
Týdeník Ivana Langra/ 30. 10. - 5. 11. 
2017 
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden. 
  

Školství a sociální věci 

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) získám snad už reálnější data ze sběru informací 
z terénu (lidé bez domova, v sociálním vyloučení a na ubytovnách), finalizujeme souborné 
přehledy činností našich základních a mateřských škol a předpokládám, že je ještě týž den 
zveřejníme. Začneme se připravovat na zasedání žákovských parlamentů (1/11), které bude řešit 
dvě vybraná témata (více níže), a také na veřejnou debatu o školství (7/11). Dokončíme také 
materiály do nejbližší rady města (7/11) se středečním datem odevzdání. Budeme rovněž 
pokračovat v diskuzi nad případnými konkurzy ředitelů MŠ a ZŠ v roce 2018 a nově také 
o ustavení pracovní skupiny, která by měla připravit alternativní návrhy vzájemného vyrovnání 
města a kraje při financování příspěvkových organizací. 

Sejdu se s představiteli Romské asociace Ivetou Bílkovou a Janem Kanalošem (PO 14.30), 
abychom dále pokračovali v diskuzi nad otázkami z romské problematiky. 

Sejde se koordinační skupina Strategie pro sociální začleňování (ÚT 8.30), kde budeme dále 
diskutovat její naplňování, přípravu evaluace po prvním roce s možností aktualizace dokumentu. 
Předpokládám, že bychom už také mohli vědět, jak jsme dopadli se žádostí o podporu dvou 
projektů města - Kontaktní sociální práce a Asistenti prevence kriminality.  

Sejdu se s náměstkyní primátora Děčína pro školství paní Cermonovou (ÚT 10.30) a jejím 
týmem, abychom jim představili náš pilotní projekt kariérového poradenství, jak jsme jej 
realizovali ve školním roce 2016/2017 na ZŠ Česká a ZŠ Kaplického a pokračujeme v rámci 
projektu Férové školy. 

Zúčastním se už tradiční módní přehlídky seniorů (ÚT 17.00) v Oblastní galerii Liberec - Lázně, 
kterou společně připravují Komunitní středisko Kontakt a Střední průmyslová škola textilní. 

Sejde se koordinační tým projektu Vzdělávejme společně děti předškolního věku (ST 8.00). 

Už podruhé v letošním roce přivítám zástupce žákovských parlamentů z libereckých ZŠ (ST 
10.00), abychom diskutovali nad vybranými tématy. Z nabídky šesti témat si žákovské parlamenty 
většinově zvolily tato - Žák a učitel – lze vylepšit jejich vzájemnou komunikaci? a Veřejné 
prostranství – co mu chybí a čeho je nadbytek? Zejména na možná řešení prvního tématu se 
velmi těším. Hlavním hostem setkání a komentátorem žákovských návrhů bude pan dr. Jan Šolc, 
filozof, pedagog a poradce prezidenta Václava Havla. 

Sejdu se s arch. Jiřím Janďourkem (ST 13.30), abychom si sjednotili představy, jakým způsobem 
dotvořit park na průsečíku Svojsíkovy a Přemyslovy ulice, který by měl od příštího roku nést 
jméno Jiřiny a Milana Uherkových a obsahovat nejrůznější akustické předměty podobného 
ražení, jaký je nyní umístěn na budově DDM Větrník. 

Zajedu na ZŠ Sokolovská (ČT 9.15), kde budu diskutovat s vedením školy i vedením sousedního 
Podještědského gymnázia o vzájemné koexistenci těchto dvou škol. Podještědské gymnázium 
od 1/9/2017 přešlo pod nového vlastníka, což je možnost k bilancování a nastavení nových 
vztahů mezi oběma subjekty a městem. Gymnázium využívá dlouhodobě jednu z budov základní 
školy, také sportoviště a jídelnu a nepochybně zůstane na svém místě i dál. 

Zúčastním se odpolední části semináře k Integraci národnostních menšin v Libereckém kraji (ČT 
13.00), zajímá mě zejména část k romské integraci, jíž se zúčastní i zástupci z Úřadu vlády ČR. 
Jak je známo, vedu s nimi několikaměsíční spor o způsob sčítání či odhadování romského etnika 
v ČR, protože ten dosavadní je pro mě zásadní etickou překážkou. S kolegy z ÚVČR jsem se 



setkal už v září, myslím, že nalézt společné východisko (prospěšné nikoli Langrovi, ale 
obecnému pohledu majority na romskou komunitu) je možné. O tomtéž jsem ostatně diskutoval 
i s náměstkem ministra pro lidská práva Davidem Beňákem v pořadu ČRo Plus - Pro a proti. 
Záznam ze 24/10/2017 je k dispozici na http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3938909 

 

Kultura 

Na pravidelné poradě odboru (PO 10.45) budeme dále diskutovat přípravu 2. fáze vánočního 
osvětlení či blížící se expiraci smluv na pronájem městských plakátovacích ploch (asi třetina 
z celkového počtu ploch ve městě). 

