Týdeník Ivana Langra/ 30. 4. - 6. 5.
2018
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.
Školství a sociální věci
Zúčastním se jako předseda konkurzní komise výběrového řízení na místo ředitelky MŠ
Bezová (ST 8.30), protože stávající ředitelka rezignovala.
Sejdu se se skupinou občanů, kteří nesouhlasí s výstavbou bytového objektu na Papírovém
náměstí (ST 9.30), abych jim předložil nové skutečnosti, závěry z rady architektů, jíž jsem se
zúčastnil minulé pondělí, vyslechl jejich názor na věc a zkusil před hlasováním v radě města
(patrně v květnu) alespoň trochu sladit zatím velmi vzdálené postoje.
Sejdu se s řediteli ZŠ Kaplického a ZŠ Broumovská (ST 11.00), abychom diskutovali o další
budoucnosti waldorfských tříd v Liberci. Snažíme se najít udržitelné řešení pro nejbližší nejméně
3 roky, kdy podle dohody ve výboru pro vzdělávání vyhodnotíme dosavadní existenci této
alternativy v krajském městě.
Sejdu se rodiči žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, který dochází do jedné z našich
běžných škol, abych s nimi diskutoval o dalších možnostech vzdělávání (ST 13.00).
Sejde se Řídicí pracovní skupina pro komunitní plán (ST 14.00), aby projednala návrh dotací pro
sociální služby na území města, registrované dle zákona 108/2016 Sb. Letos rozdělujeme
6 miliónů korun.
Potkám se s kolegy ze sociálních služeb, kteří v Liberci provozují online nábytkovou banku a rádi
by expandovali i do "kamenné podoby" (ČT 8.30).
Na pravidelné poradě odboru, ale v nepravidelném čase (ČT 9.15) budeme probírat materiály
do nejbližší rady města (9/5) a také první data ze zápisů do 1. tříd ZŠ, které se uskutečnily 26/4.

Kultura
Pravidelná porada odboru odpadá, konkrétní věci kolem rekonstrukce morového sloupu, otevření
městské galerie a nejbližších kulturních akcí budeme řešit ad hoc v průběhu týdne.
Zúčastním se veřejné debaty Knihovna - věc veřejná (ČT 14.00), která se za účasti odborníků
i politiků ze samopráv (obce, kraj) uskuteční v Krajské vědecké knihovně v Liberci.
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 sešel minulý
týden. (průběžná aktivita)

Ostatní aktivity
Sejde se správní rada fondu kultury a cestovního ruchu (ČT 15.00).
Poslední rozloučení s panem Petrem Vostřákem, dlouholetým šéfem Lidových sadů (ST 14.00).

Před schválením
Nezasedá rada ani zastupitelstvo města.

Zpráva o lobby za předchozí týden
V minulém týdnu (23. 4. - 29. 4.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):
P. Grof (FCC) - sběrný dvůr
Rada architektů SML - Papírové náměstí
R. Šandor, Š. Bátrlová, M. Chochola (Pomoc v nouzi, Agentura SZ) - nábytková banka
O. Škochová (Culture Matters) - koncepce kulturní politiky SML
p. Roubíček, p. Polan (Panther) - vyhláška o regulaci hazardu
D. Vízková (FO) - nová silnice přes Doubí
J. Kašpar (MCU Koloseum) - rozvoj sociálních služeb

Týdeník Ivana Langra/ 7. 5. - 13. 5.
2018
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.
Školství a sociální věci
Sejdu se s rodiči žáka jedné z našich ZŠ, kteří si vyžádali schůzku kvůli stížnosti na školu (ST
14.00).
Na pravidelné poradě odboru, ale v nepravidelném čase (ČT 8.30) budeme dále diskutovat
o zápisech do 1. tříd ZŠ, které se uskutečnily 26/4, a nově také o zápisech do MŠ, které se
uskutečnily 3/5.
Hned několika nově jmenovaným ředitelům ZŠ osobně přivezu jmenovací dekrety na dalších šest
let jejich funkce (ČT od 9.30).
S kolegy ze svého odboru a odboru majetkové správy budeme detailně probírat další možnosti
zkapacitnění odloučeného pracoviště speciální školy v Gollově ulici, kde paralelně sídlí
i waldorfská škola (ČT 14.00).

Kultura
Pravidelná porada odboru odpadá, konkrétní věci kolem rekonstrukce morového sloupu, otevření
městské galerie a nejbližších kulturních akcí budeme řešit ad hoc v průběhu týdne.
Zúčastním se zahájení mimořádné výstavy Magický Himálaj (PO 16.00).
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
Pietní akty k výročí ukončení 2. světové války (ÚT 10.00 a 10.45).
Koncert u příležitosti 20 let pěveckého sboru Výšinka (PÁ 18.00, DFXŠ).
Majáles 2018 (PÁ, SO).

Před schválením
Zasedá rada města (ST od 10.00), kam mj. posílám návrhy na jmenování ředitelů MŠ a ZŠ, návrh
na přijetí movitého daru - morového sloupu od římskokatolické církve a zadávací dokumentaci pro
restaurování téhož.

