
Týdeník Ivana Langra/ 29. 8. - 4. 9. 
2016 
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden. 
  

Školství a sociální věci 

Z velké části bude týden patřit Agentuře pro sociální začleňování (ASZ). Jednak se po 
prázdninách znovu rozjíždí zasedání pracovních skupin nad strategií začleňování, jichž se 
aktivně účastním - vzdělávání (ST 13.00), bydlení (ČT 12.30), ale mám také naplánovány 
individuální konzultace se členy ASZ, protože příprava strategie je už před závěrečným finišem 
a musíme doladit způsoby dopracování, projednání a předložení orgánům města (ÚT 8.00, ST 
10.00). 

Stále ladím novou webovou stránku liberecprotismejdum.cz, dopracovávám další a další 
připomínky, než spustím závěrečné kolo korektur. Termín zveřejnění stránek jsem již několikrát 
avizoval - polovina září 2016 - a platí. 

Konec prázdnin uchystal i tradiční velkou plenární poradu se všemi ředitelkami/ řediteli MŠ a ZŠ 
(ÚT od 9.00), na níž představíme a doladíme některé z plánů pro nadcházející školní rok - změna 
způsobu zápisů v MŠ, zahájení plnění nových cílů kvality v ZŠ (výchozí dokument KE STAŽENÍ), 
nový elektronický časopis pro ZŠ a jeho naplňování apod. 

S kolegy z odboru strategického rozvoje a dotací se také budeme bavit o prioritách v sociální 
oblasti v souvislosti s čerpáním dotačních titulů (ÚT 15.15). 

Sejdu se se zástupci sdružení Tulipan (PO 8.00), abychom diskutovali možnosti využití  jedné 
z budov v majetku města a s tím související administrativní záležitosti. 

Na pravidelné poradě odboru (PO 12.30) budeme pokračovat v diskuzi nad novým způsobem 
financování sociálních služeb, nad ukotvením pozice "projektového manažera" na oddělení 
humanitním, který se bude výhradně zabývat "dobýváním" malých, ale podstatných dotačních 
titulů a připraví např. pro čerpání v roce 2017 projekt terénních pracovníků v sociálně 
vyloučených lokalitách, na něž nám už letos přispěl Úřad vlády ČR. 

 

Cestovní ruch, kultura 

Pravidelná porada odboru - odpadá. 

 

Ostatní aktivity 

Zúčastním se slavnostního otevření nového apartmánu domova pro seniory v DPS Burianova 
(ÚT 13.00). 

Zasedá rada školy ZŠ Švermova (PO 11.00) - přesun z minulého týdne. 

 

Před schválením 

Zasedá zastupitelstvo města (ČT od 15.00), kam posílám jen několik operativních materiálů. 

http://www.liberec.cz/files/vizitky_prilohy/cile-kvality-zs-fin-verze.pdf


 

Zpráva o lobby za předchozí týden 

V minulém týdnu (22. - 28. 8.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání 
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu): 

Š. Prachařová (AABYSS) - pilotní projekt kariérového poradenství v ZŠ 

S. Jakešová (FO) - připravovaná publikace o bývalém starostovi Liberce Karlu Kostkovi 

P. Pimek (ARCHA 13) - expozice Zapomenuté dějiny města Liberec a její rozvoj 

 

Týdeník Ivana Langra/ 5. 9. - 11. 9. 
2016 
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden. 
  

  

Školství a sociální věci 

Na pravidelné poradě odboru (PO 12.30) budeme dále diskutovat o novém způsobu financování 
sociálních služeb, které by mělo více odpovídat rozsahu poskytovaných služeb na území města, 
budeme jednat o přípravě žádosti na pokračování financování našich dvou terénních pracovníků 
v sociálně vyloučených lokalitách (SVL), které již v letošním roce podpořila rada vlády pro 
národnostní menšiny a o jehož prodloužení z téhož zdroje máme eminentní zájem, protože oba 
pracovníci přispívají ke zlepšení komunikace mezi městem a obyvateli SVL. Budeme hovořit i o 
dalších možnostech, jak získat dotaci na inkluzivní vzdělávání, tentokráte na ZŠ (velký projekt 
společného vzdělávání v MŠ nám již ministerstvo školství přidělilo o prázdninách - čtěte celý text 
o 30 miliónovém projektu), které nám otevírá spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování. 

