Týdeník Ivana Langra/ 30. 7. - 5. 8.
2018
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.
Školství a sociální věci
Po dvoutýdenní dovolené se především musím pobavit s kolegy ze svého týmu o všech
novinkách, které se odehrály v mé nepřítomnosti, přestože jsem celou dobu sledoval a vyřizoval
mailovou poštu.
Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme dále probírat dokončování rekonstrukce MŠ
Beruška a chystané stěhování školky ze dvou provizorních pracovišť a také přípravy na půlroční
provizorní umístění ZŠ Nám Míru na TUL a v areálu ZŠ Vrchlického a ZŠ Sokolovská. Ve
spolupráci s paní ředitelkou je třeba připravit další dvě setkání s rodiči. Prodiskutujeme také
detailně materiály do rady města (31/7).
Navštívím MŠ Sluníčko a MŠ Klíček (ÚT 9.00), abych školky k 1/8 symbolicky předal novým
ředitelkám a těm odcházejícím osobně poděkoval za jejich práci.
Budeme se zástupci Agentury pro sociální začleňování dále diskutovat o přípravě služby
nábytkové banky v Liberci (ČT 10.00).
Budeme pokračovat v diskuzi nad připravovanou koncepcí bydlení města, kterou chceme jako
hotový celek předat novému vedení města, které vzejde z říjnových komunálních voleb.

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
Zúčastním se závěrečného koncertu Liberec International Violin Academy (ÚT 19.00).
Zúčastním se vzpomínkového aktu k výročí romského holokaustu (SO 14.00).

Před schválením
Zasedá rada města (ÚT od 10.00), kam kromě materiálů operativní povahy posílám například
návrh úpravy nájemní smlouvy mezi městem a Podještědským gymnáziem.

Zpráva o lobby za předchozí týden
V minulém týdnu (23. 7. - 29. 7.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):
X

Týdeník Ivana Langra/ 6. 8. - 12. 8.
2018
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.
Školství a sociální věci
Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme dále probírat vznikající koncepci sociálního
bydlení, některé žádosti o individuální dotace i aktuální záležitosti z oblasti školství, jimiž jsou
především dokončování MŠ Beruška + související stěhování z provizorních prostor a naopak
probíhající rekonstrukce ZŠ Nám. Míru + související stěhování do provizoria do areálu ZŠ
Vrchlického a Sokolovská a na TUL.
Zúčastním se dalšího kontrolního dne na stavbě MŠ Beruška (PO 14.00), předpokládám, že
práce ve vzdělávacích pavilónech již budou před samotným ukončením, aby se mateřinka mohla
ve druhé polovině srpna nastěhovat a připravit na příchod dětí 3. září.
Zúčastním se jednání hodnotící komise pro výběr dodavatele stavby azylového domu pro ženy
a rodiny s dětmi (ÚT 9.00), která už v září naváže na vystěhování MŠ Beruška z provizorního
pracoviště ve vile ve Věkově ulici.
Na dalším jednání budeme dále diskutovat o budoucnosti areálu v ulici Na Žižkově, který má být
kombinací vzdělávání, sociálního bydlení a sociálních služeb (ÚT 10.00).
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 - přeloženo z 28. týdne)
Navštívím v rámci výjezdů odboru některé mateřské školy s prázdninovým provozem (ČT
od 9.00), abych se po čase od poslední návštěvy seznámil se změnami v jejich provozu,
personálním zajištění apod. (průběžná aktivita)
Budu pokračovat ve vyhodnocování plnění střednědobých cílů zvyšování kvality našich ZŠ, jak mi
je do konce července v rámci autoevaluačních dotazníků poskytli jednotliví ředitelé škol.

Kultura
Na pravidelné poradě odboru v mimořádném čase (ÚT 13.00) budeme dále pokračovat v diskuzi
nad podzimními kulturními akcemi města - druhou výstavou v Malé výstavní síni, rekonstrukci
morového sloupu, doprovodným akcím k výročí 100 let republiky.
S kurátorem Luďkem Lukuvkou budu probírat budoucnost Malé výstavní síně - systemizace
dramaturgie a výstavních plánů apod. (ÚT 14.00).
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
X

Před schválením
Nezasedá rada města ani zastupitelstvo.

