Týdeník Ivana Langra/ 4. 6. - 10. 6.
2018
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.
Školství a sociální věci
Setkám se s ředitelkou Domova Harcov Vladimírou Řáhovou (PO 8.00), abychom spolu řešili
problematiku bydlení pro klienta domova (občané s mentálním postižením).
Jak je již známo z médií, podařilo se nám minulý týden nalézt skleněnou schránku, umístěnou pod
kořeny bývalého stromu svobody z roku 1946. Nyní přišel čas tubus za přítomnosti konzervátorů,
archeologů, médií i paní Jaroslavy Chotěnovské, pamětnice, která mě na existenci "pokladu" letos
v lednu upozornila, otevřít a prozkoumat. Dle prvních náhledů obsahuje nejméně jednu ručně
psanou listinu a jednu dobovou minci (PO 9.00).
Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) probereme aktuální témata školská i ze sociální oblasti.
Týkat se budou např. zápisů do MŠ, nové koncepce bydlení aj.
Zasedneme na pravidelném jednání s Agenturou pro sociální začleňování (ST 8.00), kde tradičně
řešíme posuny v naplňování strategie začleňování a další související témata.
Povedu již třetí plénum zástupců žákovských parlamentů našich ZŠ (ST 10.30). Tématem
aktuálního zasedání je Veřejný prostor - co mu chybí a co přebývá?
Zahájím další akci, jíž jsem duchovním otcem - 1. ročník olympiády dětí z MŠ. Akci společně
pořádají MŠ Korálek, ZŠ Aloisina Výšina a Gymnázium a SOŠPg Jeronýmova a zúčastní se jí
na 130 dětí. Akci sponzorsky podporuje fa Gastron (ČT 9.00).
Dalším nově jmenovaným ředitelům ZŠ osobně přivezu jmenovací dekrety na dalších šest let jejich
funkce (ČT od 10.00).

Kultura
Na pravidelné poradě odboru (PO 10.45) budeme pokračovat v práci na přípravě rekonstrukce
morového sloupu, úpravy prostor budoucí městské galerie a s tím souvisejícího otevření 1. výstavy
a dalších kulturních akcí - Liberecký jarmark je již tento týden a prázdninový program před radnicí
na dohled.
Zúčastním se zasedání hodnotící komise, která vybere (snad) dodavatele stavby - restaurování
barokního morového sloupu (ÚT 14.00).
Společně s dalšími kolegy zahájím letošní třídenní Festival dětského čtenářství (ST 10.00)
na podporu dětského čtení a čtenářské gramotnosti.
Zúčastním se tradičního křtu audioknihy, což je jednou ze součástí festivalu čtenářství (ČT 15.00).
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)
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
Předávání maturitních vysvědčení - SPŠSE (PÁ 8.30).
Liberecký jarmark (SO od 9.00).

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

Zpráva o lobby za předchozí týden
V minulém týdnu (28. 5. - 3. 6.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):
P. Koutecká, J. Janďourek (FO) - park Uherkových, další úpravy
D. David, pí Švehlová (MAS Podještědí) - MAP II