Setkám se s panem Rudolfem Švaříčkem (ÚT 16.00), který by ve městě veřejnosti zjara 2018 rád 
nabídl jednu velkolepou výstavu. Obsah si dovolím ještě tajit. 

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 v roce 
2017. (průběžná aktivita) 

 

Ostatní aktivity 

Vítání občánsků (PÁ 9.30). 

Svatební obřady (PÁ 13.00). 

Divadelní představení k 50. výročí Pedagogicko-psychologické poradny v Liberci (SO 19.00). 

 

Před schválením 

Nezasedá rada ani zastupitelstvo města. 

 

Zpráva o lobby za předchozí týden 

V minulém týdnu (23. 10. - 29. 10.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání 
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu): 

J. Paclt (Podještědské gym.) - stravování žáků 

J. Pavlíková a studenti (Parlament mladých) - možnosti spolupráce s městem  

 

Týdeník Ivana Langra/ 6. 11. - 12. 11. 
2017 
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden. 

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3938909


  

Školství a sociální věci 

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme moci zanalyzovat první data ze sčítání v terénu 
(lidé bez domova, v sociálním vyloučení a na ubytovnách), která jsme souborně získali 
na sklonku předchozího týdne, a připravíme se na veřejnou debatu o školství, která se uskuteční 
už o den později. Budeme rovněž pokračovat v diskuzi nad případnými konkurzy ředitelů MŠ 
a ZŠ v roce 2018 a opakovaně také nad stavem přípravy rozpočtu na rok 2018. 

Uspořádáme už v pořadí šestou veřejnou debatu o školství (ÚT 16.30), která zahrne především 
problematiku stávajících kapacit v ZŠ i MŠ včetně demografického výhledu na další léta, zápisů 
a dalších specifických témat. 

Sejdu se s pracovníky protokolu (ST 8.00), abychom absolvovali první debatu o možných 
termínech i formě udělování čestných občanství a medailí města v roce 2018. Pětici kandidátů 
schválilo říjnové zastupitelstvo města, jejich přehled i základní biografická data najdete zde. 

Zasedne poradní skupina pro prostupné bydlení a Housing first (ST 14.00), která mj. losováním 
vybere prvních pět možných klientů z řad ohrožených sociálním vyloučeným, kterým by město 
mohlo přidělit ještě do konce roku byt. Na losování pozveme i zástupce médií, abychom ukázali, 
že proces je zcela transparentní. Zároveň při této příležitosti zveřejníme i výše avizovaná data 
z terénního sčítání. 

Navštívím v rámci výjezdů odboru další tři mateřské školy (ČT od 9.00), abych se po čase 
od poslední návštěvy seznámil se změnami v jejich provozu, personálním zajištění apod. 

 

Kultura 

Sejdu se s kolegy s odboru správy veřejného majetku (PO 8.00), abychom debatovali 
problematiku 2. fáze nákupu a instalace vánočního osvětlení a také veřejných výlepových 
(plakátovacích) ploch v majetku města, k nimž už zkraje roku 2018 vyprší aktuální smlouvy 
s technickými službami a společností Rengl. 

Na pravidelné poradě odboru (PO 10.45) budeme dále diskutovat přípravu adventního 
a vánočního programu před libereckou radnicí a znovu i stav přípravy rozpočtu na rok 2018. 

Sejdu se se zástupci o.p.s. ARCHA 13 (PO 14.00), abychom diskutovali o jejich novém projektu 
z dějin 1. sv. války, resp. zajateckých táborů v Liberci. 

S Markem Ottlem (ST 10.00) budeme diskutovat 2. ročník Majálesu v Liberci (květen 2018), jeho 
financování a program. 

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 v roce 
2017. (průběžná aktivita) 

 

Ostatní aktivity 

Charitativní kabelkový bazar (SO, 10.00, OC Forum). 

