
Týdeník Ivana Langra/ 2. 1. - 8. 1. 
2017 
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden. 
  

  

Školství a sociální věci 

Pravidelná porada odboru (PO 12.30) z důvodu dovolené odpadá. 

Setkám se s koordinátorkou projektu Paměť národa (ÚT 14.00), který realizuje nezisková 
organizace Post Bellum. Zastupitelstvo města loni v listopadu schválilo poskytnutí dotace 
na projekt s vybranými základními školami, který se zaměří na letošní 40. výročí Charty 77, resp. 
signatáře pocházející z Liberce. Projekt tak bude pokračováním již uskutečněného záměru 
Zastávka René Matouška a jeho cílem je zmapovat rozhlasovým způsobem osudy některých 
libereckých chartistů. 

Opakovaně se sejdu s koordinátorkami Agentury pro sociální začleňování v oblasti školství 
Markétou Nešporovou a Petrou Zahradníkovou, abychom konzultovali další možnosti projektové 
spolupráce z OP VVV (ST 9.00). 

Společně se zástupkyní Svazu průmyslu a dopravy ČR (ST 13.00) budu diskutovat připravovaný 
workshop pro výchovné poradce v našich základních školách. 

Po uskutečněných konzultacích provedu některé změny ve vstupních tezích návrhu vzájemného 
spolufinancování příspěvkových organizací města a kraje (v 1. vlně Divadlo F. X. Šaldy, ZOO 
Liberec a Krajská vědecká knihovna), které bych rád předal vedení Libereckého kraje 
na společném zasedání rady města a kraje (pravděpodobně 13/1). Cílem návrhu je pokusit se 
v letošním roce dohodnout na vzájemné podpoře zmíněných organizací, které mají regionální 
přesah, resp. plní městskou funkci. 

S tématem plnění střednědobých cílů kvality vzdělávání (čtěte celý dokument) navštívím další 
základní školy (ČT od 9.00), abych s řediteli individuálně debatoval související záležitosti, 
nastavení samotného procesu atd. Zbývá už jen ZŠ Lesní a ZŠ Husova; po krátké pauze pak 
zahájím druhé kolo výjezdů. (pravidelně se opakující aktivita) 

 

Cestovní ruch, kultura 

Pravidelná porada odboru (PO 11.00) z důvodu dovolené odpadá. 

Zahájíme debaty o uskutečněných adventních trzích, které letos pořádala společnost Elset, 
abychom "vychytali případné mouchy" na další rok. 

Zahájíme hodnocení návrhů na Kulturní počin roku 2016, které na město dorazily do 31/12/2016. 
Vítěze ankety vyhlásíme v průběhu února 2017 v obřadní síni historické radnice, přičemž první tři 
"medailisté" získají 20.000, 10.000, resp. 5.000 Kč. 

Budu dále pokračovat v práci na koncepci kulturní politiky města, již bych rád předložil v roce 2017. 

 

Ostatní aktivity 

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


Dovolená - 2/1. 

Vítání občánků - PÁ 6/1. 

 

Před schválením 

Zasedá rada města (ÚT 10.00), kam posílám především návrh postupu města ve vztahu k 
nájemníkům bytových domů určených k rekonstrukci na tzv. sociální bydlení a několik dalších - 
především operativních - materiálů. 

 

Zpráva o lobby za předchozí týden 

V minulém týdnu (19. 12. - 21. 12.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání 
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu): 

X 

Týdeník Ivana Langra/ 9. 1. - 15. 1. 
2017 
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden. 
  

  

Školství a sociální věci 

Vzhledem k měnící se předpovědi počasí musíme hned v pondělí ráno debatovat se zástupci 
sociálních služeb možná opatření pro lidi bez přístřeší na další dny - důležité bude jednak 
víkendové shrnutí (jak bezdomovci využili nonstop otevření denního centra Naděje), aktuální 
kapacity ostatních zařízení (azylový dům + noclehárna v Kateřinkách) a také zkušenosti 
pracovníků z terénu. Zprávu z minulého týdne můžete číst 
na http://www.liberec.cz/cz/obcan/aktuality/zpravy-z-mesta/mrazive-noci-preckaji-bezdomovci-
dennim-centru.html. 

