
Týdeník Ivana Langra/ 1. 1. - 7. 1. 
2018 
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden. 
  

Školství a sociální věci 

Pravidelná porada odboru (PO 13.00) odpadá. 

Sejde se projektový tým projektu OPVVV Vzdělávejme společně děti předškolního věku v Liberci 
(ST 8.00), abychom se společně s partnery z ITveskole.cz, Člověka v tísni a TUL vzájemně 
informovali o aktuálních aktivitách. 

Uskuteční se jednání pracovní skupiny pro prostupné bydlení a housing first (ST 13.00), kde si 
mj. nastíníme plány města na první měsíce roku 2018. 

Navštívím v rámci výjezdů odboru další jednu či dvě mateřské školy (ČT od 8.30), abych se po 
čase od poslední návštěvy seznámil se změnami v jejich provozu, personálním zajištění 
apod. (průběžná aktivita) 

 

Kultura 

Pravidelná porada odboru (PO 10.45) odpadá. 

Už podruhé se potkám se zástupci AstrumQ Interactive (ST 14.00), s nimiž chci tentokrát 
diskutovat webový projekt podporující kulturní dění v Liberci. 

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 bohužel nucen 
přehodnotit. (průběžná aktivita) 

 

Ostatní aktivity 

Premiéra inscenace Naivního divadla Liberec Žluté - modrá - zelený (SO 15.00, 17.00). 

 

Před schválením 

Zasedá rada města (ÚT od 10.00), kam posílám jen materiály operativní povahy. 

 

Zpráva o lobby za předchozí týden 

V minulém týdnu (18. 12. - 24. 12.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání 
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu): 



H. a Z. Eichlerovi (FO) - sociální bydlení 

M. Fryč (Knihkupectví Fryč) - kultura v Liberci  

P. Jevická (FO) - sociální bydlení 

J. Paclt (ZŠ Doctrina) - spolupráce 2018 

 

Týdeník Ivana Langra/ 8. 1. - 14. 1. 
2018 
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden. 
  

Školství a sociální věci 

Sejdu se s ředitelkou ZŠ 5. května a také zástupkyněmi zdejších montessori tříd, abychom řešili 
budoucnost této vzdělávací alternativy v Liberci (PO 8.00). 

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme mj. probírat materiály, které posíláme 
do nejbližší rady města (16/1), dále finalizovat přípravy na krizové řešení pro lidi bez domova 
v případě krutých mrazů, připravovat se na již druhé losování bytů pro lidi bez přístřeší a na 
ubytovnách (nastane v únoru; prvních 5 bytů jsme již přidělili) a řešit další operativní věci. 

Sejdu s koordinátorkou projektu MPSV s tématem stárnutí společnosti, abychom probrali 
možnosti jeho uvedení i do Liberce (ÚT 9.00). 

Na schůzce se zástupkyněmi Pedagogicko-psychologické poradny Liberec probereme možné 
inovace v práci s dětmi s poruchami chování (ÚT 13.00). 

Sejdu se s rodiči budoucích prvňáčků ZŠ Nám. Míru (ÚT 16.00), abych s nimi osobně probral 
možná řešení ohledně zdejší spádové oblasti - z registru obyvatel totiž vyplývá, že tento obvod 
bude letos jediný, kde nám v tuto chvíli převyšují počty hlášených dětí možnosti školy je umístit. 
Na druhou stranu ale ze zkušenosti dobře víme, že počty dětí v registrech nemusejí souhlasit se 
skutečností.  

Sejdu se s ředitelkou MŠ Korálek Vladimírou Jurigovou (ST 8.00), abychom si načrtli scénář 
letošní novinky - jarní olympiády dětí z MŠ. 

Se zástupci IQ Landie budu diskutovat, jak co nejlépe využít schválenou dotaci v rozpočtu města 
na lektorské programy pro naše školy (ST 10.00). 

Sejde se řídicí pracovní skupina pro komunitní plán (ST 14.00), abychom debatovali o klíči 
i objemu financování služeb na letošní rok. 

Navštívím v rámci výjezdů odboru další jednu či dvě mateřské školy (ČT od 8.30), abych se po 
čase od poslední návštěvy seznámil se změnami v jejich provozu, personálním zajištění 
apod. (průběžná aktivita) 

Potkám se zástupci Asociace romských představitelů Libereckého kraje (ČT 13.00), abychom 
probrali aktuální výzvu Úřadu vlády ČR ke sčítání Romů.  

