Klimatour 2014 – I. etapa - Středa 18. 6. 2014
Trasa: Herálec – Vojnův Městec – Krucemburk – Rybník Řeka – Ždírec nad Doubravou
1) Herálec – 9:30 – 10:30 hod.
Info o obci: http://obecheralec.cz
 místo setkání: prostranství před ZŠ
 program: slavnostní zahájení Klimatour, předání symbolické štafety Klimatour 2013 z Křižánek, taneční
vystoupení dětí ZŠ, prohlídka školy, prezentace místních firem, program Klimatour
 zajímavosti v obci: kostel sv. Kateřiny, busta J. A. Komenského u ZŠ
 občerstvení, WC – ZŠ
Trasa – Herálec – Vojnův Městec
10:30 – 11:30 hod. – 10,9 km (1:00 h)
2) Vojnův Městec – 11:30 – 12:00 hod.
Info o obci: http://www.vojnuvmestec.cz
 místo setkání: před hasičskou zbrojnicí
 program: předání štafety z Herálce, prohlídka nové zbrojnice (historická stříkačka Stratílek z r. 1931),
vystoupení ZŠ, program Klimatour
 zajímavosti v obci: kostel sv. Ondřeje, památník Jana Neumanna
 občerstvení: – škvarková pomazánka s vejci a paprikou, WC – hasičská zbrojnice
Trasa – Vojnův Městec – Krucemburk
12:00 – 12:15 hod. – 2,4 km (0:15 min)
3) Krucemburk – 12:15 – 13:15 hod.
Info o obci: http://www.krucemburk.cz
 místo setkání: náměstí před úřadem městyse
 program: předání štafety z Vojnova Městce, prohlídka pamětní síně J. Zrzavého, vystoupení ZUŠ, program
Klimatour
 zajímavosti o obci: pamětní síň a hrob J. Zrzavého, pomník J. Nepomuckého, katolická fara a kostel sv.
Mikuláše, Štursova plastika na hrobce rodiny Binkových, evangelický kostel, Makovského pomník Obětem
okupace
 občerstvení: – uzenářské speciality, WC – na úřadě
Trasa – Krucemburk – Rybník Řeka
13:15 – 13:30 hod. – 1,6 km (0:15 min)
4) Rybník Řeka – 13:30 – 14:30 hod.
Info o obci: http://www.morerybnikreka.cz
 místo setkání: na pláži
 program: písnička Klimatour, občerstvení, ukázka Dračí lodě – Perun, o. s., program Klimatour pro veřejnost
 zajímavosti: „Rybník Řeka – Moře Vysočiny“ – jedná se o překrásný rybník, který vybízí nejen k vodním
sportům, ale také k odpočinku a turistickému vyžití
 občerstvení, WC – v areálu
Trasa – Rybník Řeka – Ždírec nad Doubravou
14:30 – 15:00 hod. – 3,7 km (0:30 min)
průjezd chráněnou stromovou alejí ve Starém Ransku (14:45 hod.)
5) Ždírec nad Doubravou program od 15:00 hod. – konec první etapy
Info o obci: http://www.zdirec.cz
 místo setkání: Firearéna
 program: předání štafety z Krucemburku, prohlídka města na kolech, útok nejmenších hasičů, vystoupení
ASPV – ukázka disciplín ze soutěže Medvědí stezka, vystoupení TJ Tatran - ukázkový trénink nejmenších
fotbalistů, program Klimatour, posezení s písničkou Jára Bílek country band
 občerstvení: – guláš, speciality Zemědělské a.s. Krucemburk; WC - Firearéna
 zajímavosti: Tůmův kříž a Novotných kříž na Žďárské ulici, Šupitův kříž, Památník padlých

Klimatour 2014 – II. etapa - Čtvrtek 19. 6. 2014
Ždírec nad Doubravou – Slavíkov – Štikov – Sloupno – Kladruby – Libice nad Doubravou – Chotěboř –
Rozsochatec
1) Ždírec nad Doubravou - 8:00 - 9:00 hod
Info o obci: http://www.zdirec.cz
 místo setkání: školní hřiště
 program: program Klimatour pro děti ZŠ
 WC – Základní škola
Trasa Ždírec n./D. – Hudeč - Slavíkov
9:00 – 10:30 hod. – 6 km (90 min)
Hudeč – krátká prohlídka osady
2) Slavíkov – 10:30 – 11:00 hod.
Info o obci: http://www.slavikov.cz
 Místo setkání: Dům s pečovatelskou službou
 Program: předání štafety ze Ždírce, prohlídka DPS, program Klimatour,
 Zajímavosti: nově zrekonstruovaný DPS z původní základní školy
 Občerstvení; WC – v DPS
Trasa Slavíkov – Štikov
11:00 – 11:15 hod. – 1,8 km (0:15 min)
3) Štikov – 11:15 – 11:30 hod.
Info o místě: http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tikov_(Slav%C3%ADkov)
 Místo setkání: vyhlídka
 Program: vyhlídka do kraje u 600 let staré lípy velkolisté
 Zajímavosti: 600 let stará lípa velkolistá, vyhlídkový park s informačními tabulemi
Trasa Štikov – Sloupno
11:30 – 11:40 hod. – 2,8 km (0:10 min)
4) Sloupno – 11:40 – 12:00 hod.
 Místo setkání: hřiště
 Program: předání štafety ze Slavíkova, písnička Klimatour
 Zajímavosti: zámek Sloupno
 Drobné občerstvení, WC – na hřišti
Trasa Sloupno – Kladruby

Info o obci: http://www.sloupno.cz

12:00 – 12:15 hod. – 1,5 km (0:15 min)