Zpráva o lobby za předchozí týden
V minulém týdnu (30. 4. - 6. 5.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):
R. Hůlka, M. Fryč. P. Stolín (Zbytek, z.s., FO) - debata o Papírovém náměstí
V. Doležilová, K. Mertová (Rodiče za inkluzi) - vzdělávání žáka ZŠ 5. května
Š. Bátrlová, R. Prade, O. Merglová (Pomoc v nouzi, Potravinová banka) - nábytková banka
D. Alvarez García, F. Horatschke (Talcovi Properties, FO) - debata o Papírovém náměstí

Týdeník Ivana Langra/ 14. 5. - 20. 5.
2018
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.
Školství a sociální věci
Na pravidelné poradě odboru (PO 13.30) budeme dále diskutovat o zápisech do 1. tříd ZŠ, které
se uskutečnily 26/4, a nově také o zápisech do MŠ, které se uskutečnily 3/5. Počty dětí (zejména
v základních školách) se již pomalu začínají usazovat, zatím tedy nepředpokládám nějaký větší
problém.
Setkám se s Vítem Lesákem, ředitelem Platformy pro sociální bydlení, abychom dále diskutovali
strukturu nové koncepce bydlení města, na které společně s externisty pracujeme (ÚT 12.00).
Hned několika nově jmenovaným ředitelům ZŠ osobně přivezu jmenovací dekrety na dalších šest
let jejich funkce (ČT od 9.30).
Budeme dále pracovat na záměru vrátit budově bývalé ZŠ Na Žižkově školské využití. Otázkou je
předběžně odhadnout postup možné rekonstrukce, časové dispozice apod. Materiál bude sloužit
jako podklad pro rozhodnutí rady města (22/5), co s budovou dál. Alternativou je poskytnout ji pro
potřeby sociálního bydlení.

Kultura
Sejdu se s panem Cvrčkem (PO 12.00), abychom debatovali nad tématem letošního festivalu Nisa,
řeka, která nás spojuje.
Na pravidelné poradě odboru (PO 12.30) budeme dále diskutovat situaci kolem rekonstrukce
morového sloupu, který darovací smlouvou přejde do majetku města, přípravu prostor budoucí
městské galerie a chystaného Libereckého jarmarku, který se na náměstí před radnicí uskuteční
v polovině června.
Zúčastním se vernisáže výstavy Fenomén Charlemont v Oblastní galerii Liberec - Lázně, jíž budou
přítomni i potomci rodiny Liebiegů (ČT 17.30).
Zúčastním se zahájení tradiční Muzejní noci na tzv. zlatém kříži mezi muzeem, galerií a poliklinikou
(PÁ 18.00).
Zúčastním se slavnostního koncertu Severáčku, který se uskuteční k 60. výročí sboru (SO 17.00).
Slavnostně otevřeme Park Jiřiny a Milana Uherkových v Přemyslově ulici (NE 11.00).
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
X

Před schválením
Zasedá mimořádné zastupitelstvo města (ČT od 15.00) s hlavním bodem jednání - změny ve
statutárních orgánech DPMLJ.

Zpráva o lobby za předchozí týden
V minulém týdnu (7. 5. - 13. 5.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):
M. Chochola, M. Nešporová (Agentura SZ) - porada projektového týmu
Z. Capeková (FO) - vzdělávání syna

Týdeník Ivana Langra/ 21. 5. - 27. 5.
2018
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.
Školství a sociální věci

Sejdu se s Janem Kanalošem z Asociace romských představitelů LK (PO 10.00), abychom
diskutovali o projektech připravovaných romskou komunitou.
Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) povedeme další analýzu dat z obou zápisů (ZŠ a MŠ)
a také diskuzi o aktuálních operativních materiálech. Pokud jde o základní školy, mohu už teď
předběžně říci, že žádný větší problém při zápisech nenastal (navzdory zápisové turistice, která se
letos bohužel dotkla mnohem více oblastí než obvykle a začíná se stávat globálním a nikoli
lokálním problémem); u MŠ je ještě na závěry příliš brzy.
Sejde se projektový tým Vzdělávejme společně děti předškolního věku (ST 8.00), kde se budeme
vzájemně informovat o aktuálních aktivitách jednotlivých partnerů projektu a případných
problémech.
Společně s kolegy provedeme první prohlídku terénu poblíž libereckého zámku, kde by mohla být
pod bývalým stromem svobody zakopána schránka s dokumentací z roku 1946 (ST 9.00).
Zahájím další ročník sportovně - vědomostní soutěže pro ZŠ Dobi cup (ČT 9.00).
Dalším nově jmenovaným ředitelům ZŠ osobně přivezu jmenovací dekrety na dalších šest let jejich
funkce (ČT od 9.30).
Sejdu se se zástupci Spolku přátel Ostašova ve věci dalšího rozšíření průmyslové zóny v této
oblasti (ČT 13.00).
Potkám se se zástupci Ministerstva pro místní rozvoj (PÁ 9.30) ve věci provozování krematoria
a pohřební služby a také v dalších záležitostech.

