú – strategická úloha vytýčená zväzom –
zabezpečovať rozšírenie členskej základne, sa neplní. Tento nepriaznivý "
Status quo " klub vlastnou činnosťou vyriešiť nemôže – riešenie je tu
predovšetkým v rukách vyšších orgánov ( vysoké nominálie, doteraz sa
nepodarilo presadiť u Slovenskej pošty opodstatnené požiadavky členskej
základne, až do minulého roku nevydávanie sľúbených ročných prémií, čiže
nulová motivácia a pod.)

Filatelia je nerozlučne spätá a podmienená poštovou známkou.
V nastávajúcom treťom tisícročí aj tu zasiahne vedeckotechnická revolúcia a
klasické vyplácanie poštových zásielok poštovými známkami bude zrejme na
ústupe. So zánikom súčasnej klasickej technológie je nutné pri orientácii do
budúcnosti počítať, pretože táto bude iste prechádzať na modernú a
progresívnu elektronickú formu. Vyššie orgány už signalizujú, že sa bude
musieť vynaložiť značné úsilie, aby naša a aj budúca generácia dokázala
nielen požadovať, ale aj presadzovať vzhľadom na historické korene filatelie,
jej existenciu. Bude potrebné v našej praktickej činnosti preukazovať
opodstatnenosť v celom svete obľúbenej oblasti zberateľského záujmu,
filatelie.

V tomto treťom tisícročí máme nielen možnosť, ale aj povinnosť účelovo
prezentovať bohatý náučno propagačný potenciál slovenskej filatelie pre
dôstojnú reprezentáciu Slovenska vo svete, ale dnes naviac aj na podporu
vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie, ako to doporučil predseda ZSF
pri vstupe do tretieho milénia. A toto usmernenie by malo byť pre nás
vodítkom pri orientovaní nášho zberateľského záujmu a z toho sa odvíjajúcich
klubových aktivít do ďalších rokov.

V novom tisícročí očakávajú právom priaznivci našej filatelie, že sa konečne
vyvarujeme a to na každej úrovni nezáväznych, pekných slov – prijímaniu
formálnych, neadresných uznesení a opatrení, čo je stále sprievodným javom
ale konkrétnou prácou a jej výsledkami zabezpečíme rozvoj organizovanej
filatelie aj v očakávaných nových podmiekach tretieho tisícročia.   S-o.
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Plán schôdzkovej činnosti KF 54–17 :

Členovia KF 54-17 sa schádzajú pravidelne každú prvú a tretiu stredu v mesiaci
v hoteli Satel v Ždiarskej izbe (resp. v Panther klube) od 17.00 do 18.00 hod.
V súčasnosti je prísľub riaditeľa Okresného poštového úradu, že v prípade
potreby sa budeme môcť schádzať v zasadačke budovy Pošty-2 ( na železničnej
stanici). Prichádza to do úvahy v prípade, že Ždiarska izba alebo Panther klub
bude v čase konania schôdzky obsadený inou plánovanou akciou.

Počas dovolenkového obdobia - letných a školských prázdnin - členské schôdzky
sa uskutočnia v mesiaci júl a august jedenkrát mesačne a to dňa 18. júla a 15.
augusta.

Plán odborných podujatí na rok 2001:

1. 11. a 12. Podtatranská filatelistická výmenná schôdzka sa uskutoční 24. mar-
ca a 20. októbra (resp. pri kolidovaní s ďalšou akciou miesto 20. októbra to
bude 27. októbra 2001).

