Týdeník Ivana Langra/ 31. 7. - 6. 8.
2017
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.
Školství a sociální věci
Sejdu se s arch. Janďourkem (PO 13.00), který připravuje návrh pamětní desky manželům
Uherkovým, již chceme umístit a odhalit již v září na objektu DDM Větrník. Tam totiž pěvecký
sbor Severáček, který ve školním roce 2017/2018 oslaví 60 let existence, měl své první
zkušebny. K výročí sboru společně s bývalými členy Severáčku ještě plánujeme pojmenování
parku po obou manželích a jeho přeměnu v hudební park. Obojí by se mělo uskutečnit v roce
2018.
Na pravidelné poradě odboru (PO 13.15) budeme diskutovat záležitosti, které se nashromáždily
během mé dvoutýdenní nepřítomnosti, stejně jako plán činnosti odboru na druhé pololetí roku,
kdy budeme mj. finalizovat nový komunitní plán města, rozjíždět projekt housing first (bydlení
především) atd. Stanovíme také seznam materiálů, které je nutné připravit pro radu města 29/8
(odevzdání 23/8).
Zajedu se rozloučit s dlouholetou ředitelkou MŠ Pod Ještědem Janou Flanderkovou (ÚT 9.00),
která ve své funkci na vlastní žádost končí k 31/7. Souběžně uvedu do funkce její nástupkyni,
kterou rada města na základě konkurzu jmenovala v červnu.
Setkám se s Ivetou Bílkovou z Asociace romských představitelů Libereckého kraje (ÚT 10.30),
abychom diskutovali o památníku romského holokaustu i sobotní pietní vzpomínce na tutéž
událost.
Vyslechnu rodiče chlapce z jedné sídlištní základní školy, kteří chtějí diskutovat o problémech při
vzdělávání svého potomka (ÚT 14.00). Vstupní jednání zatím nedovoluje detailnější informaci
o ZŠ.
Sejde se projektový tým projektu Vzdělávejme společně děti předškolního věku v Liberci (ST
8.30), jehož je město nositelem a hlavním finančním partnerem. Projekt za téměř 28 miliónů je
financován z OP Vzdělávání a slouží k podpoře společného vzdělávání (inkluze) v mateřských
školách.
Poté, co jsem v končícím školním roce uskutečnil 40 návštěv po našich základních školách,
začnu s vyhodnocováním evaluačních dotazníků k plnění střednědobých cílů kvality vzdělávání
(čtěte celý dokument). Na základě vyhodnocení a dalších diskuzí pak v průběhu prázdnin
připravíme konkrétní cíle pro nový školní rok. (průběžná aktivita)

Kultura
Na pravidelné poradě odboru (PO 10.45) budeme probírat aktuální kulturní akce ve městě i ty
připravované - např. Dny evropského kulturního dědictví, které se uskuteční na začátku září.
Připravuji inovaci pravidel soutěže Kulturní počin roku, které bych rád předložil radě města
29/8. (průběžná aktivita)
Budu dále pokračovat v práci na koncepci kulturní politiky města, již bych rád předložil v roce
2017. (průběžná aktivita)

Ostatní aktivity

Pietní akce k romskému holokaustu (SO 14.00).

Před schválením
Nezasedá rada ani zastupitelstvo města.

Zpráva o lobby za předchozí týden
V minulém týdnu (3. 7. - 9. 7.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo
sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):
plk. V. Husák (PČR) - možnost využití kavárny Pošta
M. Chochola, P. Pech, M. Nešporová (Agentura pro SZ) - sociální začleňování v Liberci
Prof. J. Picek (FP TUL) - spolupráce s městem a ASZ při začleňování

Týdeník Ivana Langra/ 7. 8. - 13. 8.
2017
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