 

Kultura 

Sejdu se se zástupci společnosti ARCHA 13 (PO 10.30), abychom debatovali o 1. fázi projektu 
vybudování školícího střediska branné a bezpečnostní výchovy. 



Na pravidelné poradě odboru (PO 10.45) zhodnotíme mj. uplynulé vánoční trhy před radnicí 
i přípravu na rekonstrukci morového barokního sloupu; probereme i materiály mířící do nejbližší 
rady města. 

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 

Zasedá školská rada ZŠ Švermova (PO 15.00), jíž jsem členem. 

Poslední rozloučení s doc. R. Andělem, čestným občanem města (ST 13.00). 

 

Před schválením 

Nezasedá rada ani zastupitelstvo města. 

 

Zpráva o lobby za předchozí týden 

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

M. Štefan (DEX Innovation) - spolupráce s městem na projektu digitální třídy 

T. Hollein (AstrumQ) - projekt na podporu kulturního dění v Liberci 

 

Týdeník Ivana Langra/ 15. 1. - 21. 1. 
2018 
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden. 
  

Školství a sociální věci 

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme mj. probírat nastavení konkurzů na ředitele ZŠ, 
které nás čekají letos zjara, znovu probereme přípravy na krizové řešení pro lidi bez domova 
v případě krutých mrazů (i když zatím nám počasí v tomto směru přeje) a řešit nastalé operativní 
věci.  

Sejdu se se skupinou pěti spolupředkladatelů návrhu na regulaci hazardu (PO 14.00), abychom 
si na závěr vyjasnili, v jaké podobě pošleme materiál do nejbližšího zastupitelstva. 

Uvítám kolegy ze společnosti EDUin (ST 9.00), abychom společně diskutovali nad možnostmi 
spolupráce v oblasti základních škol. 



Sejdu se se dvěma mladíky, kteří na sklonku loňského roku zadrželi v centru města zloděje, jenž 
okradl spícího muže (ST 10.00). Za duchapřítomnost a občanskou statečnost jim patří 
poděkování. 

Potkám se se zástupci Asociace romských představitelů Libereckého kraje (ST 11.00), abychom 
probrali aktuální výzvu Úřadu vlády ČR ke sčítání Romů. (přesunuto z minulého týdne) 

Navštívím v rámci výjezdů odboru další jednu či dvě mateřské školy (ČT od 8.30), abych se po 
čase od poslední návštěvy seznámil se změnami v jejich provozu, personálním zajištění 
apod. (průběžná aktivita) 

Setkám se s ředitelem Městské policie Liberec (ČT 13.00), abychom společně diskutovali 
možnosti spolupráce mezi terénními pracovníky města a asistenty prevence kriminality městské 
policie v některých městských čtvrtích. 

 

Kultura 

Sejdu se opět s Martinem Fryčem (PO 10.45), knihkupcem a pořadatelem kulturních akcí, 
abychom debatovali o projektu Živý Liberec, který knihkupectví koordinuje a město významně 
platí. 

Na pravidelné poradě odboru (PO 10.45) znovu zhodnotíme přípravu na rekonstrukci morového 
barokního sloupu a probereme i další aktuální projekty odboru. 

Sejde se komise pro kulturu a cestovní ruch (ST 14.00), kde budeme hodnotit nominace 
na Kulturní počin roku za rok 2017. 

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 

Zasedá dozorčí rada Botanické zahrady Liberec (PO 15.00). 

Zasedá komise zdravotní a sociální (ÚT 16.00) s tématem prevence kriminality. 

Zasedá výbor pro vzdělávání (ČT 16.00). 

 

Před schválením 

Zasedá rada města (ÚT od 10.00), kam posílám 20 materiálů. Z nejpodstatnějších - účast města 
v projektu realizace tzv. digitální třídy na 5 ZŠ, pilotní projekt péče o nadané děti na ZŠ 
Broumovská, zpracování tzv. pocitové mapy bariér (pro vozíčkáře a osoby se ztíženou 
pohyblivostí) na území města či vyhlášení programu dotací na sociální služby, který jsme letos 
navýšili o milión na 6 miliónů korun. 

