
Týdeník Ivana Langra/ 1. 4. - 8. 4. 
2018 
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden. 
  

Školství a sociální věci 

Pravidelná porada odboru (PO 13.00) odpadá. 

Potkám se se zástupci MAS Podještědí, abychom diskutovali o pokračování místních akčních 
plánů a souvisejících aktivit (ÚT 8.30). 

Sejdu se s kolegy ze ZŠ Švermova a dalšími aktéry, s nimiž budeme řešit případ dalšího 
vzdělávání chlapce z 8. třídy (ÚT 13.30). 

Uskuteční se schůzka se zástupci Agentury pro sociální začleňování, abychom jako každý měsíc 
vyhodnotili posun realizace strategie pro začleňování (ST 8.00). 

Sejde se tzv. lokální partnerství, tedy hlavní plénum všech aktérů (instituce, organizace), kteří se 
podíleli na tvorbě strategie pro začleňování a realizují jednotlivé projekty, které z dokumentu 
vycházejí (ST od 10.00). 

Uskuteční se první kolo pohovorů - konkurzů na ředitelky/ ředitele našich MŠ a ZŠ (ČT od 8.30). 

Setkám se se skupinou rodičů z jedné základní školy v Liberci, kteří mi avizovali podnět/ stížnost 
na vedení školy (ČT 14.30). 

 

Kultura 

Pravidelná porada odboru (PO 10.45) odpadá. 

Dále chystám dokumenty pro přípravu tzv. víceletých grantů v kulturní oblasti, které by mohly (v 
Liberci premiérově) garantovat finanční prostředky vybraným pořadatelům na 3 - 4 roky 
dopředu. (průběžná aktivita) 

Budu dále pokračovat v práci na koncepci kulturní politiky města, již bych rád předložil do konce 
volebního období - původní předpokládaný termín do konce roku 2017 jsem byl bohužel nucen 
přehodnotit. (průběžná aktivita) 

 

Ostatní aktivity 

PO - svátek. 

Vítání občánků (PÁ od 9.30). 

Svatební obřady (PÁ od 13.00). 

 

Před schválením 

Zasedá rada města (ÚT od 10.00), kam posílám běžné operativní věci. 



 

Zpráva o lobby za předchozí týden 

V minulém týdnu (26. 3. - 1. 4.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání 
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu): 

P. Holeš (MZd) - reforma psychiatrické péče 

J. Janďourek, P. Koutecká, P. Rydvalová (FO) - hudební park Uherkových 

R. Karpaš (FO) - městská galerie 

Š. Bátrlová, R. Šandor (Pomoc v nouzi Liberecko) - nábytková banka 

 

Týdeník Ivana Langra/ 9. 4. - 15. 4. 
2018 
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden. 
  

Školství a sociální věci 

Potkám se s kolegyněmi - bývalými sboristkami Severáčku (PO 8.00), abychom dále diskutovali 
záležitosti kolem přejmenování parku Uherkových aj. 

V obřadní síni přijmu děti ze dvou francouzských pěveckých sborů, které přijely na výměnný 
pobyt do Liberce (PO 13.00). 

Na pravidelná poradě odboru (PO 13.20) budeme především debatovat blížící se zápisy do ZŠ 
a MŠ (26/4 a 3/5) a také materiály, které připravujeme do nejbližší rady města (17/4). 

Celý týden bude ve znamení konkurzů na místa ředitelů ZŠ (ÚT od 8.30, ST od 8.30, ČT 
od 8.30). 

Uskutečníme již třetí veřejnou debatu o sociální bytové politice města, tedy projektech prostupné 
bydlení a Housing first (ST 18.00, Knihkupectví Fryč). Tentokrát i s tzv. živou knihou, tedy 
s jedním z našich klientů. 

 

Kultura 

Na pravidelné poradě odboru (PO 10.45) budeme dále pokračovat v diskuzi nad chystanou 
rekonstrukcí morového sloupu, budeme probírat i nejbližší kulturní akce a samozřejmě 
pokračující přípravy na otevření nové městské galerie. 

Sejdu se s panem Hovorkou nad tématem historického plesu (ÚT 14.30). 

