Tisková zpráva – Výsledky ankety Největší Sedlčaňák
Sedlčany. U příležitosti Týdne knihoven 2005 Městská knihovna Sedlčany (www.knihovna-se.cz ), vyhlásila anketu Největší Sedlčaňák. Výsledky jsou od 7. 11. 2005 zveřejněny v knihovně. Cílem ankety bylo najít nejoblíbenější osobnost, která z našeho kraje pochází nebo k němu má úzký vztah. Velmi jsme si přáli, aby z ankety vzešla osobnost, která má význam pro obyvatele našeho regionu – je oblíbená a život v kraji nějakým způsobem ovlivnila. Myslím, že to se rozhodně povedlo. Hlasovalo se ve dvou kategoriích – osobnost narozená v 19. století a dříve a osobnost narozená ve 20. století. 
Nakonec bylo za období od 5. 10. 2005 do 2. 11. 2005 shromážděno 279 platných hlasovacích lístků. Jistě by bylo hezké, kdyby se hlasů podařilo dát dohromady větší množství, ale i tak anketa o určitých věcech vypovídá – stačí se zamyslet. Největší boj od samého začátku probíhal v obou kategoriích u prvních dvou míst. Je zajímavé, že i rozdíl hlasů na těchto dvou místech byl u obou kategorií shodný a velmi těsný (pouhých 5 hlasů). U dalších míst již nebyl počet hlasů tak veliký. Výsledky ankety jsou součástí této tiskové zprávy. Možná by bylo dobré anketu po nějaké době zopakovat.     
Tiskovou zprávu zpracovala: Blanka Tauberová (tauberova@knihovna-se.cz ), vedoucí Městské knihovny Sedlčany (www.knihovna-se.cz)
   
Výsledky ankety Největší Sedlčaňák:
Osobnost narozená v 19. století a dříve
Josef SUK 1874 – 1935, hudební skladatel 
Jakub KRČÍN z Jelčan a Sedlčan 1553 – 1604, rybníkář 
DANIEL Sedlčanský 16. – 17. stol., narozen v Sedlčanech, knihtiskař, vydavatel prvních českých novin
Čeněk HABART 1863 – 1942, učitel, autor a redaktor vlastivědných prací (Sedlčansko, Sedlecko a Voticko)
František BUČIL 1894 – 1955, katecheta, děkan
Antonín KRATOCHVÍL, řídící učitel 
Bohumil BAXA, právník 
Jan Josef Václav RADECKÝ z Radče, vojevůdce 
Vilém HOLOUBEK, starosta v letech 1896-1919 
Bernard BOLZANO, filozof 

Osobnost narozená ve 20. století
Ing. Jiří BURIAN, starosta Sedlčan od r. 1990
František VESELÝ (ROBIN) 1930 – 2000, turista, skaut, ochotnický herec
Jaroslava ROZVORALOVÁ, učitelka ZŠ
Mgr. Martina TOMÁŠKOVÁ, sbormistryně pěveckého sboru Allegro Canto
Petr MACÁK, sportovec, příslušník Městské policie Sedlčany
MUDr. Bohuš KAREŠ, lékař
Jiří PÁV, pedagog
Blanka TAUBEROVÁ, knihovnice
	Vladimíra SEVEROVÁ, ředitelka ZUŠ

Libor NOVOTNÝ, ředitel 1. ZŠ
Karel VILAS, svérázný obyvatel Sedlčan
Ing. Josef VERMACH, stavitel
Libor TOMÁŠEK, učitel gymnázia 
Zdeněk ŠIMEČEK, ředitel gymnázia 
	PhDR. Miroslav HÖLZEL, CSc., pedagog

MVDr. Karel BAZAL, veterinář 