5) Kladruby – 12:15 – 13:00 hod.
Info o obci: http://www.libicend.cz/kladruby.html
 Místo setkání: autobusová zastávka
 Program: prohlídka obce - „Zvelebujeme venkov“ s architektem Jiřím Šteklem
Trasa Kladruby – Libice nad Doubravou
13:00 – 13:30 hod. – 5,5 km (0:30 min)
6) Libice nad Doubravou – 13:30 – 14:30 hod.
Info o obci: http://www.libicend.cz
 Místo setkání: kostel sv. Jiljí poté Pilnův statek
 Program: prohlídka kostela sv. Jiljí a krátký varhanní koncert; na Pilnově statku předání štafety ze Sloupna,
přednáška zástupce CHKO, program Klimatour
 Zajímavosti: kostel sv. Jiljí, socha sv. Jana Nepomuckého, Boleslavský zámek, morový sloup
 Občerstvení: polévka a těstovinový salát; WC na Pilnově statku
Trasa Libice nad Doubravou – Chotěboř
14:30 – 15:00 hod. – 4,5 km (0:30 min)
7) Chotěboř - 15:00 – 15:15 hod.
Info o obci: http://www.chotebor.cz
 Místo setkání: zámecké nádvoří
 Program: od 14 hod. prohlídka zámku a zahrady pro veřejnost, drobné občerstvení, písnička Klimatour
 Zajímavosti: Zámek Chotěboř, městské muzeum
Trasa Chotěboř – Rozsochatec (přes Svinný, Rankov, Čankov)
15:15 – 17:00 hod. – 11,5 km (1:45 h)
8) Rozsochatec – od 17 hod. – konec druhé etapy
Info o obci: http://rozsochatec.cz
 Místo setkání: zámecké nádvoří
 Program: předání štafety z Libice, halali, program Klimatour, prohlídka obory, procházka po obci, sázení lípy
svobody u ZŠ, posezení s písničkou
 Zajímavosti: zámek na návrší nad rybníkem, socha sv. Jana Nepomuckého, dvě věkovité lípy
 Občerstvení: klobásky, guláš; WC – v zámku

Klimatour 2014 – III. etapa - pátek 20. 6. 2014
Rozsochatec – Horní Krupá – Lučice – Příseka – Světlá nad Sázavou
1) Rozsochatec 7:30 – 8:15 hod.
Info o obci: http://rozsochatec.cz
 Místo setkání: školní hřiště
 Program: výroba sněžítek ve škole, program Klimatour pro děti ZŠ
 Zajímavosti: zámek na návrší nad rybníkem, socha sv. Jana Nepomuckého, dvě věkové lípy u silnice k
Čachotínu
 WC – v ZŠ
Trasa Rozsochatec – Horní Krupá
8:15 - 9:00 hod. - 5 km (0:45 min)
2) Horní Krupá – 9:00 – 10:00 hod.
Info o obci: http://www.hornikrupa.cz; http://www.chaloupky.cz/cs/4-pracoviste-horni-krupa.html
 Místo setkání: pracoviště Chaloupky o.p.s. Horní Krupá
 Program: předání štafety z Rozsochatce, vystoupení dětí MŠ, Program pečení chleba, výstava o životě
Přemysla Pittera, prohlídka areálu, program Klimatour
 Zajímavosti o obci: klasicistní kostel evangelické církve z roku 1847 a pseudogotická kaplička Panny Marie
vystavěná v roce 1895, modlitebna Církve bratrské, památník obětem 1. a 2. sv. války z roku 1928;
 Zajímavosti o pracovišti Chaloupky o.p.s.: středisko je učebnou Krupské školy s nově zrekonstruovanou
Galerií stodola. Zde se nachází též řemeslná Dědova dílna. U školy je vybudována interaktivní poznávací
stezka ZA HUMNY.
 Občerstvení: – regionální produkty, WC – pracoviště Chaloupky
Trasa Horní Krupá Chaloupky – Lučice
10:00 – 11:00 hod. – 8 km (1:00 h)
3) Lučice – 11:00 – 11:45 hod.
Info o obci: http://www.lucice.cz
 Místo setkání: školní hřiště
 Program: předání štafety z Horní Krupé, program Klimatour, přesun k cyklo pointu – krátká přednáška
zástupce MAS
 Zajímavosti: Žižkova studánka, kostel sv. Markéty, Smírčí kříž
 Občerstvení: připravené dětmi ZŠ, WC – v budově školy
Trasa Lučice – Příseka (přes Dobrou Vodu)
11:45 – 12:30 hod. – 6 km (0:45 min)
4) Příseka – 12:30 – 13:15 hod.
Info o obci: http://www.priseka.cz
 Místo setkání: náves u kapličky
 Program: předání štafety z Lučice, zápis do místní kroniky, vypouštění holubic, program Klimatour pro
veřejnost
 Zajímavosti: parní pila, kaplička Panny Marie
 Občerstvení; WC – kulturní dům, hostinec
Trasa Příseka – Světlá nad Sázavou
13:15 – 13:30 – 2 km (0:15 min)
5) Světlá nad Sázavou 13:30 hod. a dále
Info o obci: http://www.svetlans.cz/
 Místo setkání: náměstí Trčků z Lípy
 Program: předání štafety z Příseky, kulturní vystoupení dětí ZŠ Lánecká, folklorního souboru Škubánek,
Soukromé MŠ Bambino a Základní umělecké školy, program Klimatour, slavnostní zakončení akce
 Zajímavosti: středověké podzemí, sochy před kostelem a kostel sv. Václava, zámek a park okolo něj,
Muzeum Světelska, památník Jiřího Wolkera a A. B. Svojsíka, bývalý špitál (dům č.p. 101), židovský hřbitov
 Občerstvení: místní produkty, WC – na městském úřadě

