Týdeník Ivana Langra/ 4. 12. - 10. 12.
2017
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.
Školství a sociální věci
Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme naposledy diskutovat návrh rozpočtu odboru
na rok 2018 (na radě města 5/12 se uskuteční poslední projednání před zastupitelstvem 14/12),
dále například přípravu na zimní období z pohledu lidí bez přístřeší (vedení a koordinace
jednotlivých opatření), dokončování předinvestiční fáze projektu Sociální bydlení - rekonstrukce
městských bytových objektů či přípravu na zápisy do základních škol 2018 (spádová vyhláška).
Zúčastním se slavnostního ukončení Senior akademie 2017 (PO 14.00), kterou pro 30 klientů
v minulých týdnech pořádalo naše Komunitní středisko Kontakt.
Přijmu na šest desítek dobrovolníků (PO 17.00), kteří pod vedením Komunitního střediska
Kontakt pomáhají městu i dalším institucím bez nároku na jakýkoli honorář a ve svém volném
čase. Akce se účastním každý rok, abych dobrovolníkům za jejich celoroční činnost poděkoval.
Sejde se projektový tým projektu Férové školy (ST 8.00), abychom se na pravidelném
každoměsíčním jednání vzájemně informovali o právě probíhajících aktivitách, které mají v režii
jednotliví partneři projektu - město, EDUCA QUALITY, Člověk v tísni, DDM Větrník, KS Kontakt.
Potkám se se svým menteem, studentem posledního ročníku magisterského studia na TUL (ST
9.30), abychom společně rozebrali jeho účast na zasedáních komisí a výborů města, kde má
načerpat první zkušenosti s veřejnou správou a jejími jednotlivými orgány a procesy.
Navštívím v rámci výjezdů odboru další 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 se všemi pracovníky svého odboru školství, abychom si v rámci neformální diskuze
shrnuli veškeré výstupy z právě končícího roku, rozebrali si jeho přínosy i nepříjemné stránky
a připravili se jako tým na další pracovní rok (ČT 12.30).
Zasedne výbor pro vzdělávání (ČT 16.00), kam mj. posílám návrh účelových příspěvků pro
jednotlivé MŠ a ZŠ (dle jejich žádostí) jako náhradu za dotace z fondů města, které školy nově již
nemohou čerpat.

Kultura
Potkám se s pořadateli ZUŠ Open 2018 (PO 8.00), abych vyslechl jejich požadavky na spolupráci
s městem u příležitosti 2. ročníku této významné akce.
Na pravidelné poradě odboru (PO 10.45) ještě naposledy projednáme rozpočet odboru na rok
2018 před závěrečnou schvalovací procedurou.
Sejdu se po nějakém čase s hybatelem kultury v Liberci, knihkupcem Martinem Fryčem (ST
14.00), abychom nezávazně podebatovali o novinkách v oblasti i dalších možných posunech. Je
to pro mě vítaná pravidelná reflexe kroků města v kultuře z pohledu poskytovatelů alternativních
a klubových aktivit.

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 bohužel nucen
přehodnotit. (průběžná aktivita)

Ostatní aktivity
X

Před schválením
Zasedá rada města (ÚT od 10.00), kam mj. posílám záměr dalšího postupu ve věci funkčního
období 2012 - 2018 ředitelek a ředitelů mateřských a základních škol či návrh na schválení
zabydlení prvních pěti klientů v projektu Housing first.

Zpráva o lobby za předchozí týden
V minulém týdnu (27. 11. - 3. 12.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):
pí Žáková, Kořínková (FO) - provozní záležitosti ve waldorfském vzdělávání
arch. J. Janďourek (FO) - přeměna parku v Přemyslově ulici v hudební park, akustické prvky
L. Průcha, M. Korych (Člověk v tísni, TUL) - projektový tým Vzdělávejme společně děti
předškolního věku

Týdeník Ivana Langra/ 11. 12. - 17.
12. 2017
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.
Školství a sociální věci
Setkám se se zástupci Centra Protěž (PO 8.00), které poskytuje službu rodinám s dětmi
v pěstounské péči, abychom diskutovali o financování služby a případném zapojení města.
Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme diskutovat některé materiály trvalejšího
charakteru, dále stav příprav na zimní období z pohledu lidí bez přístřeší (vedení a koordinace
jednotlivých opatření), přípravu na zápisy do základních škol 2018 (spádová vyhláška) i na
konkurzy ředitelů ZŠ a předjednáme materiály, které musíme ještě před Vánocemi připravit
do první lednové rady města (2/1).

Zúčastním se výběrového řízení na právníka odboru (PO 14.00), který bude mít na starosti
bytovou problematiku, veřejnou podporu i přípravu smluvní dokumentace související s činností
školství a sociálních věcí.
S kolegy informatiky proberu stav příprav škol a neškolských příspěvkových organizací na režim
GDPR, tj. zvýšené ochrany osobních údajů, který by měl vejít v účinnost na konci května 2018
(ÚT 8.00).
Setkám se s předsedy žákovských parlamentů našich ZŠ (ÚT 9.00), abych jim krátce představil
návrh vzájemného propojování a také spolupráce s Parlamentem mladých, který funguje pod
DDM Větrník.
Sejdu se s nájemnicí jednoho z našich bytových domů, určených k rekonstrukci v rámci projektu
Sociální bydlení, abychom zkusili vyladit individuální požadavky související se změnou bydliště
(ÚT 13.00).
Na tradičním předvánočním setkání přijmu ředitelky a ředitele školských a neškolských
příspěvkových organizací města, abych jim poděkoval za celoroční práci (ÚT 16.00).
Sejde se koordinační tým pro naplňování strategie pro sociální začleňování (ST 8.00), který bude
tentokrát diskutovat o nové koncepci města v oblasti bydlení.
Navštívím v rámci výjezdů odboru další dvě mateřské školy (ČT od 10.00), abych se po čase
od poslední návštěvy seznámil se změnami v jejich provozu, personálním zajištění
apod. (průběžná aktivita)

