
 Týdeník Ivana Langra / 2. 11. - 8. 11. 2015 

Školství 

a sociální věci 

Pravidelná porada odboru (PO 12.30) se bude opět 

především věnovat projektu inkluzivního vzdělávání 

(výzva MŠMT) a jeho případného zpracování. MŠMT 

bohužel výzvu opět změnilo, přidalo další povinné přílohy, 

ale naštěstí i prodloužilo datum odevzdání. Porada bude 

dále řešit poslední přípravy na seminář o zdravém 

stravování (4/11) i projednávání již hotového návrhu 

na reorganizaci mateřských škol s ředitelkami MŠ (11/11) 

- o tomto projektu viz řada předchozích týdeníků  - a ve 

školském výboru (12/11). Musíme již také dokončit 

přípravu statutu nového dotačního fondu a pravidel 

přidělování dotací v jednotlivých dílčích fondech. 

Společně s ekonomickým náměstkem a ředitelem zoo 

budeme diskutovat rozpočtově složitou situaci 

v zoologické zahradě, která se letos dostala do problémů 

(ST 8.00). Souběžně vyjednáváme se zástupci kraje 

o společném pokrytí rozpočtové ztráty zoo i možném 

spolufinancování našich kulturních příspěvkových 

organizací od roku 2016. Je zjevné, že vůle pro konsenzus 

je na obou stranách. 

S kolegy z odboru školství, majetkové správy 

a strategického rozvoje a dotací budu jednat o investiční 

výzvě MŠMT na navyšování kapacit MŠ a ZŠ (ST 13.30) 

a pokusíme se najít lidské zdroje pro přípravu konkrétního 

projektu. 

Sejdu se se zástupci Technické univerzity v Liberci (ČT 

8.30), abychom se pobavili o možnosti zřídit ve městě 

základní školu, která by souběžně byla inkubátorem 

moderních pedagogických metod a praktickou přípravou 

budoucích učitelů (tzv. klinická škola). 

S externí spolupracovnicí v sociální oblasti Bárou Šolkovou 

projednám přípravu žádosti města o zapojení do výzvy 

Agentury pro sociální začleňování (ČT 13.00), která by 

v případě úspěchu mohla vyústit ve tvorbu strategického 

plánu začleňování a byla také výraznou výhodou při 
získávání dalších prostředků z operačních programů. 

Společně s kolegyní zastupitelkou Zuzanou Tachovskou 

(Změna) a týmem z odboru uspořádáme již 2. workshop 

o zdravém stravování v libereckém školství (ST od 9.00), 

kde budeme prezentovat příklady dobré praxe v některých 

našich MŠ a ZŠ. 

Cestovní ruch, 

kultura 

Na poradě odboru (PO 8.15) již budeme finišovat 

s informacemi o přípravě a realizaci letošních vánočních 

trhů, před uzavřením je také materiál do rady města 

o zapojení Liberce do projektu Via Sacra (již úspěšně 

prošlo poradou vedení). Musíme také dokončit diskuzi 

o jednotlivých programech v rámci nové  programové 



podpory v oblasti kultury a cestovního ruchu. 

Na své znovuodhalení ve veřejném prostoru je také 

připraveno sousoší oblíbených koček (ÚT 14.30) - 

společně se Spacium o.p.s. 

Ostatní 

aktivity 

Zasedá humanitní komise (ÚT od 15.00). 

Svatební obřady (PÁ od 13.00). 

Před 

schválením 

Zasedá rada města (ÚT od 10.00), kam tentokrát posílám 

jen běžnou agendu. 

Zpráva 

o lobby za 

předchozí 

týden 

V minulém týdnu (26. 10. - 1. 11.) jsem se na svou či 

jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor 

veřejné správy v nejširším slova smyslu): 

Z. Eichler (FO) - botanická zahrada 

 

Týdeník Ivana Langra / 9. 11. - 15. 11. 2015 

Školství 

a sociální 

věci 

Pravidelná porada odboru (PO 12.30) se bude věnovat 

především dokončení materiálů na radu města (18/11), 

jichž překládáme přes dvacet, a to včetně žádostí o čerpání 

finančních prostředků z evropských fondů na projekty 
v sociální oblasti.  

S kolegy z ostatních zastupitelských klubů budeme 

diskutovat (ÚT 16.30) návrhy statutu nového dotačního 

fondu města a dotačních programů na rok 2016, které jsme 

připravovali v minulých týdnech společně s rezortem 

ekonomiky. Za můj rezort předkládám zcela nové programy 

v oblasti kultury a cestovního ruchu, programy v oblasti 

zdraví a prevence a programy v oblasti vzdělávání 

(spolupráce s A. Ferdanem). Veškeré návrhy bude 

posuzovat listopadové zastupitelstvo. 