Týdeník Ivana Langra/ 11. 6. - 17. 6.
2018
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.
Školství a sociální věci
Sejdu se s p. Vlastimilem Peckou (PO 8.00), abychom řešili některé věci v problematice vzdělávání
a zaměstnanosti.
Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) nás čeká balík materiálů, které chystáme do nejbližší
rady města. Vše je třeba pročíst, prodiskutovat, případně upravit do akceptovatelné podoby.
V závěrečné debatě také probereme ukončení zápisů do mateřských škol, protože
v předcházejícím týdnu uplynula lhůta pro správní řízení.
S kolegy z úřadu probereme stav zajištění problematiky GDPR v našich příspěvkových
organizacích (PO 14.00).
Sejdu se s Martinem Chocholou z Agentury pro sociální začleňování. Téma? Koordinace našich
terénních sociálních pracovníků (ÚT 8.00).
Potkám se s maminkou žáka jedné naší základní školy ohledně problémů v jeho vzdělávání (ÚT
9.00).
Tradičně se zúčastním imatrikulace budoucích prvňáčků Základní školy DOCTRINA a souběžně
vyřazení žáků devátých ročníků (ÚT 17.00).
Setkám se s ředitelkou Domova Harcov Vladimírou Řáhovou (ST 8.00), abychom spolu řešili
problematiku bydlení pro klienta domova (občané s mentálním postižením). přesunuto z minulého
týdne
Naposledy ve funkci náměstka uspořádám setkání s Radou starších, tedy zástupci seniorských
klubů z Komunitního střediska Kontakt (ST 9.00).
Zúčastním se zahájení druhého ročníku Festivalu talentů, tedy přehlídky umělecké tvorby našich
základních a mateřských škol (ST 13.00).

Pro ředitele našich příspěvkových organizací uspořádáme prezentaci analýzy v problematice
GDPR (ČT 9.00).
Setkám se s rodiči a pedagogy ZŠ speciální Orlí vč. odloučeného pracoviště Gollova (ČT 16.30).

Kultura
Na pravidelné poradě odboru (PO 10.45) budeme pokračovat v práci na přípravě rekonstrukce
morového sloupu (již zasedala hodnotící komise nabídek od dodavatelů), úpravy prostor budoucí
městské galerie (finišujeme!) a vyhodnocení právě ukončeného jarmarku.
Kulturou naplněný víkend - v sobotu (SO od 13.00) odhalíme novou sochu na náměstí před radnicí
a společně s dobrovolníky se pokusíme obejmout budovu Divadla F. X. Šaldy (protože ho máme
rádi). Následuje představení Bohéma (SO od 17.00) v rámci akce Týden proti násilí na seniorech.
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
Zasedá rada města ve funkci valné hromady městských obchodních společností (ÚT od 10.00).

Zpráva o lobby za předchozí týden
V minulém týdnu (4. 6. - 10. 6.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):
M. Kořínková (waldorfská iniciativa) - dotace od města
J. Paclt (DOCTRINA) - kapacity školy
P. Červa (FO) - hospodářský výsledek LIS

Týdeník Ivana Langra/ 18. 6. - 24. 6.
2018
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.
Školství a sociální věci
Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme především řešit chystanou rekonstrukci Základní
školy Náměstí Míru a zajištění výuky jejích školáků v období září 2018 - leden 2019. Dále budeme
diskutovat různé materiály operativní povahy.
Sejde se projektový tým projektu Vzdělávejme společně děti předškolního věku (ST 8.00), kde si
s partnery po měsíci vyměníme další zkušenosti z jednotlivých aktivit.

V největší radniční zasedací místnosti přivítám rodiče žáků ZŠ Náměstí Míru, abychom je společně
s ředitelkou školy informovali o časovém plánu výše zmíněné rekonstrukce školy a provizorního
zajištění výuky (ST 16.30).
Dalším nově jmenovaným ředitelům ZŠ osobně přivezu jmenovací dekrety na dalších šest let jejich
funkce (ČT od 9.00).

Kultura
Na pravidelné poradě odboru (PO 10.45) budeme pokračovat v přípravě otevření nové městské
galerie (vernisáž se uskuteční už 29/6), diskutovat o letním programu na náměstí (představení
DFXŠ) i chystaných akcích ke 100. výročí založení Československa.
Sejdu se s klientem, který mi přinese návrh na udělení čestného občanství města jednomu
z libereckých rodáků (ST 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
Zahájení konference o dobrovolnictví (ST 10.00).
Zasedá výbor pro vzdělávání (ČT 15.30).
Zúčastním se udělení medailí města prof. Kvačkovi a prof. Jirsákovi (ČT 17.00).
Svatební obřad (SO 12.00).
Výstava Salon tolerance (NE 10.00).

