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Školy a školská zařízení zřizovaná městem
Mateřské školy zřizuje město dvě. Celkem je umístěno v 7 třídách 168 dětí. Podařilo se
vyjednat výjimku na nejvyšší povolený počet dětí v MŠ Mánesova a to na 113 dětí do
01.09.2012, tj. o 4 děti mohlo být pro školní rok 2011/2012 přijato více. 25 kosteleckých
dětí dojíždí do MŠ ve Chlenech. Do Chlen je organizovaná doprava radioBUSem, na
kterou město částečně přispívá. Licence byla prodloužena i na rok 2012. S dopravcem byl
uzavřen dodatek smlouvy do června 2012. Nedostatek míst ve městě bude řešen
zřízením další třídy od nového školního roku 2012/2013 v MŠ Krupkova (nyní 55 dětí ve
dvou třídách). V uvolněných prostorách po změně formy stravování na výdejnu jídla
vznikne další jedna třída. S investicí je počítáno v rozpočtu na rok 2012 ve výši Kč 2,5mil.
Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí - má nyní tři první třídy s 61
žáky. Celkový počet žáků na škole je 538 dětí, z toho 305 dětí je na l. stupni. Ten se
podařilo soustředit do jedné budovy na Komenského a 95 dětí se učí na Skále. Škola se
významně zapojuje do projektů, především se jedná o rozvojové programy MŠMT a
projekty spolufinancované z EU. V roce 2011 to byl projekt Vzdělávání pro
konkurenceschopnost. Ve spolupráci s MAS Nad Orlicí škola vytvořila projekt zřízení
komunitní školy v pracovišti Na Skále. Ten umožnil vzdělávání obyvatel této městské části
v oblastech ICT a AJ. Vybavení je nyní po skončení projektu k dispozici žákům školy.
Škola učí ve 4 budovách. Na Palackého náměstí je nutností vybudování nových
uzamykatelných šaten.

Dům dětí a mládeže je další příspěvkovou organizací, kterou město zřizuje. Toto školské
zařízení poskytuje vzdělávací aktivity a nabízí co nejširší a nejpestřejší paletu
zájmového vzdělávání pro naplnění volného času. Pravidelná zájmová činnost se
uskutečňuje ve 32 zájmových kroužcích a klubech, je zapojováno 523 účastníků.
Pravidelná činnost byla zahájena v měsíci září 2011, trvá do konce května a pak dále
je provozována prázdninová a táborová činnost. Kromě interních zaměstnanců jsou
zde zapojeni externí pracovníci a dobrovolníci. Příležitostnou zájmovou činností jsou
výukové programy a kurzy a další akce pro veřejnost.

Základní umělecká škola F.I.Tůmy je pátou příspěvkovou organizací zřizovanou
městem, poskytuje základy vzdělávání v jednotlivých uměleckých oborech, hudebním,
výtvarném, tanečním a literárně dramatickém. Škola má odloučené pracoviště ve
Vamberku a v Častolovicích v budovách ZŠ, zřízené za účelem, aby děti nemusely
dojíždět za hudebním vzděláním z okolních obcí až do Kostelce. Škola vzdělává 435
žáků. Na škole působí 14 interních a 5 externích pedagogů. Žáci se dobře zapojují do
kulturního dění ve městě (např. kostelecké posvícení, hudební festival F.I.Tůmy,
vánoční ulička) a účastní se soutěží od školních až po národní kola koncertů, přehlídek
a dalších vystoupení.

Obnova kulturních památek ve městě
Po opakovaném poškozování památky a na doporučení restaurátora byly v roce 2011
postaveny ochranné sloupky se zdobnými kovanými řetězy u sloupu Nejsvětější Trojice
na Palackého náměstí.Odstraněný asfalt po obvodu sloupu bude nahrazen dlažbou
ze žulových kostek. Dokončení proběhne v letošním roce.

Vybrané kulturní akce v roce 2011,

8. reprezentační ples Kostelecka
na Rabštejně v pátek 11. března 2011

Po stopách Gutha-Jarkovského 09.04.2011
Návštěva hostů Olympijského výboru v našem městě v rámci mezinárodního semináře o životě a díle
G-Jarkovského konaného v Praze.

