RŮZNÉ

VÝROČÍ VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ
FRANTIŠEK ČEJKA
(* 26. května 1914 - † 20. září 1980)
Středoškolský učitel anglického a německého jazyka, výborný pedagog a zkušený
osvětový pracovník. V Sedlčanech působil
od r. 1951 jako ředitel gymnázia. Zasloužil
se o přístavbu školních budov a tělocvičny.
JULIUS FIRT
(* 17. listopadu 1897 - † 27. května 1979)
Narodil se v Sestrouni (původním jménem Julius Fürth). Nakladatel a publicista,
český politik, člen Československé strany
národně socialistické, za kterou byl v letech
1945 – 48 poslancem. Po únorovém převratu odešel do exilu a působil jako exilový
politik a kulturní pracovník - stal se zástupcem šéfredaktora v redakci rádia Svobodná
Evropa v New Yorku. V roce 1992 mu byl
in memoriam udělen Řád Tomáše Garrigua
Masaryka III. stupně.

JOSEF BALABÁN
(* 4. června 1894 - † 3. října 1941)
Narodil
se
v Oboře u Dobříše v rodině hajného. Před první
světovou válkou
žil s rodiči v Sestrouni a později
v Sedlčanech, kde
v letech 1905-8
navštěvoval
m ě šť a n s ko u
školu a vyučil
se strojním zá-mečníkem v Kašparově továrně. V době
1. sv. války vstoupil do čsl. legií v Rusku a
zúčastnil se řady bojových operací. Do
osvobozené vlasti se vrátil jako poručík dělostřelectva, pracoval na generálním štábu
čsl. armády. V době okupace se stal jednou

z vedoucích osobností odbojové organizace
Obrana národa, zaměřující se na zpravodajskou činnost a organizující ozbrojený odpor
proti okupantům. Společně s dalšími bývalými členy čsl. armády, podplukovníkem
Josefem Mašínem a št. kapitánem Václavem Morávkem, tvořili zpravodajsko-sabotážní skupinu „Tři králové“. Podplukovník
Balabán byl velitelem této skupiny a hlavním organizátorem akcí. Vinou zrádce byl
22. dubna 1941 po krátké přestřelce zraněn
a zajat gestapem. Přestože byl krutě mučen
a vyslýchán, nic nevyzradil, a umožnil zbývajícím členům skupiny pokračovat v odbojové činnosti. Byl popraven nacisty 3. října
1941 v Praze-Ruzyni.
U příležitosti 125. výročí narození Josefa
Balabána připravuje město Sedlčany instalaci pamětní desky na budově 1. ZŠ Sedlčany, která se stane důstojnou připomínkou
tohoto hrdiny a českého vlastence.

NADAČNÍ FOND PATRONÁT SEDLČANSKO
sděluje, že se na něj mohou průběžně
obracet zájemci o spolufinancování svých
projektů, které jsou v souladu s cílem nadačního fondu.
Nadační fond Patronát Sedlčansko chce
podporovat:
• zachování historických a kulturních památek, lidových tradic a kulturního dědictví, zejména ve spolupráci s dětmi a mládeží
• rozvíjení komunitního života sedlčanského regionu

• ty, kteří zlepšují život ve svém okolí, obnovují drobné památky, proměňují a oživují
veřejná prostranství svých obcí a okolí
• ty, kteří organizují sousedská setkávání
či komunitně-vzdělávací projekty zaměřené na historii, kulturní památky a národní
dědictví či lidové tradice i v duchu křesťanských hodnot
Nadační fond Patronát Sedlčansko může
přispět až do výše 60% celkových nákladů
na jednotlivý projekt.

Přihlášky zasílejte elektronicky na
projekty@patronatsedlcansko.cz nebo písemně na adresu Nadační fond Patronát
Sedlčansko, Vysoký Chlumec čp. 31, 26252
Vysoký Chlumec.
Další podrobnosti a formulář žádosti
včetně příkladů minulých podpor najdete
na webových stránkách www.patronatsedlcansko.cz

SOUTĚŽ „O POHÁR STAROSTY MĚSTA” A ROZPIS UTKÁNÍ
TJ TATRAN
List1
Blíží se konec sezóny zimního stadionu, která vyvrcholí fináloDomácí utkání vybraných družtev fotbalového oddílu TJ Tatran
Datum
„A“ Muži
„B“ Muži St/ml Dorost St/ml Žáci
ml Žáci B
vými zápasy soutěže „O Pohár starosty města“. V době uzávěrky
30.3.2019
10:15
10:00
tohoto měsíčníku ještě nebyla jména účastníků těchto bojů vysousobota
TJ J. Domažlice
Bohutín/Podlesí
těžena, ale termíny jsou dané a to:
31.3.2019
16:30
Pátek 12.4. od 18:00 finále 2. ligy
neděle
TJ Kunice
7.4.2019
16:30
10:15
Pátek 12.4. od 20:00 finále 3. ligy
neděle
FK Tachov
Baník Švermov
Sobota 13.4. od 16:00 finále 1.ligy
13.4.2019
10:15
10:00
Vítěznému družstvu sobotního finále a tím pádem vítězi celé sousobota
Táborsko B
SK Nový Knín
těže předá pohár starosta města Sedlčany pan Ing. Miroslav Hölzel.
14.4.2019
16:30
neděle
FC Jevany
Aktuální zprávy z této soutěže jsou na www.stadionsedlcany.eu.
21.4.2019
17:00
10:15
V sobotu dopoledne ještě proběhne na ledové ploše turnaj mláneděle
FC Mariánské Lázně
Spartak Příbram
deže pořádaný oddílem ledního hokeje TJ Tatran Sedlčany.
27.4.2019
15:30
V průběhu března hrálo družstvo „A“ oddílu ledního hokeje
sobota
Spartak Příbram
28.4.2019
17:00
10:15
TJ Tatran Sedlčany baráž o Krajskou ligu mužů. Aktuální informace
neděle
FK Říčany
FK Hořovicko
o průběhu a výsledku baráže najdete na: www.hokejsedlcany.cz.
1.5.2019
10:15
10:00
V neděli se bude led již rozpouštět. Na řadu přijde úklid, re- bylo
vše připraveno na novou sezónu, která začne
již koncem
srpstředa
Povltavská FA
Daleké Dušníky
vize, opravy a údržba všech zařízení zimního stadionu tak, aby na. Kompletní rozlosování a další podrobnosti na http://fotbal.tatransedlcany.cz/