Školství a sociální věci
Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme především diskutovat první hrubé obrysy
rozpočtu rezortu školství a sociálních věcí na rok 2018. Některé priority mám samozřejmě již
v hlavě - rád bych získal více peněz pro rozpočty základních škol (dalších alespoň 10 % navíc
do provozu + alespoň 2 milióny k platům pro učitele), musíme dále navýšit rozpočty městských
příspěvkových organizací (minimálně o růst platů jejich zaměstnanců, které od července 2017
nařídila vláda a s kterým rozpočtový výhled města dosud nepočítal), mám představu poslat
nejméně 10 miliónů do investičního fondu Divadla F. X. Šaldy, kde tímto způsobem začneme
postupně šetřit (snad i s pomocí dalších institucí) na rekonstrukci zázemí Šaldova divadla (příští
rok bychom také měli zpracovat kompletní projektovou dokumentaci), rád bych o 1 milión navýšil
prostředky dotačního fondu Komunitního plánu sociálních služeb (ze současných 5 na 6 miliónů),
abychom zvýšili míru pokrytí potřeb poskytovatelů sociálních služeb na území města, stejně jako
navrhnu navýšení prostředků do fondu pro kulturu a cestovní ruch (optimálně na 2 až 2,1 miliónu
ze současných 1,7). Budu ale v pozitivním smyslu lobovat i za navýšení příspěvku pro Krajskou
vědeckou knihovnu, která provozuje šest městských poboček a kterou zatím město silně finančně
podceňuje (část navýšení ostatně navrhuji již do zářijového rozpočtového opatření).
Sejdu se se zástupcem stavební firmy Syner (ÚT 9.00), abychom debatovali nad nápadem
poskytnout vybraným lidem bez přístřeší stavební buňku jako zázemí. Návrh jsme diskutovali již
v květnu v rámci komise zdravotní a sociální, přičemž jsme se inspirovali podobnou situací
na Praze 9.
Navštívím organizaci Alvalída (ST 9.00) - stacionář pro klienty s mentálním a kombinovaným
postižením a ZŠ pro děti s tímtéž postižením, kde budeme mj. řešit i otázku možné dotace ze
strany města.

Sejdu se s ředitelem ZŠ a MŠ Barvířská (ČT 8.00), abychom společně diskutovali některé
záležitosti z provozu školy.
Sejdu se se zástupci Agentury pro sociální začleňování a Platformy pro sociální bydlení (ČT
9.30), abychom dále rozvíjeli projekt Housing first (Bydlení především).
Poté, co jsem v končícím školním roce uskutečnil 40 návštěv po našich základních školách,
začnu s vyhodnocováním evaluačních dotazníků k plnění střednědobých cílů kvality vzdělávání
(čtěte celý dokument). Na základě vyhodnocení a dalších diskuzí pak v průběhu prázdnin
připravíme konkrétní cíle pro nový školní rok. (průběžná aktivita)

Kultura
Pravidelná porada odboru odpadá.
Zúčastním se zahájení mezinárodního festivalu Liberecký flašinetář (ST 16.00), který se v Liberci
postupně stal unikátní tradicí.
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

Před schválením
Nezasedá rada ani zastupitelstvo města.

Zpráva o lobby za předchozí týden
V minulém týdnu (31. 7. - 6. 8.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):
J. Janďourek, Z. Koňasová (FO) - deska k uctění památky zakladatelů Severáčku
I. Bílková, J. Kanaloš (Asociace Romů) - pieta k romskému holokaustu
J. Kanaloš (FO) - mentoring
manželé Dufkovi (FO) - školní docházka syna
R. Gamba, L. Průcha (ITveskole.cz, Člověk v tísni) - projektový tým projektu Vzdělávejme děti
společně
V. Pecka, M. Vít (Educa Quality) - projektový tým projektu Férové školy
M. Winklerová (FO) - problematika rekonstrukce MŠ Beruška

