
Týdeník Ivana Langra/ 2. 7. - 8. 7. 
2018 
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden. 
  

Školství a sociální věci 

Potkám se s ředitelkou MŠ Hvězdička (PO 8.30), abychom řešili provozní věci mateřské školy. 

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme pokračovat v detailech k chystané rekonstrukci 
Základní školy Náměstí Míru, resp. k zajištění výuky jejích školáků, kteří od září najdou provizorní 
podmínky na ZŠ Vrchlického/ Sokolovská (6 tříd 1. stupně) a na Technické univerzitě v Liberci (8 
tříd 2. stupně). Musíme začít ladit zejména autobusovou dopravu školáků na univerzitu a nákup 
nezbytného vybavení (především tabule) do provizorních prostor na ZŠ Vrchlického. Provozní 
příspěvek ZŠ Nám. Míru jsme již navýšili o 300 tisíc korun, aby paní ředitelka mohla zvýšené 
náklady (stěhování, nákupy) pokrýt. Dále budeme diskutovat různé materiály operativní povahy 
především ze sociální oblasti. 

Sejdu se s panem Eliášem ze stacionáře sv. Antonína (ÚT 9.00), abychom diskutovali financování 
služby, kterou zařízení poskytuje. 

S kolegy z Agentury pro sociální začleňování a Platformy pro sociální bydlení budu debatovat nad 
návrhem nové koncepce bydlení pro město Liberec, která by měla nahradit stávající pravidla 
přidělování bytů (ÚT 10.00). 

Sejdu se s panem dr. Stegurou ze Sdružení nájemníků ČR (ÚT 13.00), abychom se pobavili nad 
aktuálními problémy v uzavírání smluv jedním z libereckých družstev. 

Sejdu se s rodinou, která obdržela výpověď z bytu a hledá cestu, jak a kam dál (ST 9.00). 

  

Kultura 

Na pravidelné poradě odboru (PO 10.45) probereme provozní záležitosti kolem (v minulém týdnu) 
otevřené Malé výstavní síně (www.mvs-liberec.cz), budeme diskutovat o termínu předání 
"staveniště", tj. barokního morového sloupu, který je připraven k restaurování, a také podzimní 
kulturní akce. 

Zúčastním se vernisáže výstavy Via Sacra, která najde místo na novém magistrátu a představí 
především památky německé Žitavy (ÚT 16.00). 

Dále chystáme koncepci kulturní politiky města, práci však dáme nový směr pravděpodobnou 
spoluprací se specialisty z organizace Culture Matters, s jejímiž zástupci jsem se před časem 
sešel. (průběžná aktivita) 

  

Ostatní aktivity 

Zúčastním se koncertu nejnadanějších německých mladých hudebníků (Deutsche 
Streicherphilharmonie), kteří se představí na náměstí před radnicí (NE 20.00). 

  

Před schválením 

Nezasedá zastupitelstvo ani rada města. 

  

http://www.mvs-liberec.cz/


Zpráva o lobby za předchozí týden 

V minulém týdnu (25. 6. - 1. 7.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání 
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu): 

P. Brestovanský, T. Kejdana (ARCHA 13) - projekt památníku 1. sv. války 

I. Bílková, J. Kanaloš, J. Cverčko (Asociace romských představitelů LK) - připravované aktivity 
romské komunity 

D. Blaškovič (HOPE) - festival společenských her 

J. Němeček (Technické muzeum) - provozní záležitosti muzea 

 

Týdeník Ivana Langra/ 9. 7. - 15. 7. 
2018 
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden. 
  

Školství a sociální věci 

Potkám se s Vlastimilem Peckou (EDUCA QUALITY), abychom diskutovali některé záležitosti ve 
školství a v zaměstnanosti (PO 8.30). přesunuto ze 24. týdne 

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme dále probírat chystaný půlroční pobyt školáků 
ze ZŠ Nám. Míru v provizorních podmínkách, koncepci sociálního bydlení města a materiály, 
které chystáme do nejbližší rady města (31/7) a které je vzhledem k dovoleným nutné pročíst 
a podepsat už tento týden. 

Zúčastním se dalšího kontrolního dne na stavbě MŠ Beruška (PO 14.00), abych se seznámil 
s dokončováním nové mateřské školy. Termín je jasný - v srpnu sem potřebujeme nastěhovat 
třídy z provizoria ve Věkově ulici. 

Zavítám na rektorát TUL, abych osobně poděkoval rektoru panu M. Brzezinovi a kvestoru panu 
V. Stachovi za mimořádnou vstřícnost městu při hledání dočasných prostor pro 8. tříd ZŠ Nám. 
Míru (ÚT 9.30). TUL tak v době od září 2018 do ledna 2019 uvolní učebny v budovách G a F, kde 
se bude vzdělávat na 220 dětí z Ruprechtic. 

Středeční dopoledne věnuji služební cestě s ředitelkou DDM Větrník Martou Kultovou, s níž 
navštívím rekonstruované sruby na Souši a ubytovací objekt v Oldřichově. Obojí má DDM ve 
správě a připravuje na další využití (ST od 9.00). 

Společně s ředitelkou z. ú. Advaita Olgou Merglovou navštívím oblast v ulici Na Žižkově, kde by 
vedle waldorfské školy a bytových domů města mohla vyrůst terapeutická komunita (ST 13.00). 

  

Kultura 

Na pravidelné poradě odboru (PO 10.45) budeme dále pokračovat v diskuzi nad podzimními 
kulturními akcemi města. 

Dále chystáme koncepci kulturní politiky města, práci však dáme nový směr pravděpodobnou 
spoluprací se specialisty z organizace Culture Matters, s jejímiž zástupci jsem se před časem 
sešel. (průběžná aktivita) 

  



Ostatní aktivity 

13. 7. - 29. 7. - nepřítomnost 

  

Před schválením 

Nezasedá zastupitelstvo ani rada města. 

  

Zpráva o lobby za předchozí týden 

V minulém týdnu (2. 7. - 8. 7.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání 
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu): 

P. Eliáš (stacionář sv. Antonína) - podpora města 

M. Stegura (SON) - probletika nově uzavíraných smluv v družstvu ve Vratislavicích 

 

Týdeník Ivana Langra/ 16. 7. - 29. 7. 
2018 
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden. 
  

Nepřítomnost 

  

Zpráva o lobby za předchozí týden 

V minulém týdnu (9. 7. - 15. 7.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání 
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu): 

V. Pecka (EDUCA QUALITY) - vzdělávání v Liberci 

P. Koutecká, P. Rydvalová (exSeveráček) - další etapa pocty Uherkovým 

M. Brzezina, V. Stach (TUL) - prostory pro ZŠ Nám. Míru 

O. Merglová, D. Adameček (Advaita) - terapeutická komunita 

 