 

Zpráva o lobby za předchozí týden 



V minulém týdnu (8. 1. - 14. 1.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání 
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu): 

M. Minsterová, J. Tužová (Montessori ZŠ) - budoucnost Montessori ZŠ v Liberci 

P. Pimek, T. Kejdana (ARCHA 13) - projekt branného a bezpečnostního centra v Liberci 

P. Řechtáčková (MPSV) - projekt na podporu aktivního stárnutí 

J. Hlavová, A. Krejčová (PPP) - specifické poruchy chování v ZŠ 

M. Moc (Parlament mladých) - spolupráce s městem 

R. Vrátný, P. Coufal (IQ Landia) - výukové programy pro ZŠ 

 

Týdeník Ivana Langra/ 22. 1. - 28. 1. 
2018 
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden. 
  

Školství a sociální věci 

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme dále probírat nastavení konkurzů na ředitele 
ZŠ, složení výběrových komisí apod., už naposledy si prověříme připravenost na realizaci 
krizového řešení pro lidi bez domova v případě krutých mrazů (personální kapacity, materiál, 
služby) a konečně další operativní věci.  

Sejdu se s ředitelem Technického muzea Liberec Jiřím Němečkem (ÚT 8.00), abychom probrali 
možnosti pro naše základní školy. 

Zúčastním se slavnostního předání dvou nových tříd na ZŠ Kaplického (ÚT 9.00), které postupně 
navyšujeme kapacitu na úroveň plnohodnotné školy. 

Pojedu blahopřát klientce Domova seniorů Františkov k jejím 103. narozeninám (ÚT 13.00). 

Na pravidelné měsíční schůzce se sejde koordinační tým k naplňování strategie pro sociální 
začleňování a místního plánu inkluze (ST 8.00). 

Sejdu se s kolegy z Policie ČR, Městské policie Liberec, Agentury pro sociální začleňování 
a pracovníky mého týmu, abychom si vyladili své představy o spolupráci na pilotním projektu 
prevence kriminality a sociální práce v oblasti Vesec/ Doubí (ST 11.00). Setkání souvisí 
s projekty kontaktní sociální práce a asistenti prevence kriminality, na něž jsme získali dotaci ve 
výši 13 miliónů z OP Zaměstnanost. 

S paní krajskou radní pro kulturu a cestovní ruch Květou Vinklátovou se sejdeme nad tématem 
oslav 100. výročí vzniku ČSR a doprovodných aktivit (ST 13.00). 

Navštívím v rámci výjezdů odboru další jednu či dvě mateřské školy (ČT od 8.30), abych se po 
čase od poslední návštěvy seznámil se změnami v jejich provozu, personálním zajištění 
apod. (průběžná aktivita) 

 

Kultura 

Na pravidelné poradě odboru (PO 10.45) začneme připravovat slavnostní vyhlášení Kulturního 
počinu roku 2017, které se uskuteční 13. února. Výsledky již známe, zůstanou ale tajné až 



do samotného vyhlášení. Budeme rovněž diskutovat o zadávacích podmínkách soutěže 
na rekonstrukci barokního morového sloupu, na nějž máme v letošním rozpočtu 1,5 miliónu 
korun. 

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 

Zasedá dozorčí rada Zoologické zahrady Liberec (PO 16.00). 

Zúčastním se pietní připomínky osvobození Osvětimi a obětí holokaustu (PÁ 15.00). 

 

Před schválením 

Zasedá zastupitelstvo města (ČT od 15.00), kam mj. posílám žádosti na poskytnutí individuálních 
dotací či upravená pravidla na poskytnutí dotací z programu pro sociální služby na území města. 
Společně s dalšími kolegy ze SLK, Změny a KSČM předložíme záměr regulace hazardu, který 
bude spočívat v jeho vymístění z městské památkové zóny a z okruhu 150 metrů od základních 
a středních škol. 

 

Zpráva o lobby za předchozí týden 

V minulém týdnu (15. 1. - 21. 1.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání 
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu): 

M. Fryč (knihkupec) - projekt Živý Liberec na webu 

M. Kaděrová, M. Kaderka (EDUin) - spolupráce s městem v oblasti školství 

F. Havel. B. Skala (FO) - poděkování za zadržení pachatele loupeže 

I. Bílková, J. Kanaloš, R. Šandor (Asociace Romů) - spolupráce při mapování menšiny 

 

Týdeník Ivana Langra/ 29. 1. - 4. 2. 
2018 
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden. 
  

