
Týdeník Ivana Langra/ 1. - 7. 8. 2016 
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden. 

  

  

Školství 

a sociální věci 

Společně s řediteli velkých příspěvkových organizací (PO) a členy jejich 

dozorčích rad od jara průběžně pracujeme na tzv. strategiích rozvoje 

jednotlivých PO, které by měly zohledňovat aktuální stav organizací (vnitřní 

zadlužení, technický stav majetku, financování aj.) a ekonomické, rozvojové 

a další plány na nejbližší léta, vyjádřené jednotlivými strategickými cíli. Všechny 

strategie bych do rady města rád předložil do konce září. Nejdál je zatím 

strategie KS Kontakt, která je fakticky hotova a čeká jen na formální úpravy, 

před dokončením je i Naivní divadlo, nad jehož dokumentem, resp. jeho 

dopilováním se znovu sejdu s ředitelem S. Doubravou (ST 8.15). 

Na pravidelné poradě odboru (PO 12.30) si především nastíníme harmonogram 

přípravy velkého množství materiálů na srpnovou radu města (23/8). Souběžně 

se budeme dále věnovat debatě nad novým modelem financování sociálních 

služeb prostřednictvím komunitního plánu. 

Před dokončením je i zatím nejdůležitější materiál pro oblast školství - 

střednědobé cíle kvality. Dokument již prochází závěrečnou diskuzí, tento týden 

(ÚT 12.30) se například individuálně sejdu s ředitelem jedné ZŠ, abychom text 

v kritickém duchu znovu analyzovali a snažili se odhalit jeho slabiny. Cíle kvality 

chci předložit na nejbližší radu města (23/8) s tím, že do praxe by měly vejít 

od 1/9. Vstupní informace s odkazem na pracovní verzi materiálu najdete ZDE. 

Společně s kolegou z odboru majetkové správy budu diskutovat možnosti 

sociálního bydlení v Liberci (ST 10.00). Pro financování z IPRÚ již máme 

vytipovány vhodné objekty k rekonstrukci, musíme ale připravit veškerou 

administrativu na případný přesun stávajících nájemníků atd. 

V závěru týdne konečně sednu na novou webovou stránku Proti šmejdům, 

kterou od jara chystáme s městskou policií a ČOI. Mustr je připraven péčí 

Liberecké IS, zbývá tzv. nalít obsah, který bude kombinací rad, varování 

a konkrétních příkladů z praxe. 

Cestovní ruch, 

kultura 

Na pravidelné poradě odboru (PO 11.00) budeme debatovat nad prvním 

měsícem Léta na náměstí či přípravou adventních trhů (vše o veřejné zakázce 

a výběru dodavatele ZDE). 

Sejdu se s Markem Ottlem (PO 8.00), který mi představí koncept Majálesu 

2017. 

Sejdu se s Martinem Fryčem (PO 14.00), s nímž dlouhodobě probírám (rád a s 

chutí) možnosti liberecké kultury. 

http://www.liberec.cz/cz/radnice/dalsi-organy-mesta/zastupitelstvo-mesta/clenove-zastupitelstva/phdr-mgr-ivan-langr/blog-langr/cile-kvality-zs-cesta-za-lepsim-vzdelavanim.html
https://zakazky.liberec.cz/contract_display_728.html


Sejdu se s pořadateli Veletrhu dětské knihy (ÚT 10.00), abychom diskutovali 

další ročník této prospěšné akce. 

Budu se průběžně účastnit některých akcí v rámci Kulturního léta s pláží 

na náměstí před radnicí - tento týden nás čeká např. korálková tvůrčí dílna či 

prezentace Mateřského centra Krteček. Celý program léta je k dispozici ZDE. 

Ostatní aktivity 
 

x 

Před 

schválením 

Sejde se mimořádná rada města (PO 10.00) s jedním bodem programu - 

aktualizace OZV. 