Na společnou pracovní snídani jsem - již podruhé v tomto 

roce - pozval radu starších, která pracuje při Komunitním 

středisku Kontakt (ST od 9.00). Budu opět pečlivě 

naslouchat námětům a připomínkám libereckých seniorů, 

zástupcům seniorských klubů, které jsou mnohdy velmi 
inspirující.  

Ředitelkám všech libereckých mateřských škol představím 

návrh reorganizace MŠ (ST od 13.00), který jsem se svým 

týmem a dalšími třemi konzultačními týmy připravoval 

od letošního července. Návrh je vynucenou reakcí 

na chystanou novelu školského zákona. Zpracovaný 

materiál stále považuji za neveřejný, po projednání radou 

města (1/12) bude v plné verzi ke stažení na této stránce. 

K prvnímu setkání jsem pozval majitele a provozovatele 

libereckých ubytoven (ST od 15.30), abych jim představil 

výsledky analýzy sociálně vyloučených lokalit a nabídl jim 

komunikaci a spolupráci s městem, například v oblasti 



prostupného bydlení. 

Zúčastním se vernisáže výstavy Prostě krásná v Krajské 

vědecké knihovně (ST 17.00), jde o velmi zajímavý 
charitativní projekt (http://kvkli.cz//index.php?id=2852). 

Potkám se s Michalem Kratochvílem z Agentury pro sociální 

začleňování (ČT 10.30), abychom probrali možnosti 

spolupráce s městem. Liberec přitom chystá žádost 

o zapojení do výzvy ASZ v rámci koordinovaného přístupu k 
sociálně vyloučeným lokalitám. 

Zasedá výbor pro vzdělávání (ČT 16.00), který bude 

projednávat návrh reorganizace mateřských škol v Liberci. 

Jde o týž dokument, který den předtím představím 

ředitelkám MŠ. 

Cestovní 

ruch, kultura 

Porada odboru (PO 8.15) se bude už tradičně věnovat 

dvěma základním tématům: vánoční trhy a projekt Via 
Sacra.  

Správní rada o.p.s. Spacium zrušila předminulý týden tuto 

společnost, je tedy nutné dojednat detaily předložení 

materiálu orgánům města i další okolnosti, které budou 

likvidaci o.p.s. doprovázet (ÚT 8.00). 

Ostatní 

aktivity 

Zasedá komise zdravotní a sociální (ÚT od 16.00). 

Zasedá komise pro kulturu a cestovní ruch (PÁ od 8.00). 

Zasedají valné hromady našich a. s. a s.r.o. (ÚT od 10.00). 

Dovolená - pátek 13/11. 

Přednáším na Fóru aktivní politiky (SO od 9.30) s tématem 

Sociální a prostupné bydlení statutárního města Liberec. 

Před 

schválením 

Pokračuje zasedání zastupitelstva města (ČT od 15.00), 

přerušené 29/10. 

Zpráva 

o lobby za 

předchozí 

týden 

V minulém týdnu (2. 11. - 8. 11.) jsem se na svou či jejich 

žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné 
správy v nejširším slova smyslu): 

S. Pálková, J. Pergl (Severáček, Kruh přátel Severáčku) - 
podpora města v roce 2016 

M. Brzezina, J. Picek, T. Kasper  (TUL) - projekt klinické 

školy 

B. Šolková (FO) - žádost města o spolupráci s Agenturou 

pro sociální začleňování 

 

  Týdeník Ivana Langra / 16. 11. - 22. 11. 2015 

Školství Nadále pokračuje dolaďování návrhu reorganizace sítě 



a sociální věci mateřských škol, k němuž jsme nuceni právě 

projednávanou novelou školského zákona (vymezení 

spádových obvodů MŠ). V minulém týdnu jsem návrh 

představil ředitelkám MŠ, projednal jej také výbor pro 

vzdělávání zastupitelstva města, který jej zastupitelstvu 

doporučil ke schválení. Nadále ale nevzdávám úsilí 

o změnu novely zákona, s velkým potěšením jsem obdržel 

vyjádření paní ministryně školství Kateřiny Valachové, 

která přijala mou nabídku o novele dále diskutovat 

a přijede do Liberce 30/11 i se svou náměstkyní pro 

legislativu. O tři dny později (3/12) se pak ještě zúčastním 

schůze poslaneckého výboru pro vědu a vzdělávání a budu 

na jeho členy apelovat, aby si osvojili můj návrh 

na změnu novely (více ZDE). Orgány města pak budou 

návrh na reorganizaci sítě MŠ projednávat 1/12 (rada 

města) a 10/12 (zastupitelstvo). 