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) dokončíme přípravu na setkání s nájemníky městských 
objektů, které chceme rekonstruovat v rámci IPRÚ, povedeme další debaty o financování 
sociálních služeb, probereme materiály, které s odborem chystáme do nejbližší rady města (17/1 
s odevzdáním 11/1), a shrneme hlavní priority odboru na rok 2017, což jsme již v plné podobě 
nestihli na konci roku předchozího.  

Setkám se s ředitelem DPMLJ Lubošem Wejnarem (ST 9.00), abychom diskutovali možnosti další 
spolupráce v rámci mého rezortu. 

Navštívím ředitele KHS Vladimíra Valentu (ST 14.00), abychom debatovali možnou spolupráci 
města a hygieniků v oblasti sociálních věcí. 

Finalizuji znění návrhu vzájemného spolufinancování příspěvkových organizací města a kraje (v 1. 
vlně Divadlo F. X. Šaldy, ZOO Liberec a Krajská vědecká knihovna) - dokončení z minulého týdne. 
Návrh předám členům rady kraje na společném setkání s radními města Liberec (ČT 13.00). 

S tématem plnění střednědobých cílů kvality vzdělávání (čtěte celý dokument) navštívím další 
základní školy (ČT od 9.00), abych s řediteli individuálně debatoval související záležitosti, 
nastavení samotného procesu atd. Kvůli jiným pracovním povinnostem jsem minulý týden již nestihl 

http://www.liberec.cz/cz/obcan/aktuality/zpravy-z-mesta/mrazive-noci-preckaji-bezdomovci-dennim-centru.html
http://www.liberec.cz/cz/obcan/aktuality/zpravy-z-mesta/mrazive-noci-preckaji-bezdomovci-dennim-centru.html
http://www.liberec.cz/files/vizitky_prilohy/cile-kvality-zs-fin-verze.pdf


avizované setkání na ZŠ Lesní a ZŠ Husova, souběžně navštívím i DDM Větrník. (pravidelně se 
opakující aktivita) 

 

Cestovní ruch, kultura 

Setkám se opakovaně s knihkupcem a velkým propagátorem kultury ve městě Martinem Fryčem 
(PO 8.30). 

Na pravidelné poradě odboru (PO 11.00) budeme pokračovat v diskuzi o pokračujících přípravách 
velkých akcí v roce 2017, v debatě o realizovaných adventních trzích, které letos pořádala 
společnost Elset (debata bude pokračovat i na komisi pro kulturu a cestovní ruch), a zahájíme 
přípravy na únorové slavností vyhodnocení soutěže Kulturní počin roku 2016.  

Sejde se komise pro kulturu a cestovní ruch (PÁ 14.00), jejíž hlavní náplní  bude hodnocení návrhů 
na výše zmíněný kulturní počin předchozího roku. Zprávu z minulého týdne můžete číst 
na http://www.liberec.cz/cz/obcan/aktuality/zpravy-z-mesta/kulturni-pocin-2016-vzejde-z-19-
akci.html. 

Budu dále pokračovat v práci na koncepci kulturní politiky města, již bych rád předložil v roce 2017. 

 

Ostatní aktivity 

Svatební obřad - PÁ 13.30. 

 

Před schválením 

Nezasedá rada města ani zastupitelstvo.  

 

Zpráva o lobby za předchozí týden 

V minulém týdnu (2. 1. - 8. 1.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo 
sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu): 

M. Havelková (Post Bellum) - společný projekt o libereckých signatářích Charty 77 

R. Filip, D. Valůšek (archiv Liberec, Zlín) - celostátní konference archivářů v Liberci 

M. Nešporová, P. Zahradníková (Agentura SZ) - společné projekty z OPVVV 

N. Vojtíšková (Svaz průmyslu a dopravy) - workshop  pro výchovné a kariérové poradce 

Týdeník Ivana Langra/ 16. 1. - 22. 1. 
2017 
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden. 
  

