• za poznáním obcemi Vysočiny
• podpora sousedských vztahů
• představení zajímavých míst
a projektů
• ekologicky šetrná doprava
• radost z pohybu pro dobrou
věc
• ochutnávky místních
a regionálních produktů
• soutěže a hry o ceny
• program pro děti i rodiče!

18. – 20. 6. 2014 jsme na trase...
Pod záštitou Ing. Bc. Martina Hyského, radního pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování a Petra Piňose,
radního pro oblast multikulturní spolupráce a neziskového sektoru.

DEN
18. 6.

19. 6.

20. 6.

OBEC
Herálec
Vojnův Městec
Krucemburk
Rybník Řeka
Ždírec n. D.
Ždírec n. D
Slavíkov
Štikov
Sloupno
Kladruby
Libice n. D.
Chotěboř
Rozsochatec
Rozsochatec
Horní Krupá
Lučice
Příseka
Světlá n. Sáz.

MÍSTO
ZŠ a MŠ Herálec
u hasičské zbrojnice
náměstí Jana Zrzavého 13
pláž před rekreačním areálem
Firearena (hasičské cvičiště)
ZŠ a MŠ Ždírec n. D.
Dům s pečovatelskou službou
přístřešek u památné lípy
hřiště u obecního úřadu
autobusová zastávka
Pilnův statek
před zámkem Chotěboř
Zámecký penzion Rozsochatec
ZŠ a MŠ Rozsochatec
středisko Chaloupky, o. p. s.
školní hřiště
náves u kapličky
náměstí Trčků z Lípy

ČAS
9:30 – 10:30
11:30 – 12:00
12:15 – 13:15
13:30 – 14:30
15:00
9:00
10:30 – 11:00
11:15 – 11:30
11:40 – 12:00
12:15 – 13:00
13:30 – 14:30
15:00 – 15:15
17:00
7:30 – 8:15
9:00 – 10:00
11:00 – 11:45
12:30 – 13:15
13:30

PROGRAM
Slavnostní zahájení, prohlídka obce i opravené ZŠ a MŠ, taneční soubor
Prohlídka nové hasičské zbrojnice, stříkačka Stratílek z r. 1931
Pamětní síň J. Zrzavého, vystoupení ZUŠ, Klobása Vysočina, firmy v obci
Dračí lodě
Prohlídka města, posezení s písněmi ve Fireareně, Jára Bílek country band
Peloton doprovodí děti ze ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou
Návštěva nového Domu s pečovatelskou službou
Výhled na Železné hory, Strom hrdina 2005 – 600 let stará lípa
Procházka Sloupnem, občerstvení na hřišti
„Zvelebujeme venkov“ s architektem Jiřím Šteklem
Historické Zetory, motocykl JAWA a hasičská stříkačka, prohlídka kostela
Setkání s dalšími cyklisty, prohlídka expozic zámku a parku od 14:00
Sázení lípy svobody, posezení s muzikou, zvěřinové dobroty
Výtvarná dílna – výroba suvenýru
Tance a recitace dětí MŠ, Program o pečení chleba, regionální potraviny
Cyklopoint s nářadím, občerstvení připraveno dětmi ze ZŠ a MŠ Lučice
Vypouštění holubic, zápis do kroniky, prezentace sklářské firmy Brillant
EKO-KOM, Škubánek, ZŠ Lánecká, Soukromá MŠ Bambino, orchestr ZUŠ,
zakončení akce

Více informací na http://www.zdravykrajvysocina.cz/akce/klimatour. Změna programu vyhrazena.

...přidejte se na kus cesty!
Účast na Klimatour je dobrovolná, na vlastní nebezpečí a na vlastních kolech. Všichni účastníci jsou povinni během jízdy užívat reflexní vestu (možnost
zapůjčení) a cyklistickou přilbu. Trasa vede po nezajištěných silničních cestách a cyklostezkách, proto je nutné dodržovat pravidla silničního provozu.
Pořadatel neručí za případné ztráty, zranění a škody na majetku.
Realizováno v rámci projektu Angažovanci (Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu).
Podpořeno z Operačního programu Evropská územní spolupráce (EÚS) Rakousko – Česká republika 2007-2013.
Das Projekt „Die Erhöhung der Qualität der Lokalen Agenda 21 mithilfe von BürgerInnenbeteiligung der Region“ – kurz „Die Engagierten“ genannt – wird aus dem
Programm Europäische Territoriale Zusammenarbeit Österreich - Tschechische Republik 2007- 2013 mitfinanziert.

