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Mikroregion Čáslavsko je již sedm měsíců zapojený do projektu Centrum společných služeb. Za tento krátký čas stihl úspěšně
realizovat některé projekty. Jedním z uskutečněných projektů byl Veletrh zaměstnavatelů a studijních příležitostí, který se
konal v prostorách Hotelu Grand v Čáslavi. Veletrh jsme uspořádali ve spolupráci s Úřadem práce a navštívili ho nejen studenti
základních škol, ale i lidé nezaměstnaní. Během konání veletrhu proběhly i zajímavé přednášky.

Dalším úspěšně dokončeným projektem byly Vánoční adventní koncerty na
obcích. Do tohoto projektu se zapojily čtyři obce – Krchleby, Třebonín, Starkoč a
Horky.V obci Starkoč byly uspořádány čtyři adventní koncerty v místním kostele
Nanebevzetí Panny Marie, včetně divácké soutěže o nejhezčí vánoční stromeček,
do kterého se zapojily základní školy ve čtyřech obcích. Vystoupili zde Petr Minář,
ZUŠ Band Little Čáslav pod vedením Vladimíra Jelínka, kapela Bohumila Dvořáka
a latinsko-americké rytmy v podání brazilské dvojce Taymit a Stefano.
V Krchlebech a Třeboníně zahrál a zazpíval Jiří Fiedler, Pavel Jeřábek a Daniela
Jeřábková. V Krchlebech byl koncert uskutečněn první adventní neděli před
obecním úřadem. S účinkující trojicí vystoupily i děti z místní mateřské školky a školy. V Třeboníně se koncert uskutečnil
druhou adventní neděli v místním kostele sv. Matouše. Na videozáznamy z koncertů se můžete podívat na
www.caslavsko.com.
Prozatím posledním zrealizovaným projektem
byl Ples Mikroregionu Čáslavsko. Ten se
konal 4. 3. 2017 v sále Hotelu Grand v Čáslavi.
K tanci a poslechu zahrála kapela Starý Klády a
tým Mikroregionu Čáslavsko si pro
návštěvníky plesu připravil bohatou tombolu.
Sponzory plesu byla společnost AVE CZ, Orion,
Městské Knihy, Sady Bílé Podolí, Café LaDus,
B&F Pet, VHS Maleč a Zlatnictví hodinářství
Helena Fuxová. Tímto všem sponzorů
děkujeme.
Více
fotografií
na
www.facebook.com/mikroregioncaslavsko.

ŠKOLENÍ A PORADENSTVÍ PRO ZASTUPITELE OBCÍ
Mikroregion Čáslavsko uspořádal 29. listopadu 2016 školení na téma Trestněprávní
zodpovědnost zastupitelů. Osvěty zastupitelů se chopil pan Mgr. Petr Franc, předseda
Okresního soudu Praha - západ. V rámci školení proběhlo i odborné poradenství k obecně
závazným vyhláškám, hlavně o nočním klidu, které starostům obcí přednášel pracovník
Ministerstva vnitra, Mgr. Josef Novosad. Zodpověděl také otázky týkající se loterijního zákona
a mnoho dalšího.
KANCELÁŘ CENTRA SPOLEČNÝCH SLUŽEB (CSS) – SLUŽBY, KTERÉ JSOU POSKYTOVÁNY OBČANŮM
Aktivity jsou zaměřeny na zvýšení profesionálního výkonu veřejné správy a poskytování a rozvoj veřejných služeb v
území pomocí obcí sdružených do DSO. Prioritou je samozřejmě administrativní podpora obcím, ale kancelář také pracuje
jako kontaktní centrum pro občany regionu a zástupce organizací
působících v obcích, jako jsou příspěvkové organizace, občanská
ÚŘEDNÍ HODINY KANCELÁŘE MIKROREGIONU
sdružení a spolky. Zde začínáme např. evidovat potřebu vedení
PO 8-12 a 13-15, ST 8-12 a 13-15
účetnictví pro malé spolky na obcích, které nemají takovou
kapacitu a to nejen finanční, ale i odbornou.
AKTUÁLNĚ ŘEŠENÁ TÉMATA
V současné době se pracovníci Mikroregionu zaměřují na aktuálně vypsané dotační programy. Jedná se hlavně o Státní fond
životního prostředí a řešení decentralizovaného čištění odpadních vod v obcích. Na Ministerstvu zemědělství prostřednictvím
Státního zemědělského intervenčního fondu, jsme pomáhali obcím se žádostmi v rámci programu Údržba a obnova
venkovských prvků na opravu kostelů a dalších památek v regionu.
Další velkou výzvou pro naši kancelář je připravovaná dotační výzva prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského
kraje, kde byla již navázána spolupráce v oblasti tzv. „Kotlíkových dotací“. Naše kancelář bude mít vyškoleného
pracovníka na pomoc s administrací dotace. Mohou se na nás obracet občané a my se jim rádi pokusíme bezplatně
pomoci s administrací jejich žádostí.
DRUHÉ SETKÁNÍ STAROSTŮ V RÁMCI PROJEKTU CSS
Setkání proběhlo 15. prosince 2016 na zimním stadionu v Čáslavi. Shromáždění se zúčastnilo 15 členských obcí a 1 nečlenská
obec. Na začátku shromáždění jsme dostali
možnost zabruslit si na nově otevřeném
stadionu. Úvodem jednání byl předsedajícím
panem Janem Jiskrou představen nový
místostarosta města Čáslavi pan Mgr. Daniel
Mikš a po té byly starostům obcí představeny
další záměry kanceláře, včetně dotazníku jejich
spokojenosti s naší činností. Dalším z důležitých
bodů setkání bylo schválení přijetí obce Šebestěnice na základě její žádosti za právoplatného člena DSO Mikroregionu
Čáslavsko. Další fotografie z druhého setkání starostů naleznete na www.caslavsko.com.
PŘÍLEŽITOSTI PR MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Mateřské a základní školy na Čáslavsku mají v letošním roce příležitost naplánovat aktivity, které bude v nadcházejících letech
možné financovat z Evropských strukturálních a investičních fondů. V rámci projektu Místní akční plán vzdělávání (MAP), na
kterém mikroregion spolupracuje s MAS Lípa pro venkov, se jednou do měsíce schází dvě pracovní skupiny – MŠ a ZŠ. Rámcová
podoba aktivit jednotlivých škol a aktivit spolupráce by měla být hotova do letních prázdnin, kdy řídící výbor projektu doporučí
ty nejlepší k detailnímu rozpracování. Jedním z posledních výstupů projektu MAP, který určitě stojí za zmínku, je ucelená
databáze zájmových kroužků pro děti do 15 let. Podobný přehled v regionu doposud neexistoval a v případě zájmu jej
naleznete na webových stránkách mikroregionu. V této věci jsme také zahájili jednání o spolupráci s o.p.s. EDUin a v dohledné
době se tak občané Čáslavska dočkají atraktivnější formy databáze kroužků pro děti v podobě interaktivní mapy
(www.edumapa.cz). Aktuální informace o postupu a výstupech projektu MAP můžete sledovat na webových stránkách
www.caslavsko.com nebo na Facebooku: www.facebook.com/mapcaslav/
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