Týdeník Ivana Langra/ 27. 2. - 5. 3.
2017
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

Školství a sociální věci
Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme řešit především projekty - realizaci těch již
zahájených (Vzdělávejme společně děti předškolního věku v Liberci) a přípravu těch, o něž jsme
již letos zažádali (Férové školy v Liberci) nebo žádat budeme (Terénní práce v Liberci 2018 - 2020
a projekt tzv. domovnictví). Souběžně se začneme připravovat na tvorbu nového Komunitního
plánu sociálních služeb pro léta 2018 - 2022.
S pracovníky neziskové organizace LIRA (děti s poruchou autistického spektra) budeme řešit
financování služby na letošní rok (ÚT 9.00).
Zúčastním se konference Sociální začleňování v Libereckém kraji (ÚT od 10.00), kde také
vystoupím jako jeden z debatujících v panelu Sociální bytová politika měst. Konferenci pořádá
Institut pro sociální inkluzi.
Koordinuji jednání mezi odbory magistrátu a LIS k projektu připojení základních škol k tzv.
metropolitní síti (ST 8.00).
Sejdu s dr. Michalem Hronem (ST 10.30), abychom se pobavili o možných úpravách pravidel pro
poskytování dotací z účelových fondů města. Cílem je sladit dlouhodobě rozporné stanovisko
koalice a opozice tak, abychom zajistili dlouhodobou udržitelnost pravidel a tím zjednodušili přístup
žadatelů o dotaci.
Navštívím nového krajského náměstka pro sociální oblast Pavla Svobodu, abychom diskutovali
společná témata kraje a města (ST 13.00).
Zúčastním se zasedání projektového týmu na rekonstrukci mateřské školy Beruška (ST 14.15). MŠ
bude v rámci projektů IPRÚ rekonstruována letos v létě a na podzim, souběžně bude navýšena její
kapacita a upraveno prostředí pro začlenění dětí od 2 let.

Kultura
Na pravidelné poradě odboru (PO 11.00) budeme především připravovat prezentaci nového loga
města pro veřejnost a novináře. Ta by se měla uskutečnit do 14 dní.
Budu dále pokračovat v práci na koncepci kulturní politiky města, již bych rád předložil v roce
2017. (průběžná aktivita)

Ostatní aktivity

Před schválením

Zasedá zastupitelstvo města (ČT od 15.00), kam mj. posílám nová pravidla poskytování dotací
sociálním službám, která zcela převrací dosavadní způsob hodnocení žádostí, veřejnoprávní
smlouvy s obcemi Šimonovice a Kryštofovo Údolí na vymezení spádového obvodu ZŠ, novou
obecně závaznou vyhlášku o spádových obvodech ZŠ a návrh individuálních dotací. Také návrh
na udělení čestného občanství Františku Peterkovi.