  

http://www.liberec.cz/cz/obcan/aktuality/zpravy-z-mesta/kulturni-pocin-2016-vzejde-z-19-akci.html
http://www.liberec.cz/cz/obcan/aktuality/zpravy-z-mesta/kulturni-pocin-2016-vzejde-z-19-akci.html


Školství a sociální věci 

Budeme opět bedlivě sledovat předpověď počasí (bohužel tak různou na serverech různých 
poskytovatelů) a diskutovat se sociálními službami, zda opět nepřipravit mimořádné opatření pro 
lidi bez přístřeší, aby v teple přečkali noc. Zatím se jako aktuálně velmi nehostinná jeví středa 
a čtvrtek. V prvním lednovém týdnu, kdy jsme po dohodě se službami otevřeli tři noci po sobě 
Denní centrum Naděje, využilo této nabídky 11, 15 a 16 bezdomovců, což je relativně málo. Na 
druhou stranu, nebýt naší pomoci, mohl kdokoli z nich noc zaplatit zdravím či životem. Týž den 
na ranní jednání naváže schůzka s možnými dobrovolníky, kteří nám pomohou se zajištěním 
provozu vyhřívaného stanu, pokud by v letošní zimě nastala klimatická situace pro jeho objednání 
a postavení (PO 14.30). 

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) povedeme další debaty o financování sociálních služeb, 
začneme diskutovat i problematiku zápisů do základních škol (letos se podle zákona uskuteční až 
v dubnu), resp. možnou úpravu spádových obvodů.  

Společně s vybranými experty povedeme závěrečná jednání o financování sociálních služeb 
na rok 2017 a vymezení městské sítě sociálních služeb (ST 10.00). Týž den na tato jednání naváže 
i zasedání řídicí pracovní skupiny pro komunitní plán, kde představíme dosavadní návrhy (ST 
14.00). 

Společně s pracovníky odbory si sedneme nad detaily jednoho ze vstupních návrhů nové vyhlášky 
o spádových obvodech ZŠ, v níž bude patrně opět nutné provést některé lokální změny, abychom 
zajistili všem dětem bezproblémový zápis do školy vybrané jejich rodiči (ČT 9.00). 

Povedeme jednání se všemi partnery projektu Férové školy v Liberci (ČT 14.30), který město podá 
letos v únoru do OPVVV. Projekt vznikl na podkladu zastupitelstvem schváleného Strategického 
plánu sociálního začleňování. 

 

Cestovní ruch, kultura 

Pravidelná porada odboru odpadá. 

Sejdu se s organizátory Film Festival Liberec, který by mohl statutární město v budoucnu proměnit 
v jedno z měst festivalových (ST 9.00). 

Budeme pokračovat v přípravě slavnostního vyhlášení soutěže Kulturní počin roku 2016 
s předběžným termínem 16/2. 

Budu dále pokračovat v práci na koncepci kulturní politiky města, již bych rád předložil v roce 2017. 

 

Ostatní aktivity 

Zasedání komise zdravotní a sociální (ÚT 16.00). 

Zasedání výboru pro vzdělávání (ČT 16.00). 

Svatební obřady (PÁ 13.00). 

 

Před schválením 

Zasedá rada města (ÚT od 10.00), kam posílám materiály spíše operativního a technického 
charakteru. Výjimkou je materiál o pokračování projektu terénní práce v sociálně vyloučených 
lokalitách, na nějž jsme pro rok 2017 získali již 100% dotaci z Úřadu vlády (loni jen 70%), a záměr 



budoucího pověření pro službu chráněného bydlení, které bude realizovat sdružení TULIPAN 
v případě, že získá dotaci z programu OPZ.  

 

Zpráva o lobby za předchozí týden 

V minulém týdnu (9. 1. - 15. 1.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání 
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu): 

Martin Fryč (FO) - diskuze o kultuře v Liberci 

p. Klát (FO) - diskuze o pomoci konkrétní osobě bez přístřeší 

Týdeník Ivana Langra/ 23. 1. - 29. 1. 
2017 
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden. 
  

  

Školství a sociální věci 

Budeme opět bedlivě sledovat předpověď počasí a diskutovat se sociálními službami, zda znovu 
nepřipravit mimořádné opatření pro lidi bez přístřeší, aby v teple přečkali noc. V minulém týdnu 
jsme otevřeli na noc Denní centrum Naděje ze středy na čtvrtek a ze čtvrtka na pátek, mrazy tu 
přečkalo 11 a 12 lidí bez přístřeší. V prvním lednovém týdnu jsme otevřeli tři noci po sobě, nabídky 
využilo 11, 15 a 16 bezdomovců, což je v obou případech relativně málo. Na druhou stranu, nebýt 
naší pomoci, mohl kdokoli z nich noc zaplatit zdravím či životem.  