V předchozím týdnu jsme společně s Agenturou pro sociální začleňování ukončili pracovní 
skupiny v jednotlivých oblastech, pro něž zpracováváme strategii pro začleňování, v tomto týdnu 
začnou zasedat pracovní skupiny (ST 9.30), které se již budou zabývat jednotlivými projekty, 
na něž by město Liberec (jako území sdružující více aktérů, ne jen jako instituce) mohlo žádat 
alokaci financí z OPZ, OPVVV a IROP. S připravovanou strategií, strukturou výstupů a cílů 
chceme již v září seznámit i zastupitele (pravděpodobně 15/9), aby měli o dokumentu 
dostatečnou představu a mohli vnést i své připomínky ještě před říjnovým závěrečným 
hlasováním. 

Koncem týdne obdržíme i přesná čísla obsazenosti našich mateřských škol v právě začínajícím 
školním roce. Předběžná statistika optimisticky ukázala, že bychom v letošním roce měli mít 
volná místa i pro část libereckých dětí, jimž nebyly k 31/8/2016 tři roky. Jak jsme to dokázali 
a kolik volných míst vlastně bude (odhaduji mezi 50 - 60), zveřejníme v následujícím týdnu. 

Snad už poslední čas věnuji přípravě nové webové stránky www.liberecprotismejdum.cz - 
poslední doladění, poslední prolinky, poslední fotky. A termín spuštění? 21/9/2016! Takříkajíc 
v předvečer měsíce seniorů, jímž je tradičně říjen. 

Sejdu se s pracovníky společnosti AABYSS  i kolegy z odboru majetkové správy (ST 8.00), 
abychom dále řešili projekt tzv. dílenské akademie v prostoru bývalého LVT a jeho možné 
financování z dotací EU. 

Společně s architekty a dalšími kolegy se sejdeme nad studií přestavby MŠ Pastelka v Ostašově 
(ST 10.00), kterou bychom měli financovat v rámci projektů IPRÚ. 

http://www.liberec.cz/cz/radnice/dalsi-organy-mesta/zastupitelstvo-mesta/clenove-zastupitelstva/phdr-mgr-ivan-langr/blog-langr/trilety-projekt-vzdelavejme-predskolaky-spolecne.html
http://www.liberec.cz/cz/radnice/dalsi-organy-mesta/zastupitelstvo-mesta/clenove-zastupitelstva/phdr-mgr-ivan-langr/blog-langr/trilety-projekt-vzdelavejme-predskolaky-spolecne.html


Sejdu se s provozovateli domu pro pacienty s Alzheimerovou chorobou (ST 14.15). 

Na jedné z libereckých ZŠ (ČT 9.00) zahájím individuální konzultace k materiálu Střednědobé 
cíle kvality vzdělávání, který v srpnu schválila rada města (čtěte celý dokument). Mým osobním 
úkolem je pomoci školám se zahájením plnění cílů, se vstupním vyhodnocením stavu, v jakém se 
nacházejí apod. Podobné konzultace uskutečním ve všech školách v prvních dvou měsících 
nového školního roku. 

Sejdu se s regionální konzultantkou projektu Skutečně zdravá škola (ČT 14.30), abychom 
diskutovali o možnosti spolupráce s našimi ZŠ. 

Představím kolektivu rodičů MŠ Kamarád novou ředitelku školky, kterou v červnu jmenovala rada 
města (ČT 16.00) 

 

Cestovní ruch, kultura 

Na pravidelné poradě odboru (PO 11.00) začneme s vyhodnocováním Léta na náměstí, budeme 
dále pokračovat s laděním detailů dalších akcí, které město čekají do konce kalendářního roku. 

V Krajské vědecké knihovně spoluzahájím výstavu Lužice krojů a tradic (ČT 17.00), která je další 
prezentací kultury Lužických Srbů, národu nám jazykově i státoprávně blízkému.  

 

Ostatní aktivity 

Zúčastním se aktivit spojených s návštěvou JE biskupa litoměřického Jana Baxanta (ČT 11.00 - 
14.00), který oficiálně přijede do největšího města diecéze. 

Svatební obřady (PÁ 13.00). 

 

Před schválením 

Zasedá rada města (ÚT od 9.00), kam posílám jen drobné věci. 