Zpráva o lobby za předchozí týden
V minulém týdnu (20. 2. - 26. 2.) 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. 3. - 12. 3.
2017
Školství a sociální věci
Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme stejně jako v minulém týdnu řešit především
projekty, zejména pak přípravu projektového záměru projektu Terénní práce v Liberci 2018 2020. Musíme se také připravit na tvorbu nového Komunitního plánu sociálních služeb pro léta
2018 - 2022, což bude celoroční proces, vyžadující spolupráci města a neziskových organizací.
Diskutovat ale budeme i pokračující přípravu na zápisy do MŠ a ZŠ, které se uskuteční v dubnu
a květnu.
Potkám se s ředitelkou DDM Větrník p. Kultovou, abychom diskutovali plány na využití části
nemovitého majetku, který má dům dětí svěřen (PO 14.30).
Zúčastním se první části odborného školení k legislativním změnám ve vzdělávání, které jsme
jako úřad objednali pro ředitele MŠ a ZŠ (ÚT od 9.00).
Společně s preventisty Městské policie Liberec navštívíme Základní školu na Náměstí Míru (ST
11.00), abychom otestovali zdejší šesťáky z jejich znalostí žádoucího chování na internetu
a sociálních sítích. Jde o vstupní pilotáž projektu Kraje pro bezpečný internet v rámci prevence
(kyber)kriminality na území města.
Znovu začnu objíždět liberecké základní školy (ČT od 8.30), abych s jejich řediteli diskutoval
nastavení a plnění střednědobých cílů kvality vzdělávání (čtěte celý dokument). První kolo
konzultací jsem absolvoval od října do ledna, nyní začíná druhé, které v červnu vyvrcholí
hodnocením 1. roku. (pravidelně se opakující aktivita)
Navštívím Dům mládeže v Zeyerově ulici, který je v majetku města, ale dlouhodobě vypůjčen
Libereckému kraji (ČT 9.30).
Zúčastním se jednání pracovní skupiny pro bydlení v rámci realizace Strategického plánu
sociálního začleňování - ke stažení ZDE (ČT 13.00).
Setkám se se zástupci Agentury pro sociální začleňování (ČT 14.30), abychom diskutovali
možnosti spolupráce na konkrétních projektech, které připravuje město i jiní žadatelé.

Kultura

Na pravidelné poradě odboru (PO 10.45) budeme především připravovat prezentaci nového loga
města pro veřejnost a novináře.
Zúčastním se zasedání správní rady Spacium o.p.s., abychom diskutovali další proces likvidace
společnosti (ÚT 14.00).
Zúčastním se veřejné prezentace nového vizuálního stylu města (ÚT 17.00).
Budu dále pokračovat v práci na koncepci kulturní politiky města, již bych rád předložil v roce
2017. (průběžná aktivita)

Ostatní aktivity
x

Před schválením
Zasedá rada města (ÚT od 9.00), kam mj. posílám návrh na rozšíření kapacit některých
sociálních služeb na území města a některé další drobné materiály.

Zpráva o lobby za předchozí týden
V minulém týdnu (27. 2. - 5. 3.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):
A. Bečvářová (LIRA) - financování sociální služby městem
J. Paclt (Doctrina) - rozvojový záměr školy

Týdeník Ivana Langra/ 13. 3. - 19. 3.
2017
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

Školství a sociální věci
Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme především finalizovat materiály, které ve středu
odevzdáváme do následující rady města. Pobavíme se i o blížících se zápisech do MŠ, ZŠ a s tím
souvisejícími veřejnými debatami (seminářích), které chystáme. Stranou tradičně nezůstanou ani
projekty odboru z evropských fondů (Vzdělávejme společně děti předškolního věku v Liberci,
Férové školy v Liberci a Terénní práce v Liberci 2018 - 2020), stejně jako příprava nového
Komunitního plánu sociálních služeb na léta 2018 - 2022.
Sejdu se individuálně s rodiči budoucího prvňáka v ZŠ, abychom řešili problém vzniklý
přespádováním místa trvalého pobytu (PO 14.30).
Potkám se s kolegy z německých Drážďan (ÚT 14.00), abychom diskutovali příklady dobré praxe
při obnově města, v sociální oblasti apod.

Setkám se se zástupci dvou libereckých ZUŠ (Frýdlantská a Jabloňová), abych se seznámil
s projektem Open ZUŠ (ST 11.00).
Sejde se Řídicí pracovní skupina pro komunitní plán (ST 14.00), kde budeme informovat
o harmonogramu prací na novém komunitním plánu i o změně financování sociálních služeb,
kterou již schválilo zastupitelstvo města.
Zúčastním se vernisáže výstavy Tady jsem doma (ST 18.00) v Krajské vědecké knihovně. Výstava
najde již své třetí místo: loni v listopadu jsme ji zahájili na novém magistrátu, letos v únoru jsme ji
pak přenesli do vestibulu krajského úřadu. Zobrazuje velkoformátové fotografie a medailony
příslušníků národnostních menšin, kteří žijí léta mezi námi.
Absolvuji další kolečko po dvou libereckých základních školách (ČT od 9.00), abych s jejich řediteli
diskutoval nastavení a plnění střednědobých cílů kvality vzdělávání (čtěte celý dokument). První
kolo konzultací jsem absolvoval od října do ledna, nyní začíná druhé, které v červnu vyvrcholí
hodnocením 1. roku. Jako první přišla minulý týden na řadu ZŠ Ještědská. (pravidelně se opakující
aktivita)