2. Vydanie Klubových zvestí 1/2001 v mesiaci apríl-máj 2001
3. Zasadanie Výboru KF 54-17 sa v prípade potreby uskutoční spravidla pri

druhej schôdzke členov KF v mesiaci
4. Zhotovenie príležitostnej poštovej pečiatky (v prípade vhodnej regionálnej

akcie v priebehu roka 2001)
5. Zaslanie objednávky na albumové listy na známky r.2000 do 7. februára 2001
6. Výročná členská schôdzka KF 54-17 sa uskutoční dňa 22. marca 2001
7. Zorganizovanie propagačnej výstavky poštových známok KMF - 24.marca,

v septembri a 22.10.2001 v Dome detí a mládeže v Poprade
8. Nábor detí a mládeže do KMF – september
9. Pravidelné schôdzky KMF každú druhú a štvrtú stredu v mesiaci v Dome detí

a mládeže v Poprade. V mesiaci júl – september nebudú.
10. Krúžkové kolo filatelistickej olympiády sa uskutoční 25. apríla 2001
11. Návšteva výstavy " ŽILINFILA  - 2001 " v októbri
12. Spresnenie odberu noviniek na rok 2002 p. Palubjakovi – do 21. novembra

2001
13. Zaplatenie členského príspevku ZSF – do 1. decembra 2001
14. Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami za rok 2000 do 25.

februára 2001 a za rok 2001 do 24. februára 2002
15. Zaplatenie časopisov " Zberateľ " a " Filatelie " do 15. decembra 2001
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Tento plán odborných podujatí môže byť v priebehu roka 2001 aktuálne doplnený
o prípadné novovzniknuté úlohy.

Okrem týchto plánovaných akcií očakávame v priebehu roku 2001 doplnenie
ďalších materiálov – niektorých už avizovaných – na doplnenie a spresnenie
publikácie " 75 rokov organizovanej filatelie ".

VI. Valné zhromaždenie ZSF

V dobe konania výstavy ŽILINFILA 2001 - 13. októbra 2001 v Žiline, sa uskutoční
už VI. Valné zhromaždenie Zväzu slovenských filatelistov. Na tomto zhromaždení
sa zúčastní predseda nášho klubu a člen RK ZSF Ing. Jozef Rančák.

IV. Valné zhromaždenie ZKF/VR:

V hoteli " GARNI " v Poprade sa uskutočnilo dňa 10. mája 2001 IV. Valné
zhromaždenie Združenia klubov filatelistov Výchoslovenského regiónu. Na tomto
zhromaždení sa za náš klub ako delegát z hlasom rozhodujúcim zúčastnil p. Kríž.

Určenie patrónov pre kluby filatelistov:

Jedným z uznesení zasadania Výboru ZKF VR koncom minulého roka bolo aj
rozdelenie patronátov jednotlivým členom výboru ZKF RV. Ich úlohou bude
s daným klubom priamo komunikovať, pomáhať klubu riešiť záležitosti týkajúce sa
prepojenia ZSF s klubom. Na týchto patrónov by sa mali kluby obracať so svojimi
problémami a požiadavkami.

Pre náš klub bol určený podpredseda ZKF VR, p. Ing. Zdeněk Baliga. Predseda
nášho klubu p. Ing. Jozef Rančák je určený ako patrón pre kluby vo Svite a
Kežmarku.

Máme tak možnosť plne využiť a skvalitniť náš kontakt medzi klubom a ZKF VR,
čo možno prispeje ku ďalšiemu skvalitneniu našej činnosti.

PUBLIKÁCIA: 75 rokov organizovanej filatelie v Poprade

Ešte v roku 1999 prijal klub technicko-organizačné opatrenia na zabezpečenie
osláv   75 rokov  organizovanej  filatelie v   Poprade a rozhodol  v  tejto  súvislosti
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vydať publikáciu. Vytvorila sa  osobitná skupina Ing. Rančáka, RNDr. Kušnierika,
Denka, Ing. Martona a Ing. Stanka, ktorí sa podujali publikáciu pripraviť. Pri prijatí
tohoto zámeru neboli ešte známe skutočnosti, ktoré nepotešili – žiadne staršie
archívne materiály, zápisnice, ani akékoľvek iné doklady o činnosti popradských
filatelistov v minulosti neboli. Bolo preto nutné rozhodnúť o zmene prijatej
koncepcie zostavy publikácie a rozhodli sme sa ju zoštíhliť do troch oblastí: prvej
– pripomenúť stručne dejiny vývoja regiónu Poprad, druhej – priblížiť začiatky
poštovníctva v Poprade a tretej – prakticky v skrátenej verzii priblížiť rozvoj
organizovanej filatelie za sledované obdobie. Aj v takom riešení sme videli
opodstatnenosť – členom sa nepriamo ponúkla možnosť oboznámiť sa stručne
s dejinami mesta v ktorom žijú, čo by mohlo prispieť aj hlbšiemu pochopeniu
vzťažných a podmieňujúcich súvislostí, a takisto priblíženie začiatkov
poštovníctva v Poprade prispeje ku zvýšeniu odborných znalostí a to aj
v súvislosti s filateliou.

