Významné památky v našem okolí:
Žleby- Romantický zámek tvoří výraznou dominantu obce Žleby. Původně zde
stál gotický hrad na skalním ostrohu nad řekou Doubravou. Po přestavbách v
17., 18. a v 2. pol. 19. století dostal negotickou podobu.V podzámčí je krásný
a rozlehlý park. Poblíž zámku je obora s chovnou stanicí bílých jelenů.
Návštěvníci zde mají možnost vidět různé druhy dravých ptáků v živém
programu,který je zajímavý a poučný nejen pro děti. Na náměstí se nachází
novogotická radnice a proti ní dřevěná zvonice.
Žehušice - Obec Žehušice se může pochlubit ojedinělou oborou, která chová
bílé jeleny evropské. Obora se nachází poblíž empírového zámku z roku 1826.
Obec Žehušice je rodištěm známého hudebního skladatele A. Sticha, na jehož
počest každý rok probíhají tzv. Slavnosti lesního rohu. Koncerty se konají ve
zdejším barokním kostele sv. Marka z let 1760.
Lichnice - hrad Lichnice byl založen v 2. pol.13. stol. pány z Lichtenburka.
Rozsáhlé hradiště bylo rozšířeno v 15.století v trojúhelníkový půdorys. Sídlo
řady mocných panských rodů viz. Trčkové z Lípy. Ve 30-ti leté válce hrad
vyhořel, byl dobyt Švédy. Ve 2.pol.17.st. na císařský rozkaz rozbořen. Na
hradě zachován zbytek válcové věže, sklepy, části zdí, hradní studna, příkop a
val. V podhradí starý dub tzv. Žižkův – 700 let starý. Severně od zříceniny nad
Lovětínskou roklí skála zvaná –Dívčí kámen. Z hradu krásný výhled na
Čáslavskou kotlinu. Kdo zavítá do Železných hor může po návštěvě hradu
Lichnice pokračovat k blízké nádrži Seč, kde je možnost koupání – kemp. Nad
Sečskou přehradou se vypíná zřícenina hradu Oheb. Pokud jste milovníky
cykloturistiky, tak Vás tato trasa ohromí.
Kačina - Zámek leží v rozsáhlém parku na okraji obce Svatý Mikuláš.
Významnou empírovou stavbu v Čechách nechal v letech 1802–1822 postavit
hrabě J. R. Chotek. Dnes zde sídlí Zemědělské muzeum.
Kutná hora - Město vzniklo po objevení stříbrných rud ve 13. století. V roce
1300 král Václav II. vydal horní zákoník Ius regale montanorum, soustředil
ražbu mincí v centrální mincovně v Kutné Hoře ve Vlašském dvoře a zavedl

novou měnu – pražský groš. S přenesením ražby do Vlašského dvora získala
Kutná Hora mnohé výsady a privilegia. Stavební vývoj města byl doslova
protkán stříbrem, jelikož jednotlivé stavby byly financovány z důlní činnosti.
Kutná Hora je od roku 1995 zapsána do seznamu kulturního dědictví UNESCO.
Rozhodně musíte navštívit Kostnici, chrám Sv.Barbory a Jezuitskou kolej a také
kostel sv.Jakuba.
Kaňk- Nově postavená stylová rozhledna na kopci Kaňku s možností
občerstvení.
Sion - zřícenina hradu u obce Chlístovice, 8 km jihozápadně od Kutné Hory. V
roce 1437 proslul jako poslední místo odporu Jana Roháče z Dubé proti vládě
krále Zikmunda. Pomník Jana Roháče z Dubé . Opět vhodné jako cyklo výlet.
Vysoká -Rozhledna na vrchu Vysoká (470 m. n.), kde se v roce 1142 svedla
bitva mezi knížetem Vladislavem II. a předními českými pány. Na severní
straně stejnojmenné obce pod vrchem stojí filiální kostel Panny Marie (13. st.)
a na samotném vrchu u rozhledny se vypíná torzo bývalého kláštera Paulánů
(1697–98) - který založil hrabě F. A. Špork. Samotná železná konstrukce
radiotelekomunikační věže je 35 m vysoká. Z rozhledny je možné vidět :
Polabí, Kutnohorsko, Čáslavskou kotlinu, Železné hory.

Sportovní areál Vodranty

Atletický stadion ve Vodrantech.
Sportovní areál Vodranty se nachází v příjemném prostředí
městského lesoparku. Svým návštěvníků, poskytuje nespočet
možností sportovního vyžití. Najdeme zde lehkoatletický
stadion s kvalitním povrchem na běžeckém oválu, k dispozici jsou tenisové
kurty včetně tzv. tenisového altánku, který tvoří zázemí pro sportovce.
Nedávno bylo zbudováno i víceúčelové hřiště, v jehož sousedství najdou
na dětském hřišti útočiště nejmenší návštěvníci areálu. Kromě již zmiňovaných
sportovišť nelze zapomenout ani na dvě fotbalová hřiště, z nichž jedno je
pokryto klasickým a druhé umělým trávníkem. Doplňkem areálu je také
prostranství pro vyžití příznivců jízdy na skateboardu a nově budované hřiště
pro petanque.

Městské lázně
Městské lázně v Čáslavi prošly v posledních letech celkovou
rekonstrukcí.
Před koncem
roku
2005 byly
uvedeny
do zkušebního,
na začátku
roku
2006 do pravidelného
provozu. Občané zde kromě plaveckého bazénu naleznou
i saunu a páru. Součástí celého areálu je kromě jiného
i turistická ubytovna či posilovna, hojně využívaná sportovci a sportovními
kluby.

Letní koupaliště Vodranty
Čáslavské letní koupaliště ve Vodrantech prošlo v roce
2002 rekonstrukcí a jeho vybavení je každoročně doplňováno.
Otevřeno je po celé léto - zpravidla od 10 do 18 (19) hodin a svým návštěvníkům nabízí kromě osvěžení v čisté vodě i klid
a odpočinek. Nachází se v příjemném prostředí a je obklopeno
stromy, které poskytují v parných letních dnech stín.
K dispozici jsou zde návštěvníkům lehátka, slunečníky, hřiště
pro plážový volejbal i dětský koutek. Část okolí bazénů je
zatravněna,
další
je
pokryta
oblázky.
K využití se nabízí jak velký bazén (25 m), tak i mělký dětský bazén, který je
doplněn dětmi velmi oblíbeným vodním hřibem. Samozřejmostí jsou
i převlékací kabiny a stánek s občerstvením. Po celou provozní dobu je zde
přítomen odborně vyškolený plavčík.

Otevírací doba koupaliště - prázdniny 2013: 10 - 19 hod (v případě
příznivého počasí), v červnu od 12 do 18 hodin.
Vstupné: Dospělí 40,- Kč, děti 25,- Kč.
Letní koupaliště je otevřeno od poloviny června 2013 do konce letních
prázdnin.
Podrobnější informace lze získat na telefonu 327 312 906

Muzeum zemědělské techniky
V těsné blízkosti města je umístěno Muzeum zemědělské techniky,které je
součástí Národního zemědělského muzea.V Čáslavi lze spatřit jednu z
největších sbírek historické zemědělské mechanizace
v Evropě,zejménatraktorů,kombajnů,mlátiček obilí,stabilních
motorů,oradel a lokomobil.

V zimních měsících můžete využít náš nový zimní stadion
www.sportcaslav.cz