Ve sněmovně se zúčastním konference ke změnám ve 

vzdělávání (ČT od 9.00), které souvisejí s předcházející 

novelou školského zákona, schválenou letos zjara. 

Nejpodstatnější je přitom otázka tzv. společného 

vzdělávání (inkluze), jež řeší § 16 zákona s účinností 

od 1/9/2016. Přestože obecně patřím k zastáncům určité 

míry společného vzdělávání, trnem v oku mi je rychlost, 

s jakou se k ní v Česku přistupuje, a také 

nesystematičnost. Stále totiž chybí to nejdůležitější, a to 

prováděcí vyhláška, která by měla být školám praktickou 
metodikou. 

Setkám se s ředitelkami a řediteli libereckých ZŠ (ČT 

14.00), abychom projednali kritéria pro zápisy do 1. třídy 

2016. Je nutné v nich zohlednit jak ubývající kapacity 

škol, tak přibývající počet dětí z cizích obcí, jejichž počty 

jsme zatím nijak neregulovali. Se zápisy souvisí i návrh 

nové obecně závazné vyhlášky o spádových obvodech 

základních škol, kterou jsme museli opět po roce kvůli 

nevyrovnanému demografickému vývoji mírně upravit 

(změna se týká obvodů 6 škol). Ať chceme, nebo ne, 

vymezení spádových obvodů je ze zákona povinné 

a musejí účelně sloužit svému úkolu, tedy garantovat 

každému dítěti, které má v obvodu trvalé bydliště, jistotu 

místa v dané škole. 

Chci oslovit kolegy radní - s gescí v sociální oblasti - 

z Jablonce a Turnova, abychom společně koordinovali 

činnost měst i jejich obecních policií vůči tzv. šmejdům, 

tedy pořadatelům podvodných předváděcích akcí. Liberec 

na tomto poli úspěšně pracuje (s ČOI, strážníky 

i poskytovateli sociálních služeb seniorům) od začátku 

letošního roku, pokud ale zvětšíme záběr spolupráce, 

můžeme se šmejdů zbavit možná i nadobro. 

Cestovní ruch, 

kultura 

V průběhu týdne budeme probírat návrh dílčího akčního 

plánu 2016 Strategie rozvoje cestovního ruchu ve městě. 

Poprvé za několik let dozadu přitom může odbor pracovat 

skutečně komplexně, protože do gesce letos získal i oblast 

kultury. 

http://www.liberec.cz/cz/lidi/inormace/aktuality-langr/namestek-navrhnul-zmenit-paragrafy-ve-skolskem-zakone.html


Ostatní 

aktivity 

Dovolená - pondělí 16/11. 

Pietní akt k 17/11 u památníku na Jablonecké ulici (ÚT 

10.00). 

Odhalení Zastávky Rybníček - René Matoušek a další 
liberečtí signatáři Charty 77 (ÚT 11.00). 

Neformální setkání vedení města a chartistů s kardinálem 
Dominikem Dukou (ÚT od 11.30). 

Zasedá Řídicí pracovní skupina komunitního plánu (ST 
14.00). 

Vítání občánků (PÁ od 9.30). 

Před 

schválením 

Zasedá rada města (ST od 10.00), kam posílám 

především žádost o dotaci z výzvy MPSV na projekt 

sociálního informačního centra, návrh spolupráce 

s Agenturou pro sociální začleňování či dotace 

na stravování žáků městem nezřizovaných ZŠ a provoz 

městem nezřizovaných MŠ. 