Žiada sa pripomenúť predovšetkým pramene, z ktorých sme čerpali: boli to
predovšetkým pamätníci klubu, menovite pp. Milan Palubjak, Pharm.Dr. Peter
Porjes, MUDr. Milan Kováč ale tiež aj p. Pikovský, syn p. Pikovského, ktorý bol
v minulosti pokladníkom klubu a jeho hospodárom v časoch prvej republiky ako aj
počas rokov druhej svetovej vojny. Žiaľ, niektorí, kde sme predpokladali získať
pre nás vzácne informácie, ako napr. bývalý riaditeľ Štátnej banky a revízor
popradského klubu p. Krakovič pre vysoký vek a zdravotný stav sa už nedokázali
rozpamätať na aktivity klubu v časoch ich pôsobenia vo funkciách.

V  tejto súvislosti som osobne navštívil riaditeľa Dokumentačného centra
Slovenskej pošty, š.p. v Banskej Bystrici p. PHDr. Kollára a žiaľ jeho odpoveď
bola strohá – o Poprade žiadne podklady nemáme. Dúfal som, že nám pomôže
aspoň v ďalšej oblasti – skompletizovať nápis na starej c.k. poštovej tabuli z čias
c.k. monarchie, ktorá visela na budove pošty v Hôrke v rokoch 1821, teda ešte
pred dualistickým rozdelením monarchie v r. 1867 – ani tu sa nepodarilo vec
doriešiť a to aj nepriek tomu, že Dokumentačné centrum SP, š.p. Banská
Bystrica, podľa údajov v knihe " Poštová známka a Slovensko ", vydané SPN r.
1998, z ktorej som vychádza, má najcennejšiu zbierku práve v poštových
tabuliach a štítov z druhej polovice 19. storočia.

Naopak, pochopenie pre našu snahu sme našli u vedeckej pracovníčky Štátneho
oblastného archívu v Spišskej Sobote, p. PHDr. Zuzky Kollárovej, ktorá ochotne
venovala svoj vzácny čas preštudovaniu príslušných dobových materiálov a
miestnej tlače z tých rokov. Žiaľ, aj keď v tom čase všetky spolky, združenia a
pod. podliehali  prísnej registrácii na magistrátoch a povinne museli odovzdávať a
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predkladať správy o o svojej činnosti, nič sa nenašlo. Pomohla nám však ochotne
v druhej oblasti, a sice pri príprave osobitného, netradičného pamätného listu,
vydaného ku nášmu jubileu.

Vzácnu pomoc nám poskytla odborná pracovníčka Popradského múzea p. PHDr.
M. Bekesová – umožnila nám získať fotokópiu spomínanej c.k. poštovej tabule,
ktorá visela na budove pošty v Hôrke v r. 1821 a poskytla nám aj kópiu článku
významného historika popradskej filatelie, p. Rudolfa Kuriana z Hôrky, ktorého
som potom osobne aj navštívil a údaje si overil.

Pomoc sme dostali tiež od kronikára mesta Poprad. p. Maličkého, ktorý ma
upozornil na p. Alexyho, ktorý v čase druhej svetovej vojny a vzniku ČSR mal
mäsiarstvo v susedstve domu, v ktorom sa nachádzala súkromná pošta
v Poprade a od ktorého som sa potom dozvedel a získal aj fotografiu prvej
súkromnej pošty. Majiteľom bol p. Wiliam Kurzweil, ktorý so svojou rodinou býval
na poschodí spomínaneho domu, pošta bola v prízemí.