Před schválením
Zasedá rada města (ÚT od 10.00), kam mj. posílám vyhodnocení soutěže na restaurování
barokního morového sloupu, provozní podmínky nové městské galerie či některé individuální
dotace.

Zpráva o lobby za předchozí týden
V minulém týdnu (11. 6. - 17. 6.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):
pí Haringová (FO) - vzdělávání syna
J. Eichlerová (FO) - vyučování v ZŠ speciální
J. Paclt (Doctrina) - zajištění výuky ZŠ Nám. Míru
V. Řáhová (Domov Harcov) - převod budovy

Týdeník Ivana Langra/ 25. 6. - 1. 7.
2018

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.
Školství a sociální věci
Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme dále diskutovat detaily k chystané rekonstrukci
Základní školy Náměstí Míru, resp. k zajištění výuky jejích školáků, kteří od září najdou provizorní
podmínky na ZŠ Vrchlického/ Sokolovská (6 tříd 1. stupně) a na Technické univerzitě v Liberci (2.
stupeň). Znamená to pro vedení školy i město vyladit řadu věcí, dopravou počínaje a vybavením
některých tříd konče. Rodiče dětí jsme o situaci již zpravili minulý týden, čeká nás s nimi ale ještě
schůzka v průběhu srpna. Dále budeme diskutovat různé materiály operativní povahy.
Sejdu se s hejtmanem Libereckého kraje, zástupci o.p.s. ARCHA 13 a vojenské správy, abychom
pokračovali v diskuzi nad záměrem branně bezpečnostního centra (PO 11.00).
Zúčastním se jako předseda komise 2. kola konkurzu na ředitele ZŠ Oblačná (ÚT 8.00).
Zúčastním se zahájení výstavy Jak se dělá řemeslo na náměstí před libereckou radnicí (ÚT 10.00).
Přijmu zástupce Asociace romských představitelů Libereckého kraje (ÚT 10.30), abychom
pravidelně debatovali o problematice menšin.
Občanům Vesce a Doubí představím na ZŠ Kaplického pilotní počin společného projektu města,
Městské policie Liberec a Policie ČR s názvem Mikrotým, který má napomoci se zvyšováním pocitu
bezpečí a řešením sociálních problémů. Součástí mikrotýmu bude terénní pracovník města,
asistent prevence kriminality, strážník a zástupce obvodního oddělení policie a jeho hlavní zbraní
bude sdílení informací a práce v terénu (ÚT 17.00).
Zúčastním se jako předseda komise 2. kola konkurzu na ředitelku MŠ Hvězdička, Gagarinova (ST
8.00).
Zatím naposledy se rozjedu do některých škol, abych nově jmenovaným ředitelům ZŠ a MŠ
osobně přivezl jmenovací dekrety na dalších šest let jejich funkce (ČT od 9.00).

Kultura
Na pravidelné poradě odboru (PO 10.00) budeme finišovat s přípravami na páteční otevření nové
městské galerie - Malé výstavní síně (instalace, tiskové materiály) a debatovat o nabitém podzimu,
kdy nás nad rámec obvyklosti čekají významně obohacené Dny evropského kulturního dědictví
i akce ke 100. výročí založení Československa.
Konečně! První vernisáží slavnostně otevřeme novou městskou galerii - Malou výstavní síň
(PÁ 17.00).
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
Zúčastním se jako představitel jedné z rolí školního představení pohádky Má to smysl aneb Jak šly
děti zachránit svět (ST 10.00).

Před schválením
Zasedá zastupitelstvo města (ČT od 15.00), kam mj. posílám návrhy na některé individuální
a programové dotace.

Zpráva o lobby za předchozí týden
V minulém týdnu (18. 6. - 24. 6.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):
J. Zeronik, J. Paclt (Doctrina) - vzdělávání žáků ZŠ Nám. Míru
O. Hink (FO) - návrh na ocenění města