 

Před schválením 

http://www.liberec.cz/cz/radnice/dalsi-organy-mesta/zastupitelstvo-mesta/clenove-zastupitelstva/phdr-mgr-ivan-langr/aktuality-langr/mesto-udeli-dve-cestna-obcanstvi-tri-medaile.html


Zasedá rada města, kam posílám materiály spíše operativní povahy. 

 

Zpráva o lobby za předchozí týden 

V minulém týdnu (30. 10. - 5. 11.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání 
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu): 

R. Šandor (Romodrom) - vzdělávání v LBC a sociální práce 

I. Bílková, J. Kanaloš (Asociace romských představitelů LK) - činnost asociace a spolupráce 
s městem 

M. Chochola, M. Nešporová (Agentura SZ) - plnění strategie pro začleňování 

H. Cermonová (SM Děčín) - kariérové poradenství v ZŠ a další problematika ve vzdělávání 

J. Hadrava (FO) - projekt pro seniory 

arch. J. Janďourek (FO) - park Jiřiny a Milana Uherkových - plán realizace 

R. Švaříček (FO) - výstava v pavilonu LVT v roce 2018 

J. Paclt (Podještědské gym.) - stravování žáků 

 

Týdeník Ivana Langra/ 13. 11. - 19. 
11. 2017 
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden. 
  

Školství a sociální věci 

S kolegy z majetkové správy a neziskové organizace Advaita, která poskytuje služby 
v protidrogové politice, budeme rozvíjet projekt terapeutické komunity v Liberci (PO 8.00). Jde 
o pobytové zařízení bezdrogového rehabilitačního typu pro lidi se závislostí, resp. v situaci, kdy 
se již snaží o návrat do původního života a o obnovení sociálních vztahů a kompetencí. 

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme finalizovat materiály do rady města (s 
odevzdáním ve středu), v první řadě pak návrh nového komunitního plánu sociálních služeb, 
který momentálně podrobujeme jazykové a grafické korektuře. Budeme dále diskutovat přípravu 
smluv s klienty, které jsme minulý týden vylosovali jako první do 5 bytů v režimu Housing first 
(zpráva zde).  

Zúčastním se semináře EDUin Města vzdělávání o strategickém plánování ve školství, roli 
zřizovatele, výběru ředitelů ZŠ a zvyšování kvality vzdělávání (ÚT celý den). 

Zúčastním se semináře Platformy pro sociální bydlení (ST celý den), který je součástí 
projektu Posílení znalostní základny samospráv pro snižování a ukončování bezdomovectví. Pro 
můj rezort školství a sociálních věcí je momentálně řešení bezdomovectví, resp. projekt Housing 
first, jedním z prioritních.  

 

Kultura 

http://www.ivanlangr.cz/l/housing-first-losovali-jsme-prvnich-5-bytu/


Na pravidelné poradě odboru (PO 10.45) budeme diskutovat záměr spolupráce s o.p.s. ARCHA 
13 na projektu o zajateckých táborech za 1. sv. války a didaktickém centru zaměřeném 
na brannou a bezpečnostní výchovu, dále adventní a vánoční program před libereckou radnicí 
a znovu i stav přípravy rozpočtu na rok 2018. 

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 v roce 
2017. (průběžná aktivita) 

 

Ostatní aktivity 

Benefiční večer pro kino Varšava (ÚT 18.00). 

Zúčastním se jako člen konkurzní komise výběru nového tajemníka MML (ČT od 9.00). 

Veřejná debata s kandidáty na prezidenta ČR (ČT 16.30). 

Pietní akt k výročí 17. listopadu (PÁ 10.00). 

 

Před schválením 

Nezasedá rada ani zastupitelstvo města. 

 

Zpráva o lobby za předchozí týden 

V minulém týdnu (6. 11. - 12. 11.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání 
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu): 

P. Pimek, T. Kejdana (ARCHA 13) - projekt zajatecké tábory 

J. Sládek (Platforma pro sociální bydlení) - koncepce bydlení města 

M. Ottl (Big O Band) - Majáles 2018 

P. Skokan (FO), T. Hollein (Astrum Q) - projekt Sportuj v Liberci 

 

Týdeník Ivana Langra/ 20. 11. - 26. 
11. 2017 
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden. 
  

  

Školství a sociální věci 



S kolegou ze správy veřejného majetku a s ředitelem ZŠ Barvířská se sejdeme hned zkraje týdne 
ráno před školou (PO 7.30), abychom se poradili, jak významně vylepšit příchod dětí do školy. 
Každý den se tu totiž v úzkém hrdle potkávají kráčející školáci a desítky aut, které najíždějí až ke 
vchodu. Jen zázrakem se tu ještě nikomu nic nestalo. 