Zpráva o lobby 

za předchozí 

týden 

V minulém týdnu (27. - 29. 7.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k 

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

P. Eliáš (stacionář U Antonína) - provoz denního stacionáře 

P. Pech (Agentura soc. začleňování) - pokračování práce na strategii 

začleňování 

Š. Prachařová (AABYSS) - kariérové poradenství na ZŠ, dílenská akademie 

v areálu LVT 

J. Matoušek (FO) - zdvořilostní setkání 

 

Týdeník Ivana Langra/ 8. - 14. 8. 
2016 
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden. 

  

  

Školství 

a sociální věci 

Pokračuje práce na strategiích rozvoje jednotlivých příspěvkových organizací 

(obě zahrady, obě divadla, Kontakt, Centrum zdravotní a sociální péče). Po 

strategii Kontaktu, která je vyhotovena již zjara, a Naivního divadla, již jsme 

s ředitelem organizace dokončili v uplynulém týdnu, mě čeká zasedání dozorčí 

rady zoologické zahrady (PO 16.00), kde s ředitelem D. Nejedlem představíme 

jakýsi mustr a výhled prací strategie této organizace. Sejdu se i s ředitelkou 

Divadla FXŠ J. Levko (ST 8.00), abychom pokročili v případě jeho strategie. 

Před dokončením je již také strategie Centra zdravotní a sociální péče, pracuje 

se i na dokumentu botanické zahrady. Cílem je předložit všechny materiály radě 

města najednou, a to nejpozději ve druhém zářijovém termínu, tedy 20/9. 

Minulý týden jsem také zahájil práce na naplňování nové webové stránky 

Liberec proti šmejdům, kterou jsme si naplánovali letos zjara a která by měla být 

uceleným návodem pro seniory ve vztahu k podvodným předváděcím akcím 

http://www.visitliberec.eu/aktuality/leto-na-namesti/


a souběžně zdrojem zajímavých i odstrašujících konkrétních příkladů. Texty 

jsou již z 80 % tzv. nalité, nyní začalo kolečko připomínek a komentářů. Cílem je 

web spustit v září. Už loni jsme přitom s ČOI a městskou policií vyhlásili nulovou 

toleranci ke šmejdům na území města Liberec. 

Na pravidelné poradě odboru (PO 12.30) budeme plánovat a dokončovat 

materiály na blížící se radu města (odevzdání 17/8) vč. střednědobých cílů 

kvality ZŠ (pracovní verze materiálu ZDE) či pilotního projektu kariérového 

poradenství na dvou ZŠ.  

S kolegy z odboru budeme dále pokračovat v debatě nad změnou financování 

sociálních služeb z komunitního plánu (ST 9.00), které by mělo být více 

předvídatelné a pro úřad méně administrativně náročné.  

Cestovní ruch, 

kultura 

Na pravidelné poradě odboru (PO 11.00) budeme debatovat o nadcházejících 

akcí do konce kalendářního roku, vč. přípravy adventních trhů (vše o veřejné 

zakázce a výběru dodavatele ZDE). 

Sejdu se s Martinem Fryčem (PO 8.30), s nímž dlouhodobě probírám (rád a s 

chutí) možnosti liberecké kultury - přesunuto z minulého týdne. 

Zasedneme s představiteli společnosti Spacium o.p.s. v likvidaci (ÚT 13.00), 

abychom řešili aktuální otázky související s ukončením činnosti 

a vypořádáváním pohledávek a závazků. 

Zahájím festival flašinetářů na náměstí před radnicí (ST 16.00). 

Ostatní aktivity Svatební obřady (PÁ od 11.00). 

Před 

schválením 
Nezasedá rada ani zastupitelstvo města. 

Zpráva o lobby 

za předchozí 

týden 

V minulém týdnu (1. - 7. 8.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k 

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

M. Ottl (Kultura z. s.) - Majáles 2017, program, financování 

D. Helšusová, J. Kašpar (Sdružení Veletrh dětské knihy) - Veletrh dětské knihy 

2017 a jeho financování 

R. Gamba (ITveskole.cz) - společný dotační projekt z MŠMT 

J. Rengl (fa Rengl) - plakátovací plochy ve městě 

 

Týdeník Ivana Langra/ 15. - 21. 8. 
2016 
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden. 