Odbornú a metodickú pomoc a cenné materiály zo svojej bohatej zbierky nám
ochotne poskytol p. Ján Nyéky z Kežmarku, bývalý 1. podpredseda ZSF, ktorý sa

na zostave publikácie tiež sám osobne podieľal. Cenné materiály nám poskytol aj
riaditeľ Okresného riaditeľstva pôšt v Poprade, p. Ing. Šmehýľ  a bývalý vedúci
pracovník Okresnej spávy pôšt v Poprade p. Štefan Jakubišin.

Určite existujú ešte ďalšie, nám doteraz neznáme materiály, ktoré by pomohli ku
podrobnejšiemu zmapovaniu činnosti popradských filatelistov. Ostáva len veriť, že
sa ozvú ďalší pamätníci a prispejú svojimi poznatkami a spomienkami k doplneniu
a upresneniu doteraz známych skutočností. A možno to bude iniciovať ďalších
priaznivcov filatelie podieľať sa na ďalšom, podrobnejšom a kvalitnejšom vydaní.
S-o.

Oznámenie:

Rada ZSF požiada filatelistov o pripomienkovanie možnosti vydávania
slovenských známok lacnejšou, ofsetovou technikou tlače.

Bolo oznámené vydanie pohľadníc s natlačenou známkou.

Predseda klubu Ing. Jozef Rančák je doporučený za jurymana ZSF pre námetovú
filateliu.
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Úpravy sadzieb za poštové zásielky a služby Slovenskej pošty v r. 2001:

Slovenská pošta, š.p. ohlásila zmeny Tarify výkonov poštovej prevádzky pre
medzinárodný styk s účinnosťou od 1. januára 2001 a v tuzemskom styku
s účinnosťou od 1. februára 2001.

Poštové sadzby:
a. tuzemský styk:

- lístky do   20 g  5,50 Sk (1)

- listy do   20 g  6.-     Sk (2)

do   50 g  7.- Sk

do 100 g  13.- Sk

- doporučené zásielky +    9.- Sk

- zásielky do vlastných rúk +    3.- Sk

- zásielky s doručenkou +    6.- Sk

- zásielky s overením dodania +    8.-  Sk

- prioritné zásielky:

do   20 g    6.-  Sk

do   50 g    7.- Sk

- tlačoviny

do   20 g    5.- Sk

do   50 g    6.- Sk

do 100 g    7.- Sk

(1) – Ak lístky nespĺňajú zasielacie podmienky, musia byť vyplatené ako listy
tuzemského styku do hmotnosti 500 g, tj. 13.- Sk

(2) – Ak akýkoľvek rozmer listu v tejto hmotnostnej kategórii presahuje najväčší
rozmer plochej listovej zásielky (dĺžka 235 mm, šírka 165 mm, hrúbka 5 mm )
alebo sú listy podané s doručenkových obálkach, ktoré nemajú atest SP o ich
vhodnosti na strojné spracovanie, uplatní sa sadzba hmotnostnej kategórie do
500 g, tj. 13.- Sk
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b. medzinárodný styk:

- lístky - susedné štáty( ČR, Poľsko, Ukrajina, Maďarsko)   7.- Sk
- ostatné štáty Európy    9.- Sk
- ostatné štáty sveta ( pozemne )  9.- Sk
- ostatné štáty sveta ( letecky )   12.- Sk

do 20 g 50 g 100 g
- listy -  susedné štáty 10.- Sk 18.- Sk 34.- Sk ostatné štáty

Európy 14.- Sk 22.- Sk 40.- Sk

 ostatné štáty sveta letecky  18.- Sk 34.- Sk 58.- Sk
ostatné štáty sveta pozemne 14.- Sk 22.- Sk 40.- Sk

