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Tradiční farmářské trhy se vrátily do Stříbra!

V průběhu července a srpna Vám ROP Jihozápad a MF Dnes
přináší 9dílnou sérii letních tipů na výlety po jihu a západě
Čech. Navštivte zajímavá místa, kde se realizovaly projekty
podpořené z Regionálního operačního programu Jihozápad,
užijte si cestování a zúčastněte se letní soutěže KOMPAS.
Chcete se dozvědět více a vyhrát zajímavé ceny?
Navštivte www.rr-jihozápad.cz/kompas.

PO JIHOZÁPADĚ ČECH

TIPY NA VÝLETY

Projekt Revitalizace Masarykova náměstí
v městské památkové zóně Stříbro
je podpořen z Regionálního operačního
programu Jihozápad.

Historické centrum města Stříbra
prošlo v letech 2011–2013 za podpory ROP Jihozápad významnou revitalizací. Komunikace se přesunula
ze středu náměstí okolo centrální
plochy a omezil se zde počet parkovacích míst, což vedlo ke zklidnění
dopravy a oddělila se tak pěší a dopravní zóna. Parkovat se nyní může
okolo plochy náměstí. Pro zvýšení
bezpečnosti je zde vybudováno více
přechodů pro chodce, které slouží
i jako retardéry.
Obyvatelé využívají Masarykovo náměstí jako klidovou zónu a při té
příležitosti mohou 11. 7. od 8 do 12
hodin navštívit letos již druhé farmářské trhy, které se zde konají. Trhy
nabízejí zeleninu, ovoce, sazenice,
sušené ovoce, ořechy, koření, bylinné produkty, sirupy a spoustu dalších
věcí od více než dvaceti prodejců, kteří přislíbili svou účast. Od 14 hodin si
přijdou na své i děti. Na náměstí proběhne Dětský tvořivý Workshop, kde
si budou děti společně s rodiči moci
  
    
  

  

www.stribrsketrhy.cz

V Jižních zahradách můžete navštívit
výstavu fotograﬁí studentů SSUPŠ
Zámeček, která zde bude od 3. do 31.
7. nebo výstavu Pivovary a pivovárky
na Stříbrsku a Tachovsku v místním
muzeu. Degustaci piva dle starých
regionálních receptur zajišťuje Restaurace a hostinský pivovar U Bizona Čižice.

      

   

zdarma vyrobit například zápichy podle vlastních představ. Od 16.30 hodin následuje vystoupení folkového
zpěváka a skvělého vypravěče Vojty
„Kiďáka“ Tomáška a na večer se můžete přesunout do letního kina, které je letos v Rajské zahradě místního
muzea. Promítat se bude český ﬁlm
Klauni v hlavních rolích s Jiřím Lábusem a Oldřichem Kaiserem. Město
nabízí v době letních prázdnin i další
program.