Kultura
Na pravidelné poradě odboru (PO 11.00) budeme především diskutovat o další prezentaci nového
loga města a také o nadcházejících kulturních akcích.
Zúčastním se slavnostního udělení čestného občanství Františku Peterkovi in memoriam (ČT
16.00).
Budu dále pokračovat v práci na koncepci kulturní politiky města, již bych rád předložil v roce
2017. (průběžná aktivita)

Ostatní aktivity
Zasedá komise pro kulturu a cestovní ruch (ST 14.00).
Vítání občánků (PÁ od 9.30).

Před schválením
Zasedají valné hromady městských obchodních společností (ÚT od 10.00).

Zpráva o lobby za předchozí týden
V minulém týdnu (6. 3. - 12. 3.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):
J. Boháč (FO) - liberecké školství a kultura
P. Pech, M. Chochola (Agentura SZ) - projekty statutárního města ze strategie začleňování

Týdeník Ivana Langra/ 20. 3. - 26. 3.
2017
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

Školství a sociální věci
Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme probírat některá dlouhodobá témata, související
mj. se sociálně vyloučenými lokalitami ve městě a terénní prací, dále přibližující se zápisy do ZŠ
(duben) a MŠ (květen), stejně jako projekt Férové školy v Liberci, který jsme podali s návrhem
na financování z OPVVV a podle všeho s ním i uspějeme.
Ke 101. narozeninám osobně poblahopřeji jedné z libereckých klientek vratislavickému Domova
důchodců Marta (ST 10.00).
Sejdu se s ředitelkou ZŠ Sokolovská (ST 14.00), abychom diskutovali změny v provozování
sousedícího Podještědského gymnázia, které sídlí v jedné z budov základní školy.
Absolvuji další kolečko po dvou libereckých základních školách (ČT od 9.00), abych s jejich řediteli
diskutoval nastavení a plnění střednědobých cílů kvality vzdělávání (čtěte celý dokument). První
kolo konzultací jsem absolvoval od října do ledna, nyní začíná druhé, které v červnu vyvrcholí
hodnocením 1. roku. Druhé kolo již "mají za sebou" ZŠ Ještědská, ZŠ Broumovská a ZŠ
Dobiášova. (pravidelně se opakující aktivita)
Na společném zasedání se sejdou správní rada fondu vzdělávání a výbor pro vzdělávání (ČT
16.00).
Zúčastním se zasedání dozorčí rady Botanické zahrady Liberec (PÁ 10.00), kde budeme dále řešit
mj. financování nákupu nového užitkového vozu. Za zřizovatele přednesu členům DR snad
akceptovatelný návrh.

Kultura
Na pravidelné poradě odboru (PO 10.45) budeme diskutovat o pokračování likvidace společnosti
Spacium o. p. s. i o financování režijních nákladů velkolepé akce Open ZUŠ, která se celostátně
uskuteční 30/5.
Sejdu se s ředitelkou Divadla FXŠ, abychom diskutovali o akčním plánu na letošní rok (PO 14.30).
Jako člen komise se zúčastním konkurzu na ředitele Severočeského muzea v Liberci, které zřizuje
Liberecký kraj (ST 9.00).
Tradičně se zúčastním libereckého kola soutěže umělecké tvořivosti mateřských škol Mateřinka letos jde o jubilejní 20. ročník (SO 13.00).
Budu dále pokračovat v práci na koncepci kulturní politiky města, již bych rád předložil v roce
2017. (průběžná aktivita)

Ostatní aktivity
Zasedá komise zdravotní a sociální (ÚT 16.00).