Kultura
Na pravidelné poradě odboru (PO 10.45) především budeme diskutovat o materiálech do první
lednové rady města (2/1).
Sejde se komise pro kulturu a cestovní ruch (ST 14.00), která bude mj. řešit nominace na Kulturní
počin roku 2017.
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 bohužel nucen
přehodnotit. (průběžná aktivita)

Ostatní aktivity
X

Před schválením
Zasedá mimořádná valná hromada Sportovního areálu Ještěd (ÚT od 10.45) s tématem pachtu
areálu ve prospěch nově schváleného investora TMR. Zasedne zastupitelstvo města (ČT
od 15.00), kam mj. posílám vyhlášení programů kulturního fondu 2018, účetní odpisy pohledávek
města aj. Jsem také spolupředkladatelem záměru regulace hazardu na území města - cílem je
eliminovat hazard v městské památkové zóně a v okruhu 150 m od základních a středních škol.

Zpráva o lobby za předchozí týden
V minulém týdnu (4. 12. - 10. 12.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):
L. Průcha (Člověk v tísni), V. Pecka (EDUCA QUALITY) - projektový tým Férové školy v Liberci
J. Kanaloš (FO) - orgány a procesy ve veřejné správě, mentoring

Týdeník Ivana Langra/ 18. 12. - 24.
12. 2017
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.
Školství a sociální věci
Pravidelná porada odboru (PO 13.00) kvůli jiným pracovním povinnostem odpadá.
Sejdu se s nájemníky dvou našich bytových domů, určených k rekonstrukci v rámci projektu
Sociální bydlení, abychom zkusili vyladit individuální požadavky související se změnou jejich
bydliště (PO 8.00 a ST 10.00).
Jako člen výběrové komise se na Libereckém kraji zúčastním pohovorů se zájemci o místo
ředitelky/ ředitele Dětského centra Liberec, které poskytuje služby ve zdravotní a sociální oblasti
při práci s odloženými a ohroženými dětmi (PO 13.00).
S kolegy z majetkové správy a Divadla F. X. Š. budeme diskutovat o plánované rekonstrukci
klimatizace v Šaldově divadle a potřebě sladit s tím část umělecké sezóny (ÚT 9.00).
Zúčastním se předávání titulu Partnerská škola Českého volejbalového svazu, který v naší
obřadní síni obdrží ZŠ Ještědská (ÚT 10.00).
V rámci rozverné akce Kabaret U Šmejda představíme v premiéře sadu našich nových videoklipů
s tematikou boje proti šmejdům (pořadatelům podvodných prodejních akcí a podomním
prodejcům). Akce se uskuteční v bývalé kavárně Pošta (ÚT od 16.30), kde se sejdou všichni
iniciátoři natáčení i jeho protagonisté (profesionální herci DFXŠ Jana Hejret Vojtková, Václav
Helšus a Martin Stránský a amatéři z řad našich seniorů), spolupracovníci projektu Liberec proti
šmejdům i novináři. Jde o další z řady preventivních a osvětových nástrojů, jak seniory na nekalé
praktiky upozornit a zároveň vyslat signál šmejdům, že v Liberci pro ně není místo.
S kolegy z odboru správy veřejného majetku budu diskutovat o problematice bezpečí/ nebezpečí
příjezdu/ příchodu k některým našim mateřským a základním školám (ST 9.00).
S kolegou náměstkem Tomášem Kyselou se na Libereckém kraji sejdeme s náměstkem pro
školství Petrem Tulpou (ST 11.00), abychom debatovali nad využitím bývalého chlapeckého
domova mládeže v Zeyerově ulici.
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)

Kultura

Na pravidelné poradě odboru (PO 10.45) především budeme diskutovat o přípravě některých
velkých projektů v roce 2018, jejichž rozpočtování máme čerstvě schváleno zastupitelstvem.
Sejdu se po nějakém čase s hybatelem kultury v Liberci, knihkupcem Martinem Fryčem (ST 8.00
- dřívější plánované schůzky na poslední chvíli odpadly), abychom nezávazně podebatovali
o novinkách v oblasti i dalších možných posunech. Je to pro mě vítaná pravidelná reflexe kroků
města v kultuře z pohledu poskytovatelů alternativních a klubových aktivit.
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 bohužel nucen
přehodnotit. (průběžná aktivita)

Ostatní aktivity
Zasedá komise zdravotní a sociální (ÚT 16.00).
Dovolená (22/12 - 1/1).

Před schválením
Nezasedá rada ani zastupitelstvo města.

Zpráva o lobby za předchozí týden
V minulém týdnu (11. 12. - 17. 12.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):
S. Jiráňová (Centrum Protěž) - financování služby asistovaný kontakt
p. Kronát (OPVVV) - evaluace působení Agentury SZ v Liberci
M. Chochola, M. Nešporová, P. Pech, J. Sládek (ASZ) - realizace strategie pro začleňování bydlení, bezpečnost, školství
M. Teplá (DR Kontakt) - působení dozorčí rady + provoz Kontaktu