Zpráva o lobby za předchozí týden
V minulém týdnu (30. 7. - 5. 8.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):
F. Poříz (FO) - znalecký posudek Textilana
M. Chochola (Agentura SZ), Š. Bátrlová (Pomoc v nouzi) - nábytková banka

Týdeník Ivana Langra/ 13. 8. - 19. 8.
2018
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.
Školství a sociální věci
Pravidelná porada odboru odpadá kvůli dovoleným na odboru.
Potkám se s panem Blaškovičem (ST 9.00), abych s ním diskutoval otázku zájmových kroužků
na základních školách.
Setkám se se studentem liberecké střední školy, který mi navrhnul úpravu libereckého
skateparku (ST 10.00).
Na setkání s Tomášem Hasilem, Janem Šolcem a studenty Matyášem a Vojtou budeme
připravovat jeden z bodů programu připomínky 50. výročí srpnových událostí 1968 (ST 11:00).
Navštívím v rámci výjezdů odboru některé mateřské školy s prázdninovým provozem (ČT
od 9.00), abych se po čase od poslední návštěvy seznámil se změnami v jejich provozu,
personálním zajištění apod. (průběžná aktivita)
Budu pokračovat ve vyhodnocování plnění střednědobých cílů zvyšování kvality našich ZŠ, jak mi
je do konce července v rámci autoevaluačních dotazníků poskytli jednotliví ředitelé škol.
Pokračuji na sestavení Stručné zprávy o městě Liberec v roce 2018, kterou 28/10 vložíme jako
poselství dalším generacím do kořenů stromu republiky.

Kultura
Pravidelná porada odboru odpadá kvůli dovoleným na odboru.
Zahájím pravidelné mezinárodní setkání flašinetářů (ST 16.00), které se v Liberci koná už
podeváté. V dalších dnech pak budou flašinetáři koncertovat na řadě míst Liberce.
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
Festival národnostních menšin (SO 13.00).

Svatební obřad (SO 17.00).

Před schválením
Nezasedá rada města ani zastupitelstvo.

Zpráva o lobby za předchozí týden
V minulém týdnu (6. 8. - 12. 8.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):
V. Kořínek (liberečtí letci) - 100. výročí ČSR

Týdeník Ivana Langra/ 20. 8. - 26. 8.
2018
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.
Školství a sociální věci
Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme především diskutovat materiály (přes 20 kusů)
do nejbližší rady města, které se musejí odevzdat ve středu dopoledne. Dotkneme se ale
i pokračujících prací na koncepci bytové politiky města a některých dalších záležitostí.
Opět se zúčastním kontrolního dne na stavbě MŠ Beruška pod hokejkou (PO 14.00). Práce
na dvou vzdělávacích pavilonech už by měly finišovat, aby mohlo začít stěhování z provizoria ve
Věkově ulici.
Sejdu se s Alenou Kejzarovou ze spolku Klára pomáhá (ST 10.00), abychom diskutovali možnosti
spolupráce.
Na Technické univerzitě v Liberci už počtvrté spoluzahájím Česko-slovenský seminář historiků
(ČT 9.00).
Budu pokračovat ve vyhodnocování plnění střednědobých cílů zvyšování kvality našich ZŠ, jak mi
je do konce července v rámci autoevaluačních dotazníků poskytli jednotliví ředitelé škol.
Pokračuji na sestavení Stručné zprávy o městě Liberec v roce 2018, kterou 28/10 vložíme jako
poselství dalším generacím do kořenů stromu republiky.

Kultura
Potkám se s knihkupcem a propagátorem kultury Martinem Fryčem (PO 9.30), abychom
diskutovali další možnosti a výzvy v této oblasti.
Na pravidelné poradě odboru (PO 10.45) budeme rovněž řešit materiály do blížící se rady města
a také nastávající kulturní akce v září a říjnu 2018.
Potkám se s archeologem Petrem Brestovanským (ÚT 11.00), abychom se opakovaně pobavili
o projektu památníku obětí 1. sv. války v Ostašově a nároku na rozpočet města v dalších letech.