 

Zpráva o lobby za předchozí týden 

V minulém týdnu (29. 8. - 4. 9.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání 
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu): 

Z. Machartová (Tulipan) - možnost zřídit v Liberci chráněné bydlení pro duševně nemocné 
pacienty 

P. Pech, P. Zahradníková (Agentura SZ) - strategie začleňování/ školství 

M. Chochola, J. Sládek (Agentura SZ) - strategie začleňování/ bydlení 

 

http://www.liberec.cz/files/vizitky_prilohy/cile-kvality-zs-fin-verze.pdf


Týdeník Ivana Langra/ 12. 9. - 18. 9. 
2016 
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden. 
  

  

Školství a sociální věci 

Pravidelná porada odboru mimořádně odpadá. 

Sejdu se společně s pracovníky Komunitního střediska Kontakt (PO 14.00), abychom pokračovali 
v přípravě výstavy, která představí konkrétní zástupce významných menšin, žijících a pracujících 
v Liberci. Cílem je ukázat, že etnický původ, národnost či původní příslušnost říká o daném 
člověku jen velmi málo na to, abychom si na něj mohli utvořit kompletní názor. Idea projektu 
vznikla již loni, nakonec se nám jej snad podaří vernisáží realizovat na sklonku kalendářního 
roku. 

Zástupcům médií (a jejich prostřednictvím i veřejnosti) představím aktuální čísla z našich 
mateřských škol (ÚT 13.00), která jsou letos díky našim opatřením a zodpovědné spolupráci 
ředitelek našich MŠ velmi slibná. V zásadě budu chtít sdělit asi toto: nejenže se nám podařilo 
umístit všechny liberecké děti od tří let věku (k 31/8/2016), ale zbývá několik desítek míst i pro 
děti mladší! 

Společně s Komunitním střediskem Kontakt představíme znovu náš Taxík Maxík (ST 9.00), který 
celý rok funguje jako přívětivý dopravce pro seniory nad 70 let (k lékaři, do lékárny apod.), ale 
především ukážeme jeho nové úpravy v oblasti bezbariérovosti. To by mělo přispět ke zkvalitnění 
služeb i rozšíření klientely. Jen pro zajímavost: od února do konce července taxík přepravil 
zhruba 1200 osob! 

Znovu budeme jednat o projektu dílenské akademie na podporu polytechnického vzdělávání, 
která by mohla vyrůst v areálu bývalých LVT. Tentokrát se jednání zúčastní i ředitelé školek 
a škol, které by mohly nový vzdělávací objekt využívat (ST 13.00). 

Navštívím další dvě základní školy (ČT od 9.00), abych s jejich řediteli individuálně konzultoval k 
materiálu Střednědobé cíle kvality vzdělávání, který v srpnu schválila rada města (čtěte celý 
dokument). Mým osobním úkolem je pomoci školám se zahájením plnění cílů, se vstupním 
vyhodnocením stavu, v jakém se nacházejí apod. Podobné konzultace uskutečním ve všech 
školách v prvních dvou měsících nového školního roku. V minulém týdnu jsem takto zahájil na ZŠ 
Ještědská. 

Zastupitelkám a zastupitelům budu společně se zástupci Agentury pro sociální začleňování 
představovat vznikající strategii pro začleňování na území města Liberce (ČT 16.00). Jde o velmi 
důležitý dokument, na nějž jsou mj. vázány značné finanční prostředky v sociální oblasti 
i vzdělávání v dalších třech letech. Dokument by zastupitelstvo mělo schvalovat na svém 
říjnovém zasedání. 

 

Cestovní ruch, kultura 

Zúčastním se hodnocení nabídek veřejné zakázky na nové vánoční osvětlení centra Liberce (ST 
11.00). To bude asi mimořádná záležitost i teď v létě. 

Zúčastním se již druhého neformálního setkání s pracovníky/ poskytovateli v oblasti kultury 
na území města (ST 16.30). Diskuzní skupinu jsme zjara dali dohromady s knihkupcem 

http://www.liberec.cz/files/vizitky_prilohy/cile-kvality-zs-fin-verze.pdf
http://www.liberec.cz/files/vizitky_prilohy/cile-kvality-zs-fin-verze.pdf


a milovníkem kultury Martinem Fryčem, protože jsme měli pocit, že podobná setkání a výměny 
názorů tady schází. 

 

Ostatní aktivity 

Zúčastním se slavnosti u příležitosti udělení čestného občanství města panu prof. Markusi 
Lüpertzovi, významnému výtvarníku, hudebníku a rodákovi z Liberce (ČT 15.00). 

 

Před schválením 

Nezasedá rada ani zastupitelstvo města. 