Týdeník Ivana Langra/ 14. 8. - 20. 8.
2017
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.
Školství a sociální věci
Za účasti všech partnerů (EDUCA QUALITY, Člověk v tísni, Kontakt, DDM Větrník a město) se
sejde projektový tým projektu Férové školy v Liberci (PO 8.00).
Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme pokračovat v diskuzi nad prvními hrubými
obrysy rozpočtu rezortu školství a sociálních věcí na rok 2018 (několik základních dat - viz minulý
týden). K dispozici už bychom měli mít první agregované požadavky z našich velkých
příspěvkových organizací, jejichž příspěvky tvoří hlavní podíl rozpočtu rezortu. Budeme se dále
zabývat materiály, které směřují do poslední prázdninové rady města (29/8).
Navštívím ředitelku DFXŠ Jarmilu Levko (PO 14.30), abychom v Malém divadle zhlédli stav prací
na nové podlaze tamního jeviště a prodiskutovali některé další záležitosti z provozu divadla.
Sejdu se s kolegy - úředníky s dalšími obyvateli městských bytových domů (ÚT 13.00), abychom
společně probrali možnosti jejich přestěhování do jiných městských nemovitostí. Jen tak bude
možné realizovat projekt tzv. sociálního bydlení, tedy rekonstrukci původních bytových domů,
financovanou z prostředků IPRÚ.
Na meziodborové úrovni a se zástupci neziskového sektoru budeme dále diskutovat problematiku
umístění a zprovoznění stavební buňky pro vybrané lidi bez přístřeší (ST 9.00). Jde o pokus
přenést do Liberce malý střípek dobré praxe z Prahy 9.
Na Technické univerzitě v Liberci i v tomto roce zahájím letní česko-slovenský seminář historiků
(ČT 9.00).
Poté, co jsem v končícím školním roce uskutečnil 40 návštěv po našich základních školách,
začnu s vyhodnocováním evaluačních dotazníků k plnění střednědobých cílů kvality vzdělávání
(čtěte celý dokument). Na základě vyhodnocení a dalších diskuzí pak v průběhu prázdnin
připravíme konkrétní cíle pro nový školní rok. (průběžná aktivita) Po první analýze již mohu
konstatovat, že naše školy v průběhu roku učinily velký pokrok například v oblasti zapojování
žáků do chodu školy (žákovské parlamenty), zvyšování úrovně výuky cizích jazyků a její evaluace
(testování angličtiny) či v zavádění zdravějšího stravování (certifikace školních jídelen). Naopak
mnohde stále pokulháváme v oblasti komunikace navenek a celkovém otevírání škol směrem k
veřejnosti.

Kultura
Na pravidelné poradě odboru (PO 10.45) zahájíme diskuzi nad obrysy rozpočtu kultury
a cestovního ruchu pro rok 2018, probereme také přípravu nastávajících kulturních akcí ve
městě.
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

X

Před schválením
Nezasedá rada ani zastupitelstvo města.

Zpráva o lobby za předchozí týden
V minulém týdnu (7. 8. - 13. 8.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):
sen. M. Canov - diskuze o školském zákonu
O. Paclt, I. Otissová (S Group) - debata o darování stavební buňky pro potřeby bezpřístřeší
J. Šolc (FO) - budoucí přednáška o etice v politice
P. Havlíčková (Alvalída) - návštěva zařízení, dotační podpora městem
T. Hasil (G300) - přípravy 50. výročí 21. srpna v roce 2018
M. Chochola, P. Pech (Agentura pro soc. začleňování), D. Valouch (Platforma pro soc. bydlení) projekt Housing first v Liberci
P. Koutecká (FO) - pieta manželům Uherkovým

