Týdeník Ivana Langra/ 5. 2. - 11. 2.
2018
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.
Školství a sociální věci
Hned v pondělí ráno se potkám s řediteli ZŠ Kaplického a ZŠ Orlí, abychom diskutovali
prostorové soužití obou škol v budově na Gollově ulici (PO 8.00).
Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) především vyhodnotíme dostupná data o předpovědi
počasí na nejbližší dny. Podle dosavadních dlouhodobých předpovědí mají v tomto týdnu udeřit
silnější mrazy, takže musíme rozhodnout o případných mimořádných opatření pro bezdomovce v první řadě otevření denního centra Naděje i na noc, při delší potřebě pak o realizaci vytápěného
stanu. Dále budeme připravovat materiály do nejbližší rady města (13/2) a následujícího
zastupitelstva města (22/2).
Na jednání na úřadu práce (ST 9.00) se chceme dohodnout na další spolupráci v oblasti
poskytování příspěvků a doplatků na bydlení pro klienty, kteří budou aktivními účastníky projektu
Housing first. (přeloženo z minulého týdne)
Zúčastním se zasedání tzv. orchestrálních odborů Divadla F. X. Šaldy (ST 10.30), abych jim byl k
dispozici a k zodpovězení dotazů souvisejících s financováním divadla.
Sejdu se s kolegy z odboru rozvoje a dotací a hlavního architekta, abychom nastavili jednotný
postup města v projektu sociálního bydlení - rekonstrukce městských bytových domů (ST 14.00).
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)
Zúčastním se jednání aktérů ve vzdělávání (ČT 13.00), kde budeme v rámci průběžné evaluace
mj. diskutovat aktualizaci opatření z Místního plánu inkluze, který v listopadu 2016 schválilo
zastupitelstvo města.
Sejdu se s Janem Cverčkem, romským aktivistou, (PÁ 8.30) abychom diskutovali jeho nový
projekt.

Kultura
Na pravidelné poradě odboru (PO 10.00) 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. (přeloženo z minulého týdne, kdy porada odpadla
pro nemoc kolegů)
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
Vítání občánků (PÁ 9.30).

Před schválením
Zasedne rada města (ÚT od 10.00), kam mj. posílám vyhlášení konkurzů na ředitele ZŠ, ale třeba
i vyhlášení Kulturního počinu roku 2017, návrhy individuálních dotací i materiál k obnovení městské
galerie, která městu a jeho umělcům významně chybí po prodeji bývalé Malé výstavní síně
a uzavření navazující Galerie U Rytíře.

Zpráva o lobby za předchozí týden
V minulém týdnu (29. 1. - 4. 2.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):
R. Gamba (FO) - školství v LBC
B. Konvalinková, D. Petrýdesová (KV knihovna) - financování poboček, projekty
P. Jevická (FO) - sociální bydlení
I. Bílková (FO) - vzdělávání ZŠ

Týdeník Ivana Langra/ 12. 2. - 18. 2.
2018
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.
Školství a sociální věci
Potkám se s ředitelem ZUŠ Tomášem Kolafou a Irenou Houkalovou, hlavní koordinátorkou ZUŠ
Open, abychom se pobavili o liberecké části 2. ročníku projektu, který se uskuteční 24. května
(PO 10.30).
Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme dále vyhodnocovat dostupná data
o předpovědi počasí na nejbližší dny i aktuální kapacity azylových zařízení. Přes původní odhady
nám počasí zatím relativně přeje. Na řadu přijdou i další operativní materiály.
Sejdu se se zástupci ZŠ Švermova (ČT 8.00), abychom diskutovali o případu žáka 8. třídy a jeho
potížích při vzdělávání.
Znovu se potkám s ředitelem ZUŠ Tomášem Kolafou (ČT 9.30), tentokrát budeme diskutovat
o provozních záležitostech školy.
K problematice GDPR jsme pozvali všechny ředitele MŠ, ZŠ i neškolských příspěvkových
organizací (ČT 10.00).