Před schválením
Zasedá rada města, kam posílám spíše materiály operativní povahy (ÚT od 10.00).

Zpráva o lobby za předchozí týden
V minulém týdnu (13. 3. - 19. 3.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):
pí Sůvová (FO) - spádovost ZŠ
R. Hůlka (FO) - sociální byty a Papírové náměstí
M. Taraba (SON) + delegace města Drážďany - dobrá praxe při obnově města

Týdeník Ivana Langra/ 27. 3. - 2. 4.
2017
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

Školství a sociální věci
Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme pokračovat v dlouhodobých tématech, jak jsem
je specifikoval již několikrát - sociálně vyloučené lokality a terénní práce, nový komunitní plán,
zápisy do ZŠ a MŠ, jejichž problematika nabírá na intenzitě, sociální bydlení (rekonstrukce
městských objektů a s tím spojená agenda nájemních smluv) apod.
V rámci kolegia se potkám s řediteli sociálních (ÚT 10.00) a kulturních (ST 13.00) příspěvkových
organizací města, abychom diskutovali aktuální situaci, potřeby aj.
Sejdu se s ředitelkou DDM Větrník (ÚT 14.00), abychom opakovaně debatovali o dalším využití
sezónních nemovitostí, které organizace spravuje v Desné.
Spolu s Agenturou pro sociální začleňování pořádáme veřejné setkání v krajské knihovně na téma
inkluze ve vzdělávání (ÚT 16.00), které by zájemcům mělo odpovědět na všechny dotazy spojené
s tímto nejednoduchým procesem.
S pořizovatelem nového komunitního plánu (Centrum komunitní práce Ústí n. L.) se setkáme se
zástupci několika desítek organizací, které by měly v rámci pracovních skupin na procesu tvorby
spolupracovat (ST 14.00).
Sejde se kolegium ředitelek mateřských škol (ČT 10.00).
Dokončím práce na konceptu, který by měl být jakýmsi kvazimetodickým návodem pro tvorbu
budoucí Zprávy o stavu sociálního vyloučení. Ta by měla nahradit v mých očích spornou Zprávu
o stavu romské menšiny, jak jsem se k ní vyjadřoval v minulých dnech - ZDE a ZDE.

Kultura

Na pravidelné poradě odboru (PO 10.45) budeme diskutovat především o blížících se akcích
(Velikonoce, jarmark, otevření Parku Clam-Gallasů aj.) a také některých chystaných dotačních
smlouvách.
Sejdeme se v rámci budoucího spolku české části projektu Via Sacra (ST 10.00), abychom
debatovali o podmínkách spolupráce všech českých partnerů tohoto mezinárodního projektu
(Česko, Německo, Polsko).
Budu dále pokračovat v práci na koncepci kulturní politiky města, již bych rád předložil v roce
2017. (průběžná aktivita)

Ostatní aktivity
Zasedá dozorčí rada Naivního divadla Liberec (PÁ 12.00).

Před schválením
Zasedá zastupitelstvo města, kam posílám návrh na jmenování členů správní a dozorčí rady
Spacium ops, individuální dotaci pro LIRA, z. ú, zajímají mě ale i body týkající se budoucnosti
Ještědu - hájím názor, že nemáme přijmout materiál z dílny TMR - Batthyány, ale definovat veřejný
zájem města (není totéž co soukromý zájem TMR) a další jednání otevřít všem subjektům,
a hazardu v Liberci, kde jsem stoupencem stávající nulové varianty. (ČT od 15.00).

Zpráva o lobby za předchozí týden
V minulém týdnu (20. 3. - 26. 3.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):
X