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme sumírovat poznatky ze semináře Platformy pro 
sociální bydlení, jehož jsme se v rámci projektu housing first (článek o sociálním bydlení 
a ukončování bezdomovectví zde, zpráva o losování prvních pěti klientů zde) účastnili minulý 
týden. Je potřeba dobře nastavit výkon terénní služby, vzájemnou koordinace s úřadem i naši 
vnitřní komunikaci, abychom sami byli schopni reagovat na případné problémy co nejrychleji. 
Dále budeme probírat běžnou problematiku z oblasti školství a také rozpočet odboru na rok 2018, 
který by v úterý měla projednávat rada města. 

Zasedne Řídicí pracovní skupina pro komunitní plán (ST 14.00), kde účastníky mj. seznámím 
s návrhem rozpočtu sociální oblasti na rok 2018. V návrhu zatím počítám s navýšením podpory 
sociálních služeb o 3 milióny korun, jak jsem již před měsícem avizoval v článku o svých 
prioritách - zde. 

Agentura pro sociální začleňování uspořádá veřejné setkání k problematice bezdomovectví (ST 
16.30, Varšava), jehož se také zúčastním se vstupním slovem o situaci v Liberci. 

Navštívím v rámci výjezdů odboru další dvě nebo tři mateřské školy (ČT od 9.00), abych se po 
čase od poslední návštěvy seznámil se změnami v jejich provozu, personálním zajištění apod. 

Zúčastním se zasedání pracovní skupiny Vzdělávání v rámci naplňování Strategie pro sociální 
začleňování, resp. Místního plánu inkluze (ČT 13.00). 

Na výboru pro vzdělávání budeme diskutovat jak rozpočet pro oblast školství na rok 2018, tak mj. 
konkurzy ředitelů MŠ a ZŠ (ČT 16.00). 

 

Kultura 

Potkám se s ředitelem Oblastní galerie Liberec (PO 8.00), abychom diskutovali zajištění Muzejní 
noci 2018. 

Na pravidelné poradě odboru (PO 10.45) budeme diskutovat rozpočet odboru na rok 2018 před 
projednáním radou města a také přípravu na advent a Vánoce. 

Zúčastním se křtu interaktivní knihy pro neslyšící - skvělého počinu Krajské vědecké knihovny 
(ST 15.00). 

Sejdu se se zástupci spolku G300 (ČT 8.00), kteří pro město na rok 2018 chystají připomínku 50. 
výročí okupace z roku 1968. 

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 v roce 
2017. (průběžná aktivita) 

 

Ostatní aktivity 

Zasedne komise zdravotní a sociální (ÚT 16.00). 

Zúčastním se slavnostního předání tzv. Libušky za nejlepší operní inscenaci, kterou už počtvrté za 
sebou získalo Divadlo F. X. Šaldy, tentokrát za provedení Thaïs (ÚT 19.00). 

http://www.liberec.cz/cz/radnice/dalsi-organy-mesta/zastupitelstvo-mesta/clenove-zastupitelstva/phdr-mgr-ivan-langr/blog-langr/socialni-bydleni-jako-projev-obce-pecujici.html
http://www.ivanlangr.cz/l/housing-first-losovali-jsme-prvnich-5-bytu/
http://www.liberec.cz/cz/radnice/dalsi-organy-mesta/zastupitelstvo-mesta/clenove-zastupitelstva/phdr-mgr-ivan-langr/blog-langr/rozpoctove-priority-rezortu-2018.html


Zasedne finanční výbor s tématem rozpočtu 2018 (ST 16.00). 

 

Před schválením 

Zasedá rada města (ÚT od 10.00), kam mj. k projednání posílám nový komunitní plán na léta 2018 
- 2022, nejdůležitější dokument pro rozvoj sociálních služeb. Zcela zásadní diskuze se povede k 
návrhu rozpočtu města na rok 2018, tedy i mého rezortu. 

 

Zpráva o lobby za předchozí týden 

V minulém týdnu (13. 11. - 19. 11.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání 
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu): 

O. Merglová, D. Adameček (Advaita) - projekt terapeutické komunity 

J. Kittner (FO) - bydlení 

 

Týdeník Ivana Langra/ 27. 11. - 3. 12. 
2017 
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden. 
  