Otevření muzejní expozice 17.05.2011
dokončení II. etapy, Nový zámek

20. Setkání Kostelců ČR v roce 2011
20. Setkání se uskutečnilo v Červeném Kostelci 18. června 2011.
Účinkující z našeho města úspěšně reprezentovali ve sportovním i kulturním programu.
Saxofonového kvarteto, OBOROH, DOO – fussion, Smíšený pěvecký sbor
Orlice a Kvítek.
V letošním roce se 21. Setkání uskuteční 23. června 2012 v Kostelci u Kyjova.

–

Kostelecké posvícení 17.09. 2011

Pravidelně se konající řemeslný prodej s nabídkou dobrého jídla a pití na Palackého náměstí,
celodenní kulturní program, sportovní desetiboj na víceúčelovém sportovišti za sokolovnou.

Hudební festival F.I.Tůmy
Hudební festival k poctě rodáka, barokního skladatele Františka Ignáce Antonína Tůmy
se konal ve třech dnech, 28. září, 30. září a 1. října.
Koncert Filharmonie Hradec Králové proběhl v kostele sv. Jiří, další dva koncerty se
uskutečnily v zrcadlovém sále Nového zámku.

Vánoční ulička, 27. 11. 2011
K potěšení lidí kosteleckých, ale lidí z okolí, proběhl jarmark tradičných výrobků
a řemesel se staročeským občerstvením. Slavnostní rozsvícení nově osvětleného
vánočního stromu na Palackého náměstí zahájilo adventní čas.

Tělovýchova a sport, využití volného času
V uplynulém období roku 2011 odbor školství, kultury a tělovýchovy městského úřadu
spolupracoval se subjekty působícími v oblasti tělovýchovy a sportu ve městě.
Problematikou se zabývá komise rady města pro tělovýchovu a sport.
Vyhlašované programy na podporu aktivního využití volného času dětí a mládeže jsou
významným zdrojem financování těchto aktivit v oblasti tělovýchovy a sportu. V roce
2011 byla z rozpočtu města uvolněna částka 500 000,- Kč, bylo 21 podaných projektů,
19 projektů bylo podpořeno. Byly to projekty, které představovaly celoroční činnost s
dětmi a mládeží. Na jednorázové akce se poskytovala podpora z Grantu poskytnutého
firmou Federal Mogul, čerpáno 75 000,- Kč, podpořeno 13 projektů, podáno 20
žádostí.

Městská knihovna Kostelec nad Orlicí
Je prioritně zařízením, které zabezpečuje knihovnické a informační služby a plní
funkce pověřené knihovny. Výpůjční doba je celkem 35 hodin týdně a 2x týdně
paralelně na dvou odděleních. Jediným zavíracím dnem je úterý. V rámci svých
možností vykonává kulturně výchovnou činnost včetně činnosti ediční. V roce
2011 vydala knihu Černá kronika Posla z Podhoří.
Probíhala kulturně-výchovná činnost pro školy, většinou hrazená z grantu
Ministerstva kultury Knihovna 21. století.
Počet registrovaných čtenářů je 1015 tj. 17% z počtu obyvatel
Počet výpůjček k 31.12.2011
32 774 ks
Archivace novinových článků
Regionální fond pouze prezenčně
Vybudován nový výtah, kterému končila technická revize v roce 2011

Regionální funkce městské knihovny
Pro rok 2011 byl úvazek na regionální funkce rozdělený na 0,5 úvazku
pro Kostelec n.O. a 0,5 úvazku pro Týniště n.O. Hrazeno z grantu
Královéhradeckého kraje na výkon pověřené knihovny v celkové výši
600.000 Kč. Oblast Kostelce nad Orlicí zahrnuje 26 knihoven včetně 3
profesionálních Týniště nad Orlicí, Doudleby nad Orlicí a Častolovice.

Výstavní sál
Výstavní činnost byla zachována i nadále v původním rozsahu tj. 6
výstav ročně, s jasným rozložením výstavního plánu na regionální
umělce, možnost prezentace ostatních organizací ve městě např.
Orlice, Skauti, ilustrátoři knih a jeden tematicky uzavřený okruh
odlišných kultur nebo národností např. Tibet, Židé.

Konec prezentace.

Děkuji za pozornost.
Předkládá: Lenka Faltysová

