Tisková zpráva – Slavnostní prezentace knihy „Kapličky a drobné sakrální stavby Sedlčanska“ a požehnání jejím čtenářům
Sedlčany. Součástí 2. ročníku komunitního projektu Lukášek (téma: Kdo jsem a odkud jsem???) v Městské knihovně Sedlčany se stalo mapování drobných sakrálních objektů Sedlčanska. Tato oblast byla z orientačních, praktických a finančních důvodů rozdělena podle katastrálních území jednotlivých obcí. K vytištění byl připraven 1. díl této zamýšlené edice, a to samotné Sedlčany. O tisk knihy se postarala Nová tiskárna Pelhřimov. Právě v těchto dnech kniha vychází za finanční podpory Fondu kultury Středočeského kraje a soukromého dárce (rovným dílem). 
Hned od počátku si celý autorský tým stanovil jasná pravidla – nikdo nebyl nikomu nadřazený ani podřízený, všichni mezi sebou účelně spolupracovali, pomáhali si a veškerou práci vykonávali zdarma bez nároku na honorář a s čistým zápalem pro věc. Nutno říci, že za celou dobu vzájemné spolupráce nebyla tato pravidla porušena. Na závěr této zprávy je uveden výčet všech, kteří se na knize podíleli včetně krátkých medailónků autorů textu, kreseb a fotografií. 
Slavnostní prezentace knihy a požehnání jejím čtenářům se uskuteční za účasti správce farnosti Sedlčany Ondřeje Salveta a všech autorů dne 29. 6. 2006 v 17:00 hod. v Městské knihovně Sedlčany. Následně bude možné si knihu zakoupit a nechat podepsat od přítomných autorů. Po tomto datu se kniha bude prodávat v knihovně, v muzeu a v informačních střediskách.

Charakteristika nakladatelství NTP (součást Nové tiskárny Pelhřimov):
Nakladatelství NTP (Nová tiskárna Pelhřimov) vzniklo v roce 1993 jako jedna z aktivit jmenované tiskárny. Nakladatelství se zaměřilo zejména na literaturu filozofickou (S. Freud, A. Schopenhauer, G. W. F. Hegel). Další oblastí vydavatelského zájmu je literatura regionální (Želivka – naše řeka, Sázava milovaná, 100 tváří jihočeské kulturní historie, Poutní místa jihozápadní Moravy). Z uvedeného vyplývá, že díky spojení s výrobní činností tiskárny není nakladatelství nuceno přizpůsobovat se módním vlivům trhu.
Pozitivní pro region Sedlčanska je, že se toto nakladatelství rozhodlo ve vlastní režii vydat i 3 díly pověstí Sedlčanska, které zpracoval MVDr. Karel Bazal
Kontakt: Bedřich Kocman, tel. 565 332 338, 606 625 626, e-mail: kocman@ntp.cz 

Autorský tým:

MVDr. Karel Bazal 
* 7. 7. 1941 v Třeboni, veterinář, etnograf
Po válce se s rodiči přestěhoval do Hojné Vody, poté do Třeboně, od roku 1950 žije v Sedlčanech, kde dokončil ZŠ a vystudoval jedenáctiletou SŠ. Poté u něj zvítězil zájem o přírodu nad historií a vystudoval Veterinární fakultu VŠZ v Brně. Od jejího absolvování pracuje jako veterinární lékař v Sedlčanech. Od mládí se zajímal o záhady a tajemné příhody, zaznamenával si vypravování starých příběhů od pamětníků. Nashromáždil několik stovek dosud nepublikovaných pověstí Sedlčanska. Nejprve vycházely na pokračování v Sedlčanském kraji, později byly vydány knižně. V regionálním tisku publikoval články převážně s národopisnou a kulturně historickou tematikou. Zajímá se o heraldiku, navrhl obecní znaky pro obce Dublovice, Příčovy, Osečany, Radíč, Svatý Jan, Nalžovice a navrhl prapory pro obce Osečany, Radíč, Svatý Jan, Nalžovice.
Je ženatý, má dvě děti.
Publikace:	Kostelní betlémy Sedlčanska (Alfaprint, Sedlčany 1991)
		100 let Sboru dobrovolných hasičů v Osečanech (Obecní úřad, Osečany 1992)
		Paměti plané růže (Knihkupectví Podzimek, Sedlec-Prčice 1993)
                        Osečany 650 let (Obecní úřad, Osečany 2002)
Kontakt: MVDr. Karel Bazal, tel. 318 821 418, 318 821 998, e-mail: karel.bazal@quick.cz nebo marie.bazalova@quick.cz 

Pavel Kostka
*18. 10. 1985 v Příbrami
Pochází z malé vesničky Planá nalézající se na pomezí středních a jižních Čech, asi 30km jižně od Sedlčan. Po absolvování základní školy v nedalekých Klučenicích navštěvoval v letech 2001-2005 Gymnázium v Sedlčanech a od roku 2003 také výtvarný obor ZUŠ. 
V současné době je studentem Fakulty architektury ČVUT v Praze.
Mezi jeho záliby  patří kromě kresby například jízda na kole, fotografování a turistika. Největší pozornost však věnuje architektuře, zvláště pak té historické. Za  svůj největší zdroj inspirace považuje právě malebné kostelíky a kapličky Sedlčanska. Není proto divu, že se také stávají nejčastějším motivem jeho kreseb a fotografií.
Kontakt: Pavel Kostka, e-mail: PKOSTKA@seznam.cz

Jiří Malíček
*17. 9. 1987 v Praze
Žije v Sedlčanech. V současné době navštěvuje víceleté gymnázium v Sedlčanech, které zakončí maturitní zkouškou v roce 2007. Po ukončení studia na gymnáziu plánuje další studium na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Kromě fotografování se věnuje přírodovědě, především botanice. Specializuje se hlavně na vyšší rostliny a lišejníky. Několik let se zabývá velmi podrobně přírodou Sedlčanska, a to i v odborných studentských pracích.
Studentské práce:	Chráněná a navrhovaná chráněná území na Sedlčansku, 2003
			Floristický příspěvek ke květeně Sedlčanska, 2005
			Přírodní zajímavosti Sedlčanska, 2006
Kontakt: Jiří Malíček, e-mail: jmalicek@seznam.cz  

Mgr. Zora Sokolová, František Mika – grafická úprava knihy
doc. PaedDr. Radko Chodura,CSc. – předmluva 
Ing. Josef Vermach – slovníček, typizace objektů, fotoarchiv
Mgr. Marie Bazalová – jazyková úprava a přepis textu
Mgr. Libuše Beránková, Bc. Kamila Hulanová, Aude Brunel – překlad cizojaz. resumé
Karel Bazal ml. – lokalizace objektů a práce v terénu
Ing. Stanislav Roubínek – měření GPS
Blanka Tauberová – koordinace a organizační záležitosti 
   
Tiskovou zprávu zpracovala: Blanka Tauberová (tauberova@knihovna-se.cz ), vedoucí Městské knihovny Sedlčany (www.knihovna-se.cz)
   