Týdeník Ivana Langra/ 21. 8. - 27. 8.
2017
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.
Školství a sociální věci
Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme už potřetí pokračovat v diskuzi nad obrysy
rozpočtu rezortu školství a sociálních věcí na rok 2018, které musíme odevzdat do 25/8. Máme
už k dispozici první rámcová data z našich velkých příspěvkových organizací, jimž musíme
navýšit příspěvky kvůli vládou nařízenému růstu platů od 1/7 a možná i od 1/1/2018 (samo
o sobě je to naprosto správné, protože platy v PO jsou v průměru dost nízké, ale vláda rozhoduje
od stolu, aniž by obcím své rozhodnutí vyvážila navýšením příjmů). Budeme se dále zabývat
materiály, které směřují do poslední prázdninové rady města (29/8, odevzdání do 23/8)
a prodiskutujeme také návrhy na vyhlášení dotačních programů z fondů vzdělávání a zdraví
a prevence (je třeba nově alokovat jednotlivé programy, popř. je upravit, samozřejmě musíme
oba fondy přizpůsobit novým pravidlům, aplikovaným už v červnu na fond kultury).
Sejdu se zájemcem, který nám chce nabídnout spolupráci v dotačních projektech v oblasti
školství (PO 14.30).
Pro média jsem společně s ČOI a městskou policií připravil bilanci prvního půlroku 2017
v projektu Liberec proti šmejdům, který staví hráz pořadatelům podvodných prodejních akcí (ČT
10.00). Už teď mohu prozradit, že bilance je to nanejvýš optimistická, ukazuje se, jak moc jsme
za dva roky v boji proti šmejdům pokročili. Více od čtvrtka mj. na www.liberecprotismejdum.cz.

Znovu se sejdu se zástupci Platformy pro sociální bydlení (PÁ 9.00), která nám poskytuje
podporu v rozjezdu projektu Housing first (Bydlení především). Čtěte více o projektu.
Poté, co jsem v končícím školním roce uskutečnil 40 návštěv po našich základních školách,
začnu s vyhodnocováním evaluačních dotazníků k plnění střednědobých cílů kvality vzdělávání
(čtěte celý dokument). Na základě vyhodnocení a dalších diskuzí pak v průběhu prázdnin
připravíme konkrétní cíle pro nový školní rok. Po první analýze již mohu konstatovat, že naše
školy v průběhu roku učinily velký pokrok například v oblasti zapojování žáků do chodu školy
(žákovské parlamenty), zvyšování úrovně výuky cizích jazyků a její evaluace (testování
angličtiny) či v zavádění zdravějšího stravování (certifikace školních jídelen). Naopak mnohde
stále pokulháváme v oblasti komunikace navenek a celkovém otevírání škol směrem k
veřejnosti.(průběžná aktivita)
Připravuji si postupně podklady k podzimním individuálním pohovorům s řediteli ZŠ a MŠ, jimž
v příštím roce končí šestileté funkční období. Na základě diskuze i výsledků v období 2012 - 2018
pak úřad rozhodne, zda bude vypisovat na některá místa konkurzy. (průběžná aktivita)
Kultura
Na pravidelné poradě odboru (PO 10.45) dokončíme diskuzi nad obrysy rozpočtu kultury
a cestovního ruchu pro rok 2018 (odevzdání do 25/8), prodiskutujeme také Dny evropského
kulturního dědictví, které se uskuteční 9/9.
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
Pietní akt k 49. výročí 21. srpna 1968 (PO 10.00).
Velká cena Liberce ve skokových závodech (NE).

Před schválením
Nezasedá rada ani zastupitelstvo města.

Zpráva o lobby za předchozí týden
V minulém týdnu (14. 8. - 20. 8.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):
V. Pecka, M. Vít (EDUCA QUALITY), L. Průcha (Člověk v tísni) - projektový tým projektu Férové
školy v Liberci
P. Jevická (FO) - sociální bydlení
M. Havrdová, P. Matějka (Naděje) - provizorní přístřeší pro bezdomovce

