Rožmberští mají
nový prapor města
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Symbol města v podobě rudé růže
na bílém poli vysvětil v Rožmberku nad Vltavou vyšebrodskýpřevor.
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ZPRAVODAJSTVÍ

Rožmberští mají nový prapor
Symbol města s rudou růží na bílém poli by se vyjímal zejména v bývalé radnici
ZUZANA KYSELOVÁ

Nový
městský
prapor
s rudou
rožmberskou růží přivítali v
sobotu slavnostně obyvatelé
Rožmberka.
Znak tato obec, která před
nedlouhou dobou znovu po letech získala titul města, měla,
ale prapor doposud chyběl. V
sobotu ho posvětil a požehnal
nejenom jemu, ale i Rožrnberským, převor vyšebrodského
kláštera Justin Berka.
Oslavám na náměstí patřilo
celé odpoledne až do večera.
Na prostranství před radnicí
diváky pobavili kapela Jihočeští vodáci, šermíři divadelní skupiny Benedikt z Pardubic a folklorní soubor Líbín S
z Prachatic.
Večer Rožmberští tančili na zábavě v
country stylu.
Navzdory nevalnému počasí si Rožmberští oslavy nenechali ujít. "Byla jsem zvědavá, tady mákokdy máme něco
podobného. Zatím se mi tu líbí, jenom kdybych byla o dvacet let mladší," povzdechla si
s úsměvem penzistka Marie
Schreibrová,
která v ruce
třímala perníkové srdce, jež
dostala od své dcery. Nezapomněla, že má v sobotu svátek. Rožmberk jí přirostl k
srdci, však v tomto městě žije
už do roku 1953. "Jsem tu polovinu života, a neměnila
bych."
Podobně mluvila i její sousedka, chalupářka z Prahy.
"Jezdím sem dvacet let. Líbí
se mi tu moc, trávím tu co
nejvíc času. Oslava je pěkná a
prapor je krásný." Ten sice
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SLAVNOSTNí OKAMŽIK. Během oslavy se starostka Vladimíra Kolářová nevěnovala jenom novému prap0ru, ale plaketou města. ocenila také za zásluhy velitele a starostu hasičů Severina Krabatsche, ředitelku školy a
knihovnici Janu Chalupovou, rovněž Aloise štstka, který pečuje o vzhled Přízeře. Foto: DenfklZuzana Kyselová
bude zatím zdobit ínteríér
stávající radnice, ale pokud v
budoucnu vyjdou plány vedení obce, postěhuje se i s celým zařízením
městského
úřadu do budovy jiné.
"Právě
necháváme
dělat
projektovou dokumentaci na
přestavbu domu na náměstí,
který býval radnicí, a my
bychom ji tam chtěli vrátit.
Stojí vedle hotelu Ruže a ve
štítu má rožmberskou růží,"

prozradila
starostka
Vladímira Kolářová. "Projekt vypadá moc hezky, ale náročné
bude sehnat na to peníze. Ale
Rožmberk by si to zasloužil,
protože by měla krásné prostory nejenom radnice, ale i
infocentrum a knihovna, bylo
by to reprezentati vni místo."
Po nutných investicích
na
vytvoření
základní
infrastruktury
v minulosti, jako jsou vodovod a čistička od-

padních vod, se nyní muže
město postupně zaměřit na
vylepšování vzhledu města.
"Vytvořili jsme už dva parčíky v centru města a
v budoucnu bych si
přála, aby se vylepšily
komunikace
kolem kostela dlažbou v duchu starobylého rázu města."
V'1deo a toto na
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