Setkám se s organizátory budoucích oslav 30. výročí listopadové revoluce 1989 (ST 11.00).
Město na oslavách bude určitě participovat finančně.
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
Připomínky srpnových událostí 1968:
- pietní akt (ÚT 9.00),
- promítání dobových záběrů (ÚT 13.00),
- diskuze s vydavateli nové knihy (ÚT 13.15),
- koncert písní Karla Kryla (ÚT 17.00),
- Mozartovo Rekviem za oběti (ÚT 19.00),
- veřejná debata s Janem Šolcem (ST 17.00).
Závěrečný koncert festivalu Bohemia Cantat (NE 10.30).

Před schválením
Nezasedá rada města ani zastupitelstvo.

Zpráva o lobby za předchozí týden
V minulém týdnu (13. 8. - 19. 8.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):
D. Blaškovič (Hope Studio) - volnočasové aktivity dětí - deskové hry
M. Vambera (FO) - rekonstrukce skateparku
T. Hasil (G300), M. Moc. V. Miler (FO) - veřejná debata k 1968
J. Gubiš (Spolek za estetiku veřejného prostoru) - památník Adolfa Loose

Týdeník Ivana Langra/ 27. 8. - 2. 9.
2018
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.
Školství a sociální věci
Sejdu se s ředitelkou Divadla F. X. Šaldy Jarmilou Levko (PO 8.30), abychom diskutovali
provozní záležitosti divadla a také blížící se nedělní open air představení Srnky.

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme diskutovat operativní věci k blížícímu se
začátku školního roku, také stav koncepce bytové politiky a další záležitosti.
S kolegy z majetkové správy budeme řešit záležitosti spojené s rekonstrukcí kuchyně na ZŠ
Husova (PO 14.00).
Společně s ředitelkou Pavlínou Kubrovou se na TUL sejdu se všemi rodiči dětí ze ZŠ Nám. Míru,
kde už za týden zahájíme půlroční provizorium způsobené rekonstrukcí obou budov školy. Část
dětí bude umístěna v ZŠ Vrchlického a Sokolovská, část právě na TUL. (PO 17.00).
Čeká nás tradiční velká porada se všemi řediteli MŠ a ZŠ před začátkem školního roku (ST
od 10.00).
Sejdu se s kolegy z Agentury pro sociální začleňování na každoměsíční poradě k realizace
strategie začleňování na území města (ČT 8.00).
Zúčastním se dílčí kolaudace MŠ Beruška pod hokejkou (ČT 13.00).
Budu pokračovat ve vyhodnocování plnění střednědobých cílů zvyšování kvality našich ZŠ, jak mi
je do konce července v rámci autoevaluačních dotazníků poskytli jednotliví ředitelé škol.
Pokračuji na sestavení Stručné zprávy o městě Liberec v roce 2018, kterou 28/10 vložíme jako
poselství dalším generacím do kořenů stromu republiky.

Kultura
Na pravidelné poradě odboru (PO 10.45) budeme dále diskutovat kulturní akce v září a říjnu
2018 (EHD, 2. výstava v MVS, Zažijte to znovu, akce k 28. říjnu aj.).
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
Zasedá Řídicí pracovní skupina pro komunitní plán (ST 14.00).
Svatební obřad (PÁ 12.00).
Festival Jedno město pro všechny (PÁ 14.00).
Srnky - open air představení DFXŠ (NE 20.30).

Před schválením
Zasedá rada města (ÚT od 10.00), kam posílám velké množství materiálů - mj. návrhy
na individuální dotace a další řadu věcí.

Zpráva o lobby za předchozí týden
V minulém týdnu (20. 8. - 26. 8.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):
M. Fryč (FO) - kultura v Liberci
P. Brestovanský, T. Kejdana (ARCHA 13) - financování pomníku obětem 1. sv. války
A. Kejzarová (Klára pomáhá) - spolupráce s městem
T. Hasil (G300) - 30. výročí 1989

pí Martínková a další (FO) - problematika Vojanovy ulice
pí Roudnická, K. Mertová (FO, Rodiče za inkluzi) - vzdělávání syna v ZŠ