Zpráva 

o lobby za 

předchozí 

týden 

V minulém týdnu (9. 11. - 15. 11.) jsem se na svou či 

jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor 
veřejné správy v nejširším slova smyslu): 

F. Horatschke (Spacium) - zrušení společnosti 

H. Latislavová (Centrum pro zdrav. postižené LK) - záměr 
rozšíření činnosti centra 

J. Lauerman (LB plán) - konzultace k síti sociálních služeb 

v Liberci 

majitelé 7 ubytoven na území města - diskuze k možné 
spolupráci s městem 

M. Kratochvil (Agentura pro soc. začleňování), B. Šolková 

(FO) - spolupráce města s ASZ 

 

 Týdeník Ivana Langra / 23. 11. - 29. 11. 2015 

Školství 

a sociální věci 

Společně  s kolegy z Městské policie Liberec (MP) uvedu 

do praxe další skupinu seniorů, kteří nám v ranních 

hodinách pomáhají s hlídáním přechodů pro chodce 

v blízkosti základních škol (PO 7.30). Jde o nenápadný, 

ale velmi prospěšný projekt, který umožní seniorům 

podílet na zajímavé aktivitě, setkávat se s dětmi 

a mládeží, mířící do škol. Pomáhá i MP, která může volné 

síly vrhnout jinam. 

Na pravidelné poradě odboru (PO od 12.30) se budeme 

věnovat především školské problematice - doladění 



zápisových kritérií do 1. tříd 2016, informačnímu 

materiálu pro rodiče budoucích prvňáků, chystané novele 

obecně závazné vyhlášky ke spádovým obvodům ZŠ 

apod. Poslední drobné úpravy před odevzdáním do rady 

města také čekají stěžejní materiál o reorganizaci sítě 

mateřských škol na území města. Na řadu přijdou 

i témata ze sociální oblasti - přípravy na vyhlášení 

základní sítě poskytovatelů sociálních služeb a setkání 

s majiteli soukromého bytového fondu. 

Už při druhém jednání se sejdu se členy poradní skupiny 

pro uprchlíky (ÚT 8.00), která vznikla pod komisí 

zdravotní a sociální. Hlavním tématem bude otázka 

iráckých křesťanů, jejichž transport do ČR podporuje 

a vyjednává vláda ČR, a možnosti různých organizací, 

skupin a města přijmout v roce 2016 alespoň pár jedinců 
v rámci jejich integrace do české společnosti. 

Sejdou se moje kolegia ředitelů sociálních a kulturních 

příspěvkových organizací (ST od 10,30 a od 13.00), kde 

budeme diskutovat jak jejich letošní hospodaření, tak 
návrhy příspěvků města na rok 2016. 

Sejdou se moje kolegia ředitelek MŠ a ředitelek a ředitelů 

ZŠ (ČT od 9.00 a od 10.00). S ředitelkami MŠ ještě 

jednou podrobně proberu návrh reorganizace sítě školek, 

s řediteli ZŠ chci diskutovat o realizaci testování klimatu 

ve školách a také o základních indikátorech srovnávání 
ZŠ. 

Znovu budu jednat se zástupci Bytového družstva 

Vlnařská a společnosti Interma-byty (ST 12.30) 

o narovnání letitého sporu ohledně společné správy 

bytových jednotek na Broumovské. Město již vypracovalo 

dva možné návrhy dohody, protistrana však zatím s jejich 

uznáním váhá. 

Chci oslovit majitele velkého soukromého bytového fondu 

v Liberci, pozvat je ke společné schůzce a představit jim 

projekt prostupného bydlení, který rada města schválila 

letos v srpnu. Více o projektu v tzv.Rámci na realizaci 

OPSB. 

Cestovní ruch, 

kultura 

Cestovní ruch a kultura, to je na závěr roku diskuze k 

návrhu dílčího akčního plánu 2016 Strategie rozvoje 

cestovního ruchu ve městě a samozřejmě poslední detaily 

rozsvěcení vánočního stromu, adventních trhů 

a doprovodného programu. 

Ostatní 

aktivity 

Oceňování dárců krve (PO 16.00). 

Rada a valné shromáždění Turistického regionu Jizerské 

hory (ÚT od 10.30). 

Před 

schválením 

Zasedá zastupitelstvo města (ČT od 15.00), kam posílám 

především žádost o dotaci z výzvy MPSV na projekt 

sociálního informačního centra, návrh spolupráce 

http://www.liberec.cz/files/vizitky_prilohy/ramec-soc-bydleni-verejny.pdf
http://www.liberec.cz/files/vizitky_prilohy/ramec-soc-bydleni-verejny.pdf


s Agenturou pro sociální začleňování, dotace 

na stravování žáků městem nezřizovaných ZŠ a provoz 

městem nezřizovaných MŠ a návrh na zrušení společnosti 

Spacium o.p.s. 

Zpráva 

o lobby za 

předchozí 

týden 

V minulém týdnu (16. 11. - 22. 11.) jsem se na svou či 

jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor 
veřejné správy v nejširším slova smyslu): 

x 

 

 