 

Zpráva o lobby za předchozí týden 

V minulém týdnu (5. 9. - 11. 9.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání 
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu): 

E. Jiřičková (AABYSS) - projekt dílenské akademie na LVT 

E. Pokorná (Rodina 24) - info o fungování domova se zvláštním režimem na Masarykově třídě 

R. Ondrušková (Skutečně zdravá škola) - projekt zdravého stravování v MŠ a ZŠ 

 

Týdeník Ivana Langra/ 19. 9. - 25. 9. 
2016 
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden. 
  

  

Školství a sociální věci 

Stejně jako minulý týden budeme i tentokrát pracovat na znění projektových fiší (PO 8.00), které 
by měly být součástí strategie pro sociální začleňování na území města, na jejíž tvorbě od jara 
spolupracujeme s Agenturou pro sociální začleňování a dalšími zhruba 40 institucemi 
a organizacemi z Liberce (celkem asi 80 jedinců). Strategii budou na začátku října posuzovat 
ministerstva školství a práce a sociálních věcí, po zapracování jejich připomínek pak 27/10 
i zastupitelstvo města. Strategie je vstupním materiálem, který umožní městu i neziskovým 
organizacím, působících na jeho území, čerpat zvýhodněně v následujících třech letech peníze 
z OPZ, OPVVV a IROP. 

Na pravidelné poradě odboru (PO 12.30) budeme pokračovat v diskuzi nad financováním 
sociálních služeb prostřednictvím komunitního plánování a také nad přípravou rozpočtové 
kapitoly školství a sociálních věcí na rok 2017. 

Na tiskové konferenci (ST 13.45) představím dokončené webové stránky 
www.liberecprotismejdum.cz, které jsou dalším z nástrojů tzv. nulové tolerance k organizátorům 
podvodných předváděcích akcí, již loni společně vyhlásilo město Liberec, Česká obchodní 



inspekce a Městská policie Liberec. Souběžně novinářům poskytneme i aktuální údaje, vážící se 
k první polovině roku 2016 a území Libereckého kraje. 

Setkám se se zástupci společnosti Gastron (ST 14.30), která dodává obědy do šesti našich 
základních škol. Cílem setkání je zahájit spolupráci na získání jednoho ze tří certifikátu zdravého 
stravování, který jako jeden z cílů předepisuje školám dokument Střednědobé cíle kvality 
vzdělávání, který mi v srpnu schválila rada města (čtěte celý dokument). 

Právě s tématem plnění cílů se rozjedu do dalších dvou základních škol (ČT 9.00) , abych s jejich 
řediteli individuálně konzultoval proces přípravy, nastavení cílů a další související záležitosti. V 
předchozích dvou týdnech jsem takto diskutoval v ZŠ Ještědská, ZŠ Dobiášova a ZŠ 
Broumovská. 

Na pracovním setkání v ZŠ Husova (PÁ 9.00) se sejdu s radním pro školství partnerského města 
Augsburg Hermannem Köhlerem. 

 

Cestovní ruch, kultura 

Na pravidelné poradě odboru (PO 11.00) vyhodnotíme předcházející kulturní akce (EHD, pláž 
aj.), budeme diskutovat o přípravě adventních trhů a také nad přípravou rozpočtové kapitoly 
cestovního ruchu a kultury na rok 2017. 

Zúčastním se jednání komise pro kulturu a cestovní ruch (PÁ 8.00), kde přednesu návrh 
na pojmenování jednoho z libereckých parků a také adeptů na udělení medaile města pro rok 
2017. 

 

Ostatní aktivity 

Zúčastním se školení o novém zákonu na zadávání veřejných zakázek (PO 14.00). 

Zasedá dozorčí rada Divadla FXŠ (PO 16.30), hlavním tématem je připravovaná strategie rozvoje 
organizace. 

Zasedá komise zdravotní a sociální (ÚT 16.00). 

Zasedá výbor pro vzdělávání (ČT 16.00). 

Popřeji ke 100. narozeninám dalšímu z Liberečanů (ST 10.30). 

 

Před schválením 

Zasedá rada města (ÚT od 10.00), kam mj. posílám tři první strategie rozvoje příspěvkových 
organizací (Naivní divadlo, Kontakt, Centrum zdravotní a sociální péče, žádost o pokračování 
dotace z Úřadu vlády na projekt Podpora terénní práce (dva romští terénní pracovníci v sociálně 
vyloučených lokalitách),  dotační smlouvy apod. 