Dále chystám dokumenty pro přípravu tzv. víceletých grantů v kulturní oblasti, které by mohly (v 
Liberci premiérově) garantovat finanční prostředky vybraným pořadatelům na 3 - 4 roky 
dopředu. (průběžná aktivita) 

Budu dále pokračovat v práci na koncepci kulturní politiky města, již bych rád předložil do konce 
volebního období - původní předpokládaný termín do konce roku 2017 jsem byl bohužel nucen 
přehodnotit. (průběžná aktivita) 



 

Ostatní aktivity 

Sejde se dozorčí rada Divadla F. X. Šaldy (ÚT 15.00). 

Udělení medaile města Vladimíru Zikmundovi (ST 16.00). 

Zúčastním se tradičně veřejného čtení jmen obětí holokaustu v rámci Jom ha-šoa (ČT 14.00). 

 

Před schválením 

Nezasedá rada ani zastupitelstvo města. 

 

Zpráva o lobby za předchozí týden 

V minulém týdnu (2. 4. - 8. 4.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo 
sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu): 

D. David, pí. Švehlová (MAS Podještědí) - MAP 2 

I. Bílková, K. Mertová (Asociace romských představitelů) - vzdělávání chlapce na ZŠ 

M. Chochola (Agentura SZ) - koordinační tým realizace strategie SZ 

pí Marková (FO) - vzdělávání v ZŠ 

 

Týdeník Ivana Langra/ 16. 4. - 22. 4. 
2018 
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden. 
  

Školství a sociální věci 

Potkám se s panem Vrátným (PO 8.30), s nímž budu hovořit o tzv. start-upech ve vzdělávání. 

Zúčastním se na kraji výběrového řízení na ředitele dvou krajských speciálních ZŠ (PO 12.00). 

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme znovu debatovat zápisy do ZŠ a MŠ (26/4 
a 3/5) a rovněž některé záležitosti ze sociální oblasti. Připomínám, že oba předzápisové portály 
jsou již funkční, a to na adresách https://zapisyms.liberec.cz/ a http://zapisyzs.liberec.cz/. V MŠ 
letos vypisujeme 796 volných míst (pro děti 3+), v ZŠ 1106 volných míst.  

Zúčastním se hodnocení zakázky na rekonstrukci Základní školy Náměstí Míru (ST 10.00). 

Zúčastním se slavnostní inaugurace nového rektora TUL (ST 11.00). 

Setkám se s ředitelem ZŠ Doctrina Jiřím Pacltem (ČT 8.30), abychom diskutovali přípravu 
dotačního titulu na stravování žáků ZŠ, které nezřizuje město. 

Zúčastním se společného promítání klipů Liberec proti šmejdům se seniory na DPS Borový vrch 
(ČT 14.00). 



 

Kultura 

Na pravidelné poradě odboru (PO 10.45) budeme dále pokračovat v diskuzi nad chystanou 
rekonstrukcí morového sloupu - s církví jsme již domluvili jeho převod do vlastnictví města, což 
ještě musí schválit orgány města, budeme probírat i pokračující přípravy na otevření nové 
městské galerie. 

Zúčastním se křtin nového DVD Třetí princ u příležitosti nedožitých devadesátin Oty Hofmana 
(ST 15.00).  

Dále chystám dokumenty pro přípravu tzv. víceletých grantů v kulturní oblasti, které by mohly (v 
Liberci premiérově) garantovat finanční prostředky vybraným pořadatelům na 3 - 4 roky 
dopředu. (průběžná aktivita) 

Budu dále pokračovat v práci na koncepci kulturní politiky města, již bych rád předložil do konce 
volebního období - původní předpokládaný termín do konce roku 2017 jsem byl bohužel nucen 
přehodnotit. (průběžná aktivita) 

 

Ostatní aktivity 

Sejde se správní rada fondu kultury a cestovního ruchu (PO 15.00). 

Sejde se komise zdravotní a sociální (ÚT 16.00). 

Zasedá komise pro kulturu a cestovní ruch (ST 14.00). 

Zasedá výbor pro vzdělávání (ČT 16.00). 

 

Před schválením 

Zasedá rada města (ÚT od 10.00), kam posílám především návrhy individuálních dotací. 