- aerogramy  10.- Sk
- doporučené zásielky +  38.- Sk
  (okrem základnej sadzby ešte táto jednotná sadzba)
- predaj medzinárodnej odpovedky (Coupon résponse international)  60.- Sk
- výmena medzinárodnej odpovedky ( pošta po predložení vyplatí
  známky v hodnote  18.- Sk

 Úprav cien poštových cenín dodávaných POFIS – om:

- poštové známky nominálna hodnota (NH)

- známkové zošity NH
- poštový lístok NH vytlačenej, resp.vylepenej

známky + 2,50 Sk
- poštový lístok s prítlačou NH vytlačenej, resp.dolepenej

známky + 2,50 Sk
- obálka s natlačenou známkou NH natlačenej známky

+ 1.-Sk
- obálka s natlačenou známkou s prítlačou NH natlačenej známky

+ 5.-Sk
- obálka prvého dňa vydania známky (FDC) NH nalepených známok

+  19.- Sk
- obálka na cenný list ( malý vzor ) 6.- Sk
- obálka na cenný list ( veľký vzor ) 9.- Sk
- aerogram ( všetky štáty sveta ) 10.- Sk
- carte maxima ( analogová pohľadnica ) NH + 11.- Sk
- nálepný list NH + 4.- Sk
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Poštová propagácia na listových zásielkách:( príloha č. 4 Poštového poriadku )

Vzhľadom na aktuálnosť uvádzame výňatok z neho:

A – Príležitostná poštová pečiatka:

- cena za zriadenie príležitostnej poštovej priehradky: hodinová sadzba vo výške
  130.- Sk/hod na jedného pracovníka, najmenej však 1040.- Sk

- tvorba príležitostnej poštovej pečiatky:

Cena je súčtom ceny pečiatky a výkonov súvisiacich s jej spracovaním. Základná
cena pečiatky cena pečiatky, podušky a pečiatkovacej farby je 2665.- Sk + 23 %
DPH +  denná  sadzba za používanie príležitostnej poštovej pečiatky je 520.- Sk (
pokiaľ je zriadená príležitostná pošta alebo priehradka ).

Poznámka: za vyhotovenie príležitostnej poštovej pečiatky pred stanoveným
dvojmesačným termínom je zisková prirážka a k výrobným nákladom sa
pripočítava:

do   24 hod.+ 200 %( t.j. 5330.- Sk)
do     3 dní + 100 % ( t.j. 2665.- Sk)
do   10 dní +   50 % ( t.j. 1333.- Sk)
nad 10 dní +   25 % ( t.j.   666.- Sk)

B – Tvorba príležitostného propagačného štočku do výplatných strojov:

Cena je súčtom ceny propagačného štočku:
kovového           : 2050.- Sk + 23 % DPH
polymérového    : 2299.- Sk + 23 % DPH
a dennej sadzby za používanie podľa opečiatkovaných zásielok:

do 10 000 zásielok   300.- Sk
do 30 000 zásielok                600.- Sk
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Ostatné informácie:

- Spravodaj ZSF je bezplatne distribuovaný do všetkých klubov a tým členom
  ZSF, ktorí o to požiadali. Stále platí ponuka, že Spravodaj bude zasielaný bez-
  platne  každému členovi ZSF, ktorý o to písomne požiada na adrese:

       Sekretariát ZSF
       Radlinského 9
       812 11 Bratislava

- ZSF obnovuje činnosť Komisie slovenskej známky a celín.  Ak sa podrob-
  nejšie touto oblasťou zaoberáte a máte záujem v tejto oblasti spolupracovať,
  je možné sa prihlásiť na adrese:

       ZSF – Komisia slovenskej známky a celín
       Radlinského 9
       812 11 Bratislava

- Komisia teriterionálnej filatelie ZSF plánuje vydať adresár teritorialistov a k máte
  záujem v tejto oblasti spolupracovať, uveďte meno, adresu a okruh zberateľské-
  ho záujmu na adresu:

        Ing. Ľubomír Vajčovec
        Urxova 4
        080 50 Prešov 5

- V dňoch 6.–14.10.2001 bude inštalovaná národná filatelistická výstava s medzi-
  národnou účasťou ŽILINFILA  2001. Z nášho klubu boli zaslané tieto   predbež-
  né prihlášky:

  Ing. Stanko a kolektív: Pamätnica 75 rokov organizovanej filatelie v regióne
                                      Poprad
  A.Urbanová:                Športovať – zdravo žiť
  D. Rančák:                  Športy na ľade
  A. Baliaková:               Kvety
  Z. Blašková:                Kozmos
  A. Šoltýs:                    Autori našich známok
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Na výstavu sa prihlásilo veľa exponátov. Usporiadatelia majú málo výstavných
rámov, preto niektoré exponáty budú hodnotené z trezora. Veríme, že naše to
nebudú a že sa predstavíme verejnosti s výsledkom našej práce v plnom
rozsahu. Vystavovateľom prajeme veľa úspechov.

Z činnosti Krúžku mladých filatelistov:

Deti sa v Krúžku mladých filatelistov schádzajú každú druhú a štvrtú stredu
v mesiaci, v Centre voľného času na námestí Svätého Egídia, kde majú
vyčlenenú miestnosť, v ktorej majú aj uzamykateľnú skrinku pre pomôcky. Čas
schôdzok je od 16.30 do 18.00 hod a niekedy aj dlhšie.

Krúžok má 5 členov. Dvaja si už zostavili 32 – listové súťažné exponáty a mladší
traja si ich v tomto školskom roku dokončujú. Všetci sú úspešní účastníci
regionálneho aj celoslovenského kola filatelistickej olympiády. Tento rok je
Filatelistická olympiáda na tému Milénium 2001. Dňa 9.5.2001 bude krúžkové
kolo a 26.5.2001 sa najlepší zúčastnia regionálneho kola v Košiciach.

Deti majú prosbu na svojich dospelých kolegov, aby im podľa možností
darovali nejaké svoje prebytky známok alebo celistvostí. Žiadne vzácností
nepožadujú, svoje exponáty majú na témy: kvety, kozmos, autori poštových
známok, zimné športy na ľade, rekreačný šport. Známky môžete poskytnúť
cestou vedúceho KMF p. Rančáka alebo priamo na schôdzke v Centre
voľného času.