  

Školství a sociální věci 

Sejdu se s kolegy, kteří mají na magistrátu nově na starosti pohřebnictví :) (PO 8.00), abychom 
spolu diskutovali otázku sociálních pohřbů a roli města v nich. 

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme probírat běžné materiály, mezi nimi např. 
přípravu na zápisy do škol v roce 2018 (aktualizovat či ponechat stávající spádovou vyhlášku?), 
dále diskutovat o projektu housing first (komunikace mezi jednotlivými aktéry), možnost umisťovat 
žadatele o městské byty i do komerčního sektoru apod. 

Setkám se s ředitelkami 19 mateřských škol, jimž v příštím roce končí šestileté funkční období, 
abych jim oznámil rozhodnutí rezortu, zda vyhlásíme konkurzy, nebo jim automaticky 
prodloužíme funkci o dalších šest let (PO 14.30). Tuto problematiku jsme s mým týmem 
diskutovali několik měsíců, vedli s ředitelkami individuální pohovory a naposledy probírali 
na zasedání výboru pro vzdělávání minulý týden, kde jsem pro svůj návrh získal poměrně 
jednoznačně i doporučení. Verdikt se jako první dozvědí právě paní ředitelky. 

S ředitelem ZŠ Kaplického (ÚT 8.00), resp. její odloučené waldorfské školy a zástupci rodičů 
budu probírat otázku stravování, ale třeba i tzv. participativní rozpočtování, do nějž bych rád 
pilotně zapojil dvě základní školy, resp. jejich žákovské parlamenty (více o tom někdy příště). 

Jako radní a zastupitelé se sejdeme nad horkou kauzou posledních dní, jíž je dopis vyjednavačů 
města vedení Teplárny Liberec a jejímu většinovému akcionáři z MVV (ÚT 11.00). 

Zasedne komise humanitní (ÚT 15.00), kterou detailně seznámím s projektem housing first 
(bydlení především) a dalšími plány mého rezortu v tomto projektu.  



Sejde se projektový tým Vzdělávejme společně děti předškolního věku v Liberci (ST 8.00), 
abychom se vzájemně informovali o aktuálních aktivitách jednotlivých partnerů projektu - město, 
ITveškole.cz, Člověk v tísni, TUL. 

Sejdu se s arch. Jiřím Janďourkem a kolegy z odborů (ST 9.00), abychom na jaro 2018 připravili 
plán přejmenování parku v Přemyslově ulici na Park Jiřiny a Milana Uherkových a jeho osazení 
různými akustickými předměty. 

Zasednou kolegia ředitelů sociálních a kulturních příspěvkových organizací (ST 11.30 a 13.00) - 
letos poslední bilance provozu našich divadel, zahrad a sociálních služeb. 

Zúčastním se jako člen výběrové komise konkurzu na místo vedoucího odboru kanceláře 
tajemníka (ST 14.00). 

Navštívím v rámci výjezdů odboru další dvě nebo tři mateřské školy (ČT od 9.00), 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) budeme znovu diskutovat přípravu na advent a Vánoce 
a další operativní věci. 

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 v roce 
2017. (průběžná aktivita) 

 

Ostatní aktivity 

V obřadní síni přijmu delegaci studentů gymnázia z německých Cách (PO 14.00). 

Uvedu první adventní koncert Komunitního střediska Kontakt (NE 13.30). 

 

Před schválením 

Zasedá mimořádná rada města (ÚT od 10.00) s tématem aktuální situace v DPMLJ, zasedá 
i zastupitelstvo města (ČT od 15.00), kam mj. k projednání posílám nový komunitní plán na léta 
2018 - 2022, nejdůležitější dokument pro rozvoj sociálních služeb, a také pozměňovací návrh k 
novému záměru regulace hazardu. Návrh kolegů Šedlbauera, Šolce a Zámečníka, který počítá 
s vytlačením heren z městské památkové zóny, vítám a podpořím, navíc jsem ale již zastupitelům 
rozeslal rozšíření návrhu o princip stanovení okruhu 150 metrů od každé základní a střední školy 
na území města, kde by také hazard neměl být tolerován. 

 

Zpráva o lobby za předchozí týden 

V minulém týdnu (20. 11. - 26. 11.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání 
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu): 

J. Randáček (OGL) - Muzejní noc 2018 



R. Gamba (FO) - vzdělávání v LBC 

T. Hasil (G300) - výstava k 50. výročí okupace 1968 

 