  

  

http://www.liberec.cz/cz/radnice/dalsi-organy-mesta/zastupitelstvo-mesta/clenove-zastupitelstva/phdr-mgr-ivan-langr/blog-langr/cile-kvality-zs-cesta-za-lepsim-vzdelavanim.html
https://zakazky.liberec.cz/contract_display_728.html


Školství 

a sociální věci 

Stále v přípravě jsou strategie rozvoje velkých příspěvkových organizací (obě 

divadla, obě zahrady, Kontakt, Centrum zdravotní a sociální péče). Po několika 

konzultacích, které jsem uskutečnil s řediteli v uplynulém týdnu, mohu 

konstatovat, že většina dokumentů je více méně před uzavřením a projednáním 

v jednotlivých dozorčích radách a následně (ve druhé polovině září) i v radě 

města. Z koncentrovaných textů a stanovených cílů si bude moci každý čtenář 

udělat vlastní představu, jak na tom naše organizace jsou a jaké mají vize 

do dalších 5 - 10 let. 

První kolečko připomínek má za sebou i nově připravovaný web 

liberecprotismejdum.cz, který plánujeme spustit v polovině září. Praktické rady 

a zkušenosti z webu chceme následně vtělit i do tištěné podoby - promýšlíme 

tedy koncepci skládaného letáku, který by byl k dispozici k volnému odběru 

na co největším množství veřejných míst (úřady, čekárny lékařů, nemocnice, 

lékárny apod.), aby se dostal k podstatné části seniorů žijících na území města. 

Na pravidelné poradě odboru (PO 12.30) ještě finalizujeme poslední materiály 

do rady města (23/8), budeme dále pokračovat v přípravě nového způsobu 

financování sociálních služeb a také realizace projektu Vzdělávejme společně 

děti předškolního věku v Liberci, na nějž město jako žadatel získalo z MŠMT 29 

miliónů korun. V tříletém projektu jsou kromě města zapojeni další tři partneři - 

ITveskole.cz, Technická univerzita v Liberci a Člověk v tísni. Jeho výstupem mj. 

bude provozování dvou předškolních klubů pro děti 3-6 let ze sociálně slabého 

a kulturně odlišně prostředí, aktivity pro jejich rodiče, další vzdělávání učitelek 

z libereckých mateřských škol i 13 osobních asistentů pro pět mateřských škol, 

které jsou do projektu zapojeny. 

Sejdu se s ředitelkou Centra zdravotní a sociální péče  L. Škodovou, abychom 

diskutovali věci související s provozem organizace (PO 8.00). 

Cestovní ruch, 

kultura 

Na pravidelné poradě odboru (PO 11.00) budeme debatovat například přípravu 

zakázky na nové vánoční osvětlení města, probíhající likvidaci společnosti 

Spacium či chystaný návrh smlouvy se společností Rengl (výlepové plochy). 

Sejdu se s Jitkou Mrázkovou, abychom diskutovali o prestižní výstavě Grand 

Prix architektů, která by v říjnu a listopadu měla hostovat v prostorách nového 

magistrátu a jejíž vernisáž prý poctí svou návštěvou Eva Jiřičná (PO 15.00). 

Ostatní aktivity 

Kameny zmizelých - umisťování tzv. stolpersteinů na památku za války 

zavražděných židovských obyvatel Liberce (ST 10.00). 

Zahájení historické konference Nechtění spoluobčané (ČT 9.00, TUL). 

Pietní shromáždění k výročí 21. srpna 1968 (PÁ 10.00). 

Před 

schválením 
Nezasedá rada ani zastupitelstvo města. 

Zpráva o lobby 

za předchozí 

týden 

V minulém týdnu (8. - 14. 8.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k 

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



M. Fryč (knihkupectví) - potřeby liberecké kultury 

K. Dziełak, K. Virág (In between) - studenstký projekt In between 

F. Horatschke, J. Kafka (Spacium) - proces likvidace společnosti Spacium 

R. Gamba (ITveskole.cz) - dotační projekt z MŠMT 

 

Týdeník Ivana Langra/ 22. - 28. 8. 
2016 
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden. 