  

Školství a sociální věci 

Pravidelná porada odboru (PO 13.00) odpadá. 



Potkám se s ředitelkou DFXŠ Jarmilou Levko (PO 13.00), abychom spolu diskutovali některé 
provozní věci. 

Sejdu se s pracovníky Krajské vědecké knihovny (PO 14.30), abychom pokračovali v debatě 
o financování a provozu městských poboček.  

Na pravidelném měsíčním setkání partnerů projektu Vzdělávejme společně děti předškolního 
věku (ÚT 8.00) se vzájemně informujeme o aktuálním stavu jednotlivých aktivit projektu, příp. 
problémech. 

Sejdu se s ředitelkou DDM Větrník Martou Kultovou (ÚT 9.30), abychom diskutovali o provozních 
záležitostech organizace. 

Na jednání poradní skupiny pro projekt Housing first (Bydlení především, ÚT 13.00) rozhodneme 
o dalších klientech v akutní bytové nouzi, kteří od města získají byt. 

Na pravidelném měsíčním setkání partnerů projektu Férové školy (ST 8.00) se vzájemně 
informujeme o aktuálním stavu jednotlivých aktivit projektu, příp. problémech. 

Na jednání na úřadu práce (ST 9.30) se chceme dohodnout na další spolupráci v oblasti 
poskytování příspěvků a doplatků na bydlení pro klienty, kteří budou aktivními účastníky projektu 
Housing first. 

Uskuteční se pravidelné jednání kolegia ředitelů sociálních (ST 10.30) a kulturních (ST 13.00) 
příspěvkových organizací města. 

Navštívím v rámci výjezdů odboru další jednu či dvě mateřské školy (ČT od 8.30), abych se po 
čase od poslední návštěvy seznámil se změnami v jejich provozu, personálním zajištění 
apod. (průběžná aktivita) 

Společně s primátorem (PÁ 11.00) podepíšeme memorandum o spolupráci města v oblasti 
vzdělávání a sociálního začleňování s Fakultou přírodovědně-humanitní a pedagogickou TUL 
a Úřadem vlády ČR (Agenturou pro sociální začleňování). Memorandum by mělo v praxi začít 
naplňovat i fakt, že Liberec je univerzitním městem. Až dosud jsou totiž město i TUL spíše 
odloučenými než spolupracujícími entitami. 

Sejdu se s rodiči romského žáka (PÁ 13.00), abychom debatovali o problematice jeho 
vzdělávání. 

 

Kultura 

Na pravidelné poradě odboru (PO 10.45) budeme dále připravovat slavnostní vyhlášení 
Kulturního počinu roku 2017, které se uskuteční 13. února, také zadávací podmínky soutěže 
na rekonstrukci barokního morového sloupu, na nějž máme v letošním rozpočtu 1,5 miliónu 
korun, a probereme i nejbližší kulturní akce. 

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 

Zúčastním se předávání dárků dětem v rámci akce Strom přání (PO 16.00). 



Zúčastním se slavnostního otevření komunitního centra TULIPANu (ÚT 11.00). 

Svatební obřad (PÁ 12.00). 

 

Před schválením 

Zasedne (pravděpodobně) mimořádné zastupitelstvo města (ČT od 15.00), aby znovu projednalo 
body, které na předchozím pravidelném zasedání už jednou neschválilo (teplárna, dopravní 
podnik, výkup pozemků od ČSAD aj.). Jde v zásadě o tzv. nastavovanou kaši, tedy princip 
opakovaného předkládání materiálů s vírou, že jednou třeba projdou. Je přitom zjevné, že té víře 
se zezadu pomáhá i notným kšeftováním.  

 

Zpráva o lobby za předchozí týden 

V minulém týdnu (22. 1. - 28. 1.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání 
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu): 

J. Němeček (Technické muzeum) - spolupráce s městem a školami 

M. Chochola, M. Nešporová (Agentura SZ) - koordinační tým strategie začleňování 

J. Chotěnovská (FO) - historická vzpomínka  

 

 