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) navážeme snad již poslední debaty nad financováním 
sociálních služeb, které jsme v minulém týdnu ještě diskutovali s experty ze sociálních služeb. 
Materiál připravíme do jedné z únorových rad města a také navazujícího zastupitelstva. Dále se 
budeme bavit o změnách ve spádové vyhlášce pro ZŠ. Naším cílem je uskutečnit co nejméně 
změn, napravit jen některé historické anomálie a reagovat tam, kde se to jeví jako nezbytně nutné. 
Letos se zdá být největším oříškem spád ZŠ U Soudu, která bude moci otevřít jen jednu první třídu, 
a spád ZŠ Švermova. Což ale v reálu znamená zahýbat i spády sousedícími. V žádném případě 
nejde o libovůli města, ale o nutnost reagovat na některé lokální problémy, které se zkrátka z roku 
na rok dají odhadnout jen obtížně. Podle zákona musíme zabezpečit místo v dané škole všem 
dětem žijícím ve spádu, od toho se odvíjí vše. Nová spádová vyhláška by také měla zamířit 
do nejbližšího zastupitelstva po projednání v únorové radě města. 

Znovu se potkám se zástupci společnosti AABYSS (ÚT 13.30), abychom dále pracovali na projektu 
tzv. dílenské akademie v areálu bývalých LVT. 

Již potřetí jsem pozval nájemníky městských bytových domů (ÚT 17.00), abych s nimi diskutoval 
o problematice rekonstrukcí objektů v rámci tzv. sociálního bydlení (projekty IPRÚ) a s tím 
spojeného stěhování do nových bytů. Budovy totiž budou po dobu rekonstrukce neobyvatelné. 
Rekonstrukce je přitom naprosto nutná, protože technický stav objektů je velmi špatný. 

Povedu jednání s kolegy z odborů i Liberecké IS o projektu připojení našich ZŠ k moderní datové 
síti (ST 9.00). Projekt schválila rada města a je třeba jej začít naplňovat. 

Sejdou se kolegia ředitelů sociálních (ST 10.30) a kulturních (ST 13.00) příspěvkových organizací 
(PO), abych navnímal novinky na začátku nového rozpočtového roku a informoval je 
o připravovaných opatřeních souvisejících s provozem PO. 



Sejdou se kolegia ředitelek MŠ (ČT 9.00) a ředitelů ZŠ (ČT 10.00) s podobnou náplní jako u výše 
zmíněných PO. 

 

Cestovní ruch, kultura 

Na pravidelné poradě odboru (PO 11.00) budeme diskutovat o připravovaných akcích města i o 
blížícím se vyhlášení soutěže Kulturní počin roku 2016. Komise pro kulturu a cestovní ruch již 
vyhodnotila tři nejlepší počiny, na slavnostní dekorování vítězů si ale musí veřejnost počkat až 
do 16/2. 

Setkám se s kolegy z německé části projektu Via Sacra (ST 9.00), abychom diskutovali, jak s tímto 
projektem dál. 

Budu dále pokračovat v práci na koncepci kulturní politiky města, již bych rád předložil v roce 2017. 

 

Ostatní aktivity 

Vzpomínkové shromáždění k uctění památky obětem holocaustu (PÁ 15.00). 

 

Před schválením 

Zasedá zastupitelstvo města (ČT od 15.00), kam tentokrát posílám jediný materiál - vyhlášení 
dalšího kola dotačního programu kultury a cestovního ruchu.  

 

Zpráva o lobby za předchozí týden 

V minulém týdnu (16. 1. - 22. 1.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání 
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu): 

B. Merglová (FO) - stan pro bezdomovce 

O. Merglová (Advaita) - financování sociálních služeb 

M. Nešporová (Agentura SZ), V. Pecka, M. Vít (EDUCA Quality), L. Průcha (Člověk v tísni) - projekt 
Férové školy v Liberci 

 