14

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2001

Dátum Názov    emisie Nominál Formát Počet Tlač

01.01. Historické hodiny 13,0 40x23 2000 OTr

15.01. Osobnosti-Janko Blaho 5,5 23x30 5000 OTr

15.01. ME v krasokorčulovaní 16,0 40x23 1000 OTr

22.02. Ľudové zvyky-ženský detviansky kroj 4,0 23x30 5000 OTr

22.02. Ľudové zvyky-mužský detviansky kroj 5,5 23x30 5000 OTr

22.02. Kontrólny a skúšobný ústav poľnohospodársky 10,0 40x23 1000 OTr

10.04. Krásy našej vlasti-Liptovská Mara 12,0 40x23 100 OTr

10.04. Krásy našej vlasti-Ducové-Kostelec 15,0 40x23 100 OTr

26.04. Komárno-výplatná 35,0 19x23 OTr

05.05. EUROPA-Studenovodský vodopád 18,0 40x23 100 OTr

25.05. Piešťany-výplatná 40,0 19x23 OTr

05.06. Osobnosti Veľkej Moravy-Pribina 5,0 40x23 100 OTp/O

05.06. Osobnosti Veľkej Moravy-Rastislav 9,0 40x23 100 OTp/O

05.06. Osobnosti Veľkej Moravy-Koceľ 11,0 40x23 100 OTp/O

05.06. Osobnosti Veľkej Moravy-Svätopluk 14,0 40x23 100 OTp/O

10.07. Ochrana prírody-medveď 14,0 26x23 100 OTp/O

10.07. Ochrana prírody-vlk 15,0 26x23 100 OTp/O

10.07. Ochrana prírody-rys 16,0 26x23 100 OTp/O

01.08. Gitara Dobro 19,0 40x23 1000 OTr

15.08. Bienále ilustrácií 4,0 30x23 3000 OTr

09.10 Obetiam politických procesov 4,0 23x30 5000 OTr

09.10. Poštové múzeum 5,5 30x23 5000 OTr

15.10. Umenie-Imrich Weiner Kráľ 16,0 40x50 100 OTp

15.10. Umenie-Albín Brunovský 18,0 40x50 100 OTp

15.10. Umenie-spoločné ukr.-slov. Vydanie 20,0 40x50 100 OTp

15.10. Vianočná známka-rokokový betlehem 4,0 30x23 10000 OTr
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Emisný plán českých poštových známok na rok 2001

Dátum Názov emisie Nominál Formát Počet v TL Tlač

02.01. Prvá známka tretieho tisícročia 9,0 23x30 50 WIFAG

20.01. Tradícia českej známkovej tvorby 5,4 23x40 30 WIFAG

14.03. Česi v Európe-Ján Ámos Komenský 9,0 23x30 50 WIFAG

28.03. Tisíc rokov architektúry na území ČR 13,0 26x40 1 WAITE

28.03. Tisíc rokov architektúry na území ČR 17,0 26x40 1 WAITE

28.03. Tisíc rokov architektúry na území ČR 31,0 26x40 1 WAITE

28.03. Veľká noc 5,0 23x30 50 WIFAG

18.04. České barokové umenie 50,0 26x40 1 KOMB.

09.05. EUROPA-České rybnikárstvo 9,0 40x23 8 WIFAG

09.05. ME vo volejbale mužov 7,0 23x30 50 WIFAG

31.05. Deťom 5,4 30x23 30 WIFAG

31.05. Osobnosti-František Škroup 5,4 23x30 50 WIFAG

31.05. Osobnosti-František Halas 16,0 23x30 50 WIFAG

20.06. Gratulačná známka 5,0 23x30 50 WIFAG

20.06. Chovateľstvo-psi 5,0 30x23 25 WIFAG

20.06. Chovateľstvo-psi 5,0 30x23 25 WIFAG

20.06. Chovateľstvo-psi 5,4 30x23 25 WIFAG

20.06. Chovateľstvo-psi 5,4 30x23 25 WIFAG

05.09. Ochrana prírody-chránené zvieratá-ZOO 5,0 40x23 25 WIFAG

05.09. Ochrana prírody-chránené zvieratá-ZOO 5,0 40x23 25 WIFAG

05.09. Ochrana prírody-chránené zvieratá-ZOO 5,4 40x23 25 WIFAG

05.09. Ochrana prírody-chránené zvieratá-ZOO 5,4 40x23 25 WIFAG

09.10. Krásy našej vlasti-Kroměříž 11,0 26x40 8 WAITE

09.10. Krásy našej vlasti-Holašovice 13,0 40x26 8 WAITE

09.10. Technické pamiatky-veterný mlyn 7,0 23x30 50 WIFAG

09.10. Technické pamiatky-vodný mlyn 8,0 23x30 50 WIFAG

09.10. Dialóg medzi civilizáciami 9,0 23x30 50 WIFAG

14.11. Umenie-Michael Jindřich Rentz 11,0 40x50 4 WAITE

14.11. Umenie-Cyril Bouda 17,0 40x50 4 WAITE

14.11. Umenie-Václav Brožík 26,0 40x50 4 WAITE

14.11. Vianoce 5,0 23x30 50 WIFAG



16

Klubové zvesti zostavil: Ing. Ladislav Stanko
S príspevkom prispel:   Ing. Jozef Rančák
Napísal:                               Ján Denk

Neprešlo jazykovou ani obsahovou kontrolou
Pre internú potrebu KF 54 – 14 Poprad
Náklad: 35 výtlačkov