Kultura
Sejdu se s panem Markem Ottlem (PO 8.00), abychom vyhodnotili Majáles 2018 a připravili se
na další ročník.
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.
Zahájím po boku Magdaleny Kožené 2. ročník Open ZUŠ, tedy přehlídky zájmové činnosti dětí ze
základních uměleckých škol (ČT 11.00).
Sejdu se s ředitelkou KVK Blankou Konvalinkovou (ČT 14.00), abychom dále diskutovali o podpoře
knihovny a jejích městských poboček.
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
Zasedá školská rada ZŠ Lesní (ST 14.00), jíž jsem dočasně členem.
Zasedá výbor pro vzdělávání (ČT 16.00).

Před schválením

Zasedá rada města (ÚT od 10.00), kam posílám mj. vyhlášení dotačního titulu na stravování žáků
soukromých ZŠ na území města, návrhy na rozdělení dotací pro sociální služby v objemu bezmála
6 miliónů a několik individuálních dotací.

Zpráva o lobby za předchozí týden
V minulém týdnu (14. 5. - 20. 5.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):
V. Cvrček (Flotila) - festival Nisa, řeka, která nás spojuje
V. Lesák, D. Valouch (Platforma pro soc. bydlení) - koncepce bydlení města
J. H. Vojtková (FO) - podpora dětského divadelního představení
J. Veverka (FO) - Majáles 2018, fotbalgolf

Týdeník Ivana Langra/ 28. 5. - 3. 6.
2018
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.
Školství a sociální věci
Už podruhé se vypravíme k libereckému zámku, abychom společně s archeology prozkoumali
kořenovou strukturu bývalého javoru (strom svobody z 28/10/1946) a zkusili najít údajnou schránku
s dobovou dokumentací (PO 8.30).
Na pravidelné poradě odboru (PO 12.30) už ukončíme analýzu zápisů do 1. tříd ZŠ (vše se letos
obešlo bez větších problémů, a to i díky novému zápisovému portálu pro ZŠ), dále budeme
pokračovat ve sledování zápisů do MŠ. I tady ale již mohu konstatovat, že všechny děti ve věku
3+ s trvalým pobytem na území města najdou místo v některé z našich školek, budou-li o to mít
jejich rodiče zájem. Zápisový portál pro MŠ již funguje druhým rokem, opět se potvrdilo, že jeho
zavedení byla skvělá volba.
Chystám zatím tajný kontrolní výjezd (PO 13.30), bližší informace o tom podám příště :).
Zúčastním se jednání o závěrečné zprávě ze zavádění GDPR v našich organizacích (PO 14.30).
Potkám se opět s architekty a dalšími osobami, bývalými členy Severáčku, s nimiž připravujeme
úpravu Parku Jiřiny a Milana Uherkových v hudební park (ÚT 10.00).
Setkám se se zástupci MAS Podještědí (ÚT 11.00), s nimiž budu diskutovat podobu místního
akčního plánu (ve vzdělávání) pro ORP Liberec.
Společně s tajemnicí komise otevřeme obálky a zaprotokolujeme jejich obsah - přihlášky zájemců
na ředitele ZŠ Oblačná a MŠ Gagarinova (ÚT 13.00).
Sejde se projektový tým Férové školy v Liberci (ST 8.00), abychom si s jednotlivými partnery
projektu vyjasnili aktuální aktivity, příp. problémy.
Na svém 1. jednání se sejde konkurzní komise pro výběrové řízení na ředitele ZŠ Oblačná a MŠ
Gagarinova (ST 14.00).
Dalším nově jmenovaným ředitelům ZŠ osobně přivezu jmenovací dekrety na dalších šest let jejich
funkce (ČT od 9.30).

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 - blíží se nám Liberecký jarmark.
Zúčastním se (i aktivně) dětského divadelního představení Má to smysl! (NE 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 - Gymnázium a SOŠPg Jeronýmova (ST 9.00).
Předávání maturitních vysvědčení - SPŠSE (PÁ 13.30).

Před schválením
Zasedá zastupitelstvo města (ČT od 15.00), kam posílám mj. vyhlášení dotačního titulu
na stravování žáků soukromých ZŠ na území města, návrhy na rozdělení dotací pro sociální služby
v objemu bezmála 6 miliónů a několik individuálních dotací.

Zpráva o lobby za předchozí týden
V minulém týdnu (21. 5. - 27. 5.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):
M. Ottl, J. Veverka (Kultura z.s.) - Majáles 2018, 2019
J. Kanaloš (Asociace romských představitelů LK) - projekt Roma Activa
L. Průcha, E. Sanetrníková (Člověk v tísni) - spolupráce Housing First
pí Balogová, Marková (Spolek Ostašov) - územní plán
B. Konvalinková, D. Petrýdesová (Krajská vědecká knihovna) - městské pobočky KVK