Kultura
Na pravidelné poradě odboru (PO 10.00) budeme připravovat otevření nové městské galerie (je
třeba připravit jak nájemní smlouvu, tak výstavní plán do konce roku 2018 vč. vstupní výstavy,
jejíž vernisáž předpokládáme v červnu 2018. Pokračovat také budeme v přípravě zadávacích
podmínek soutěže na rekonstrukci barokního morového sloupu, na nějž máme v letošním
rozpočtu 1,5 miliónu korun.
Při slavnostním aktu odtajníme výsledky soutěže o Kulturní počin 2017 (ÚT 17.00). Jde
bezpochyby o největší kulturní událost měsíce.
Sejde se odborná skupina (památkáři, historici, muzejníci, galeristé, zástupci církve), aby
diskutovala o vhodnosti přesunu opraveného morového sloupu do veřejného prostoru ze zahrady
Kostela Nalezení sv. Kříže (ST 9.00).
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 do konce
volebního období - původní předpokládaný termín do konce roku 2017 jsem byl bohužel nucen
přehodnotit. (průběžná aktivita)

Ostatní aktivity
Předpremiéra nové inscenace Naivního divadla Liberec - Řekl bych nějakej vtip a pak bych umřel
smíchy (PÁ 9.00).

Před schválením
Zasedne rada města (ÚT od 10.00), kam mj. posílám návrh nové spádové vyhlášky ZŠ pro školní
rok 2018/2019 - změny jsou ale jen velmi mírné. Dále návrh na poskytnutí individuální dotace a na
vysazení stromu svobody dne 28. října 2018 ke 100. výročí vzniku ČSR.

Zpráva o lobby za předchozí týden
V minulém týdnu (5. 2. - 11. 2.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):
D. Souček (Liberecký deník) - inzerce, vzdělávání

Týdeník Ivana Langra/ 19. 2. - 25. 2.
2018
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.
Školství a sociální věci

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme řešit některé dlouhodobé záležitosti i přípravu
na další radu města (6/3).
Se členy komise humanitní (ÚT 9.00) budu diskutovat jejich iniciativu zvýšit nájemné v městských
bytech o 20 procent. S tímto návrhem zásadně nesouhlasím, protože jde proti duchu schválené
koncepce města a proti myšlence sociálního bydlení, které podle mého názoru má právě veřejná
správa specifickým příjmovým skupinám zajišťovat. Zvyšovat takto brutálně nájemné seniorům,
lidem s hendikepy, matkám samoživitelkám, nízkopříjmovým klientům apod. je nemorální, a to
zvláště v situaci, kdy se musí potýkat s pravidelným růstem nákladů za služby.
Zúčastním se otevření nových sklářských oborů na Základní umělecké škole Frýdlantská (ÚT
12.00); jde mimochodem o skvělý nápad jak zvýšit pestrost nabídky v oblasti výtvarného umění
a estetiky.
Vůbec poprvé se na společném jednání sejdou výbory pro vzdělávání městského i krajského
zastupitelstva (ÚT 15.30). Bavit se budeme především o koordinaci společného vzdělávání
na MŠ, ZŠ a SŠ a o dalších záležitostech. Je zřejmé, že ve všech třech stupních vzdělávací
soustavy existuje určitý průnik témat, která je vhodné řešit společně.
Na pravidelném jednání se sejde koordinační tým pro realizaci strategie pro začleňování (ST
8.00), abychom se po pár týdnech vzájemně informovali o postupu v jednotlivých projektech
apod.
S arch. Jiřím Janďourkem se potkáme nad tématem parku v Přemyslově ulici (ST 10.00), který
připravujeme nejen na přejmenování po vynikajících sbormistrech Jiřině a Milanu Uherkových,
ale souběžně jej hodláme upravit v hudební park.
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 se žadatelem, který mi chce představit koncept venkovní školky a školy v Liberci (ČT
11.00).