Týdeník Ivana Langra/ 28. 8. - 3. 9.
2017
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.
Školství a sociální věci
Sejdu s Milanem Tarabou (SON, Rada seniorů - PO 8.00), abychom debatovali o společných
tématech a nadcházejících republikových akcích v oblasti bydlení a péče o seniory.
Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme diskutovat běžné operativní věci, souběžně
také dvě žádosti projektů, které podáváme do OPZ - terénní práce pro léta 2018 až 2020
a asistenti prevence kriminality. Projekty vycházejí ze Strategie pro sociální začleňování, kterou
v loňském roce schválilo zastupitelstvo města a na níž jsme pracovali společně s Agenturou pro
sociální začleňování, neziskovými organizacemi a dalšími institucemi. Pro připomenutí úplný text
strategie.
Sejdu se opakovaně s rodiči žáka ZŠ Dobiášova (ST 9.00), abychom s nimi a s ředitelem školy
debatovali narušené klima ve školní třídě a našli nějaké způsoby řešení.
Sejdu se už podruhé o prázdninách s krajským ředitelem PČR plk. Vladislavem Husákem (ST
10.00), abychom spolu probrali další možnosti využití bývalé Kavárny Pošta.
Sejdu se s rodiči MŠ Beruška (ST 15.30), která vstupuje do rekonstrukce, jimž chceme nabídnout
službu, jak snáze překlenout několikaměsíční období dovážení dětí do MŠ Motýlek
na Broumovské.
Tradičně před koncem prázdnin uspořádáme velkou poradu všech ředitelů MŠ a ZŠ (ČT
dopoledne), kde budeme informovat o novinkách rezortu, plánech na nový školní rok atd.
Zahájím 6. ročník festivalu národnostních menšin a etnik Liberec - jedno město pro všechny (ČT
14.00). Festival pořádá naše příspěvková organizace Kontakt a Centrum na podporu integrace
cizinců.
Poté, co jsem v končícím školním roce uskutečnil 40 návštěv po našich základních školách,
začnu s vyhodnocováním evaluačních dotazníků k plnění střednědobých cílů kvality vzdělávání
(čtěte celý dokument). Na základě vyhodnocení a dalších diskuzí pak v průběhu prázdnin
připravíme konkrétní cíle pro nový školní rok. Po první analýze již mohu konstatovat, že naše
školy v průběhu roku učinily velký pokrok například v oblasti zapojování žáků do chodu školy
(žákovské parlamenty), zvyšování úrovně výuky cizích jazyků a její evaluace (testování
angličtiny) či v zavádění zdravějšího stravování (certifikace školních jídelen). Naopak mnohde
stále pokulháváme v oblasti komunikace navenek a celkovém otevírání škol směrem k
veřejnosti.(průběžná aktivita)
Připravuji si postupně podklady k podzimním individuálním pohovorům s řediteli ZŠ a MŠ, jimž
v příštím roce končí šestileté funkční období. Na základě diskuze i výsledků v období 2012 - 2018
pak úřad rozhodne, zda bude vypisovat na některá místa konkurzy. (průběžná aktivita)

Kultura
Na pravidelné poradě odboru (PO 10.45) budeme dále diskutovat o připravovaných akcích
do konce roku 2017 i novinkách na rok 2018.
Zúčastním se předávání Libereckých Thálií, spojených s open-air baletním představením (ST
20.00).

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
Zasedá dozorčí rada Divadla FXŠ (PO 15.30)
Zasedá Řídicí pracovní skupina pro komunitní plán (ST 14.00).

Před schválením
Zasedá rada města (ÚT od 8.30), kam kromě balíku operativních věcí posílám např. záměr
přepravy dětí do náhradní MŠ či návrh poskytnutí některých dotací.

Zpráva o lobby za předchozí týden
V minulém týdnu (21. 8. - 27. 8.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):
p. Uretschlagerr (Martina šicí centrum) - projekt šicích praktik v ZŠ
D. Fialová (FO) - ZŠ s waldorfskou třídou
M. Těšina (FO) - výstava o geoparcích
V. Lesák, D. Valouch (Platforma pro sociální bydlení) - projekt Housing first

