Oslávili 75. výročie založenia Klubu filatelistov v Holíči
V nedeľu 2.12.2018 sme si na slávnostnom stretnutí pripomenuli 75. rokov od založenia Klubu
filatelistov v Holíči. Tento významný deň podporili svojou účasťou hostia ako primátor Mesta Holíč
Zdenko Čambal, predseda ZSF Miroslav Ňaršík, člen rady ZSF Ing. Miroslav Bachratý, predseda Klubu
filatelistov v Malackách Mgr. Anton Pašteka i predseda Klubu filatelistov v Hodoníne a člen nášho
klubu pán Dr. Josef Šolc.
Po privítaní hostí a ich zdravici sme si minutou ticha uctili pamiatku dvoch našich členov pána
Ladislava Kukliša a Ivana Baláža, ktorí nás pred krátkym časom zaskočili svojím nečakaným
odchodom. Boli to nielen vynikajúci filatelisti, ale najmä naši celoživotní priatelia. Pre mnohých
v osobe pána Kukliša, sme mali i „filatelistického otca“, u ktorého sme vždy našli potrebnú radu. Česť
ich pamiatke.
Krátka sonda do počiatkov histórie klubu z úst predsedníčky Márii Hudecovej pripomenula, že filatelia
ako zberateľská záľuba prenikla do nášho mesta už v dvadsiatich rokoch minulého tisícročia. Veľkým
podnetom k vzniku filatelistického spolku v Holíči bol úspech „Celoštátnej filatelistickej výstavy v lete
1942 v Bratislave. Na jeseň 1942 začali prípravy s vytvorením filatelistického spolku v Holíči, ktoré
vyvrcholili 14. mája 1943 Valným zhromaždením filatelistov Holíča a okolia. Predsedom bol zvolený
dipl. agronóm Emil Mandelík. Spolok mal 22 členov. Dvadsať slovenských spolkov, vrátane
filatelistického spolku z Holíča, ktorý zastupoval Emil Mandelík, vytvorilo v novembri 1943 Zväz
slovenských filatelistických spolkov. Počet 24 spolkov na Slovensku zastupovalo 3100 členov.
Po roku 1945 sa záujem o filateliu v Holíči postupne zvyšoval. V roku 1960 vznikli dva nové
filatelistické spolky, ktoré sa v roku 1965 zlúčili a vytvorili Klub filatelistov v Holíči. Organizovaná
filatelia v našom klube doteraz vychovala cez 240 milovníkov krásy poštovej známky z Holíča a okolia.
S úctou sme si pripomenuli všetkých 8‐mich predsedov Klubu, ktorí sa svojou obetavou prácou
zaslúžili o to, že holíčsky klub má v svoje významné postavenie medzi ostatnými klubmi.
Predsedovia klubu:
1942‐1952 ‐ Emil Mandelík
1952‐1960 ‐ Arnold Steiner
1960‐1965 ‐ Alexander Šumichrast (Klub filatelistov pri ZK ĽKZ)
Arnold Steiner (Klub filatelistov pri ROH Pošta Holíč)
1965‐1974 Eugen Farkaš
1975‐2002 Ladislav Kukliš
2003‐2013 Zdeňek Švejcar
2013 až doteraz Mária Hudecová.
Za dosiahnuté úspechy v organizovanej filatelii, za prácu s mládežou Klub obdržal veľa ocenení.
Z tých posledných si dovolím spomenúť:
V roku 2017 Svaz českých filatelistu ocenil našu prácu Čestným uznaním Ladislavovi Kuklišovi za
rozvoj filatelie a Čestným uznaním I. stupňa Márii Hudecovej.
Ocenenie prišlo i od Mesta Holíč a od TTSK a to cez ocenenie historicky najvýznamnejšie člena Klubu,
ktorého zásluhou dnes môžeme oslavovať nepretržité jubileum 75 rokov činnosti klubu. Hovoríme
o pánovi Ladislavovi Kuklišovi, ktorý zasvätil svoj život filatelii a činnosti klubu.
Na Tereziánskych dňoch 16.6.2017 si prevzal Cenu primátora mesta Holíč za celoživotnú prácu pre
rozvoj klubu filatelistov v Holíči, za jeho propagáciu a odovzdávanie profesionálnych skúseností
v oblasti filatelie.
Dňa 5.10.2017 v Divadle Jána Palárika v Trnave, pri príležitosti dňa Trnavského samosprávneho kraja
na Oceňovaní významných osobností kraja mu bola udelená Pamätná medaila predsedu TTSK za
celoživotnú prácu a rozvoj filatelie v Trnavskom samosprávnom kraji.
Takto významné jubileum sa neobišlo ani bez ocenenia práce našich členov. Pri príležitosti 75. výročia
klubu na návrh základnej organizácie boli na spoločnom posedení v Reštaurácii Jozef II. v Holíči
slávnostne z rúk predsedu ZSF Miroslava Ňaršíka predané Čestné odznaky ZFS. Za dlhoročnú
a obetavú prácu v prospech klubu, ZSF a organizovanej filatelie si prevzali:
Čestný bronzový odznak ZSF:
Eduard Čenteš

Apolónia Lantošová
Čestný strieborný odznak ZSF:
Ivan Baláž (odznak udelený in memoriam)
Ing. Anton Bobrík
PaedDr. Ivan Hnát
Mária Hudecová
Čestný zlatý odznak ZSF :
PaeDr. Josef Šolc.
Členovia Klubu filatelistov v Holíči sú nositeľmi 23 bronzových, 7 strieborných a 2 zlatých čestných
odznakov Zväzu slovenských filatelistov.
Ako klub si vysoko vážime podporu vedenia nášho mesta. Na podnet vedenia klubu pri príležitosti 70.
výročia založenia klubu v roku 2013, ZFS ocenil Mesto Holíč Čestným zlatým odznakom za podporu
činnosti Klubu filatelistov v Holíči. Toto ocenenie za mesto prevzal primátor PhDr. Zdenko Čambal.
Ide o najvyššie ocenenie ZSF.
Veľký záujem vyvolala vysoko odborná prednáška v podaní pána Miroslava Bachratého na tému
História poštovníctva v Holíči v období 1. svetovej vojny, podporená originál dokumentami.
Minulosť, súčasnosť i budúcnosť klubu, ako ďalej vo filatelii, kde je jej miesto v našej spoločnosti to
boli témy, ktoré zneli v príjemnom prostredí do odpoludňajších hodín.
Touto cestou ďakujem všetkým, vďaka ktorým sme mali príležitosť pozdvihnúť čašu a pripiť si v
„rodinnom“ kruhu na tak významné jubileum.
Mária Hudecová
Predseda klubu filatelistov