Kultura
Na pravidelné poradě odboru (PO 10.00) budeme dále připravovat otevření nové městské galerie
(dle našich plánů se tak opravdu stane v červnu 2018, a to patrně v rámci festivalu umění
Artweek), pokračovat také budeme v přípravě zadávacích podmínek soutěže na rekonstrukci
barokního morového sloupu, na nějž máme v letošním rozpočtu 1,5 miliónu korun. Minulý týden
jsme přitom vedli odbornou diskuzi se zástupci jednotlivých památkářských autorit a došli k
názoru, že sloup zřejmě nebudeme stěhovat z jeho současného umístění v zahradě Kostela
Nalezení sv. Kříže, ale naopak vytvoříme podmínky pro jeho veřejnou prezentaci tam.
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 komise pro kulturu a cestovní ruch (ST 14.00).

Poprvé se sejde skupina zástupců jednotlivých zastupitelských klubů (ST 16.00), která bude
v rámci regulace hazardu vyhodnocovat žádosti provozovatelů na umístění heren (adresy
provozoven), jak předpokládá záměr obecně závazné vyhlášky schválený na únorovém
mimořádném zastupitelstvu města.

Před schválením
Zasedne mimořádná rada města (ÚT od 10.00). Zasedne zastupitelstvo města (ČT od 15.00), kam
mj. posílám individuální dotace, tzv. spádovou vyhlášku v ZŠ či pojmenování parku v Přemyslově
ulici po Jiřině a Milanu Uherkových.

Zpráva o lobby za předchozí týden
V minulém týdnu (12. 2. - 18. 2.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):
I. Al Sulaiman (FO) - výstava fotografů v KVK
I. Pohl Houkalová (ZUŠ Open) - ZUŠ Open
pí Rejlková (FO) - sociální služba pro děti se ZP

Týdeník Ivana Langra/ 26. 2. - 4. 3.
2018
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.
Školství a sociální věci
Hned v pondělí ráno se potkám s Jiřím Pacltem, ředitelem ZŠ Doctrina, s nímž budu diskutovat
problematiku rozvoje Podještědského gymnázia, které Doctrina už pár měsíců vlastní (PO 8.00).
Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme řešit materiály do nejbližší rady města (6/3),
které se musejí do středy odevzdat, vyhodnocovat první noc, kdy na naši žádost Naděje
mimořádně otevře své denní centrum pro bezdomovce, diskutovat o blížících se zápisech do ZŠ
(nový předzápisový portál) a sledovat i počty přihlášek do konkurzů na ředitele základních škol
(pondělí je uzávěrka).
Setkám se s výzkumníkem Davidem Gregerem (ÚT 10.00), abychom spolu debatovali
o problematice školských spádových oblastí a tzv. spádové turistice.
Sejdu se s kolegy z organizace D.R.A.K. (ÚT 11.00), abychom se poradili, jak dál při zpracování
tzv. pocitové mapy bariér ve městě (z pohledu vozíčkářů a klientů se zhoršenou mobilitou).
Společně s kolegy z Platformy pro sociální bydlení budeme dále pokračovat v diskuzi a tvorbě
nové koncepce bydlení města Liberec (ÚT 13.00). Rád bych ji připravil ještě do voleb.
Sejde se projektový tým projektu Vzdělávejme společně děti předškolního věku (ST 8.00). Cílem
je informovat se vzájemně o právě realizovaných aktivitách jednotlivými partnery projektu.

Na pravidelném kolegiu se sejdu s řediteli 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)
Sejdu se s ředitelem ZUŠ Frýdlantská Tomášem Kolafou a jeho hostem prof. Shippsem (ČT
11.00), který o letních prázdninách povede v Liberci mistrovské houslové kurzy.
Rád bych se zúčastnil projednání nového záměru úpravy Zborovské rokle a sousedící
nemovitosti, který chce představit arch. David (ČT 16.00).

Kultura
Na pravidelné poradě odboru (PO 10.00) budeme dále připravovat otevření nové městské galerie
i zadávací podmínky soutěže na rekonstrukci barokního morového sloupu, stejně jako materiály
do nejbližší rady města (6/3).
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
Otevřu turnaj v sálové kopané, který pro národnostní menšiny pořádají CPIC a Komunitní středisko
Kontakt (SO 9.30).

Před schválením
Nezasedá rada ani zastupitelstvo města.

Zpráva o lobby za předchozí týden
V minulém týdnu (19. 2. - 25. 2.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):
J. Janďourek (FO) - hudební park Jiřiny a Milana Uherkových