 

Zpráva o lobby za předchozí týden 

V minulém týdnu (12. 9. - 18. 9.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání 
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu): 

M. Svoboda, J. Heinzl (TUL) - projekt Clam-Gallasů v Liberci 

http://www.liberec.cz/files/vizitky_prilohy/cile-kvality-zs-fin-verze.pdf


E. Jiřičková (AABYSS) + ředitelé škol - projekt dílenské akademie na LVT 

 

Týdeník Ivana Langra/ 26. 9. - 2. 10. 
2016 
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden. 
   

  

Školství a sociální věci 

Hned na úvod týdne (PO 8.00) se sejdu už poněkolikáté se zástupci spolku Wrabec, který usiluje 
zřídit v Liberci tzv. waldorfskou školu. Hledáme spolu řešení, kde by škola mohla sídlit, alternativy 
se nám bohužel vývojem v předchozích týdnech zúžily do patrně jiného možného řešení - začít 
v rámci budovy jiné ZŠ (zatím si dovolím nezveřejnit, o jaké prostory se jedná). 

Na pravidelné poradě odboru (PO 12.30) budeme finalizovat projektové fiše, které by měly být 
součástí strategie pro sociální začleňování na území města, odladíme si finanční strukturu 
programů dotačního fondu na rok 2017 vč. žádosti (vzdělávání, zdraví a prevence), budeme také 
dále diskutovat o financování sociálních služeb v dalším období, nad přípravou rozpočtové 
kapitoly školství a sociální věci na rok 2017 a pobavíme se rovněž o podobě letáku, který by měl 
být tištěnou podobou nového webu liberecprotismejdum.cz, který jsem spustil ve středu 21/9. 

Už počtvrté přivítám zájemce na veřejné debatě o libereckém školství (ÚT 16.30) - tématem 
budou zejména změny v předškolním vzdělávání (místa v MŠ, spádové obvody v roce 2017 aj.). 

Po skončení veřejné debaty se ještě setkám s nájemníky městských bytů v městských objektech, 
které chystáme k rekonstrukci v rámci projektů IPRÚ (ÚT 18.00). 

S tématem plnění střednědobých cílů kvality vzdělávání (čtěte celý dokument) navštívím další 
základní školy, abych s řediteli individuálně debatoval související záležitosti, nastavení 
samotného procesu atd. Takto jsem již diskutoval na ZŠ Ještědská, ZŠ Dobiášova, ZŠ 
Broumovská, ZŠ Aloisina Výšina a ZŠ Na Výběžku. Do začátku listopadu plánuji navštívit i zbytek 
škol a poté začít celé kolečko znovu. 

Zúčastním se dalšího zasedání pracovní skupiny Vzdělávání (místní plán inkluze), která je 
součástí práce na strategii pro sociální začleňování (ČT 13.00). 

 

Cestovní ruch, kultura 

Na pravidelné poradě odboru (PO 11.00) odladíme finanční strukturu programů dotačního fondu 
na rok 2017 vč. žádosti (kultura a cestovní ruch), budeme dále diskutovat o přípravě adventních 
trhů a také nad přípravou rozpočtové kapitoly cestovního ruchu a kultury na rok 2017. 

 

Ostatní aktivity 

Státní svátek - ST 28/9. 

Jako člen se zúčastním zasedání školské rady ZŠ Švermova (ÚT 14.30). 

http://www.liberec.cz/files/vizitky_prilohy/cile-kvality-zs-fin-verze.pdf


Zúčastním se slavnostního udělení Medaile města Liberec emeritnímu řediteli ZOO Liberec 
Josefu Janečkovi (ČT 14.00). 

Zúčastním se zasedání dozorčí rady Botanické zahrady Liberec (PÁ 10.00). 

 

Před schválením 

Zasedá zastupitelstvo města (ČT od 15.00), kam mj. posílám dotační smlouvy a jako informaci tři 
první strategie rozvoje příspěvkových organizací (Naivní divadlo, Kontakt, Centrum zdravotní 
a sociální péče). 

 

Zpráva o lobby za předchozí týden 

V minulém týdnu (19. 9. - 25. 9.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání 
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu): 

Z. Vaníčková, V. Vaníček (Gastron) - projekt certifikace školních jídelen Zdravá školní jídelna 

Š. Prachařová, E. Jiřičková (AABYSS) - projekt dílenské akademie na LVT + pilotní projekt 
kariérového poradenství 

 