  

Školství a sociální věci 

Stejně jako v předchozích týdnech budeme i v dalších dnech finalizovat jednotlivé strategie 

rozvoje (či strategické  politiky) velkých městských příspěvkových organizací (obě divadla, obě 

zahrady, Centrum zdravotní a sociální péče, Kontakt). V připomínkovacím řízení členů dozorčí 

rady je dokument Divadla FXŠ, poslední spíše technické úpravy plánuji do materiálu Kontaktu 

a Centra zdravotní a sociální péče. 

Kolegům z městské policie a sociální komise představím nově připravovanou webovou stránku 

liberecprotismejdum.cz (PO 14.00), do jehož formátu jsem uplynulý týden již zapracoval všechny 

připomínky z městské policie i ČOI a doplnil některé grafické prvky. Webové stránky čeká ještě 

druhé kolo připomínek, pak již bude plně připraven na své uvedení do provozu, které plánujeme 

za účasti novinářů zhruba v polovině září. 

Na pravidelné poradě odboru (PO 12.30) budeme dále hovořit o projektu Vzdělávejme společně 

děti předškolního věku v Liberce, na nějž město získalo společně se svými třemi partnery 

(ITveskole.cz, Technická univerzita Liberec, Člověk v tísni) téměř 29 miliónů z ministerstva 

školství (vše o projektu čtěte ZDE), diskutovat budeme o žádostech na individuální dotaci 

z rozpočtu města i přípravě nového způsobu financování sociálních služeb. 

Doprovodím novou ředitelku MŠ Kamarád na její první setkání s rodiči čerstvě zapsaných 

dětí  (ÚT 15.30). 

Budeme znovu diskutovat pilotní projekt kariérového poradenství na ZŠ, do něhož jako partner 

vstoupilo i několik výrobních firem z Liberce a Jablonce (ST 8.00) a který by měl začít od září 

na ZŠ Kaplického a ZŠ Česká. 

Čeká mě poslední kolečko návštěv pětice MŠ, které jsem ještě neměl možnost projít (ČT 

od 9.00). 

Zahájím letní festival národnostních menšin a cizinců Liberec - jedno město pro všechny (ČT 

15.00), který tradičně připravuje Komunitní středisko Kontakt a Centrum na podporu integrace 

cizinců v Libereckém kraji. 



 

 

Cestovní ruch, kultura 

Na pravidelné poradě odboru (PO 11.00) budeme debatovat ukončení provozu pláže před 

libereckou radnicí, nejbližší zářijové akce -  např. Evropské dny kulturního dědictví, či chystaný 

návrh smlouvy se společností Rengl (výlepové plochy). 

Sejdu se s autorkou připravované  publikace o předválečném německém starostovi Liberce Karlu 

Kostkovi (1929 - 1938), jejíž vydání by mohlo město podpořit (ST 10.00). 

Sejdu se s provozovateli expozice Zapomenuté dějiny města Liberce, abychom diskutovali další 

plány (ST 14.30). 

 

 

Ostatní aktivity 

Zasedá rada školy ZŠ Švermova (PÁ 10.00), jíž jsem členem. 

 

 

Před schválením 

Zasedá rada města (ÚT od 10.00), kam posílám řadu zásadních materiálů - například 

střednědobé cíle kvality vzdělávání ZŠ, pilotní projekt kariérového poradenství na ZŠ, rozšíření 

prostupného bydlení o dvě z libereckých ubytoven, které splňují podmínky tzv. sociálně 

zodpovědné ubytovny. 

 

 

Zpráva o lobby za předchozí týden 

V minulém týdnu (15. - 21. 8.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání 

s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu): 

J. Mrázková (FO) - výstava Grand Prix architektů v Liberci 

R. Gamba (ITveskole.cz) - dotační projekt z MŠMT 

 