 

Zpráva o lobby za předchozí týden 

V minulém týdnu (9. 4. - 15. 4.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání 
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu): 

P. Koutecká (FO) - hudební vzdělávání v Liberci 

p. Hovorka (FO) - historický ples v Liberci 

 

Týdeník Ivana Langra/ 23. 4. - 29. 4. 
2018 
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden. 
  



Školství a sociální věci 

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme debatovat materiály do nejbližší rady města 
(9/5), protože na ně kvůli blížícím se svátkům a dnům volna máme o něco méně času. Chceme 
také řešit některé operativní materiály ze sociální oblasti. Tento týden je rovněž prvním zápisovým 
- zápisy do 1. tříd se ve čtvrtek konají v našich 20 základních školách. Rodiče mohou letos poprvé 
využít předzápisový portál na adrese http://zapisyzs.liberec.cz/. 

Zúčastním se jako host části zasedání rady architektů, která se bude vyjadřovat k projektu výstavby 
nového objektu na Papírovém náměstí (PO 15.15), jenž chce realizovat španělský investor. 
Diskuze v radě je pro mě osobně velmi důležitá, protože 1. vnímám nesouhlas části veřejnosti 
s návrhem objektu a rád bych našel alespoň drobný soulad obou stran, 2. potřebuji se kvalifikovaně 
rozhodnout, jak budu hlasovat na radě města 9/5. Můj hlas je v tomto směru totiž klíčový, protože 
rozhodující, rada města je totiž bez něj rozdělena přesně napůl. 

Sejde se projektový tým projektu Férové školy (ÚT 8.00), kde si s partnery projektu vyjasníme 
všechny aktuální aktivity a případné problémy v realizaci. 

Sejdu se s ředitelkou MŠ Korálek (ÚT 9.00), která je lídrem při přípravě další letošní novinky - 
olympiády dětí z libereckých mateřských škol. 

Zúčastním se na kraji jednání ohledně nábytkové banky, důležité služby, která by mohla doplnit již 
léta fungující potravinovou banku (ÚT 10.30). 

V obřadní síni přijmu skupinu žáčků z německého Wolfsburgu, kteří přijedou na pozvání vrstevníků 
ze ZŠ Doctrina (ÚT 14.00). 

Po měsíci se sejdou kolegia ředitelů sociálních (ST 10.30) a kulturních (ST 13.00) příspěvkových 
organizací města. 

Potkám se se zástupci jedné ze společností s licencí k hazardním hrám, kteří požádali o schůzku 
kvůli nové obecně závazné vyhlášce města (ST 14.00). 

Zúčastním se kulatého stolu se zástupci Parlamentu mladých Liberec (ST 14.30). 

Potkám se s majitelem MCU Koloseum, abych navnímal rozšíření nabídky sociálních služeb, které 
organizace chystá (ČT 9.00). 

Zúčastním se zasedání hodnotící komise k zakázce na rekonstrukci ZŠ Nám. Míru (ČT 10.00). 

  

Kultura 

Na pravidelné poradě odboru (PO 10.45) budeme dále pokračovat v diskuzi nad chystanou 
rekonstrukcí morového sloupu - materiál do rady města o převzetí daru je už připraven, nyní se 
souběžně chystá zadávací dokumentace na jeho restaurování. Druhým kulturním hitem jara je 
příprava otevření nové městské galerie. 

Dále chystám dokumenty pro přípravu tzv. víceletých grantů v kulturní oblasti, které by mohly (v 
Liberci premiérově) garantovat finanční prostředky vybraným pořadatelům na 3 - 4 roky 
dopředu. (průběžná aktivita) 

V rámci přípravy koncepce kulturní politiky města se potkám se specialisty z organizace Culture 
Matters (ST 9.00), kteří se dlouhodobě věnují kulturnímu plánování v českých městech. 

  

Ostatní aktivity 

X 

  

Před schválením 



Zasedá zastupitelstvo města (ČT od 15.00), kam posílám především návrhy individuálních dotací. 

  

Zpráva o lobby za předchozí týden 

V minulém týdnu (16. 4. - 22. 4.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání 
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu): 

R. Vrátný (IQ Landie) - start-upy ve vzdělávání 

J. Paclt (Doctrina) - dotační titul stravování 

 


