Týdeník Ivana Langra/ 5. 3. - 11. 3.
2018
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.
Školství a sociální věci
Potkám se s Přemyslem Holešem z ministerstva zdravotnictví (PO 8.00), abychom probrali státní
strategii reformy psychiatrie a služeb pro duševně nemocné.
S Dagmar Helšusovou (PO 10.15) budu debatovat na téma letošního festivalu čtenářství.
Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme řešit především konkurzy na ředitele ZŠ,
přibližující se zápisy do MŠ a ZŠ i nově připravovaný předzápisový portál pro rodiče budoucích
prvňáků a další operativní materiály.
Hned třikrát se tento týden pod mým předsednictvím sejdou komise pro konkurzy na ředitele ZŠ,
abychom společně otevřeli a zkontrolovali všechny přihlášky (ÚT 8.00, ST 8.30, ČT 8.30). Už teď
nicméně vím, že na většinu škol máme přihlášeného jen jediného uchazeče/ - čku.
Potkám se s Ivetou Bílkovou (ÚT 14.00), abychom diskutovali projekt Pomoc v nouzi.
Zúčastním se vyhlášení městského kola soutěže o nejmladšího čtenáře, pořadatelem je
samozřejmě Krajská vědecká knihovna (ČT 10.00).
Mimořádně zasedne Řídicí pracovní skupina pro komunitní plán (ČT 13.30), abychom expertně
vyhodnotili celkem 16 žádostí o umístění herní provozovny, jak předpokládá záměr budoucí
obecně závazné vyhlášky o regulaci hazardu na území města. Skupina musí ke každé adrese
vydat buď stanovisko negativní, nebo neutrální a zdůvodnit je. Následně vše probere pracovní
skupina složená ze zástupců jednotlivých zastupitelských klubů a schválí/ neschválí březnové
zastupitelstvo města. Podobné expertní závěry jsou očekávány i od komise zdravotní a sociální,
Městské policie Liberec a neziskové organizace Advaita.

Kultura
Na pravidelné poradě odboru (PO 10.00) budeme znovu diskutovat přípravu otevření nové
městské galerie (zejména na základě setkání s kurátory v minulém týdnu) i zadávací podmínky
soutěže na rekonstrukci barokního morového sloupu.
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
X

Před schválením
Zasedá mimořádné zastupitelstvo města (PO od 15.00) i rada města (ÚT od 10.00), kam mj.
posílám některé individuální dotace, materiál o zřízení bilingvní německé třídy na ZŠ Husova
i memorandum k finanční podpoře nového Domu humanity, který chce otevřít Most k naději
a centralizovat v něm všechny své služby (mj. dům na půl cesty, protidrogové služby).

Zpráva o lobby za předchozí týden
V minulém týdnu (26. 2. - 4. 3.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):
J. Paclt (Doctrina) - rozvoj Podještědského gymnázia
D. Greger (PF UK) - výzkum problematiky spádových oblastí v MŠ a ZŠ
V. Lesák (Platforma pro soc. bydlení), M. Chochola (Agentura SZ) - koncepce bydlení pro Liberec
J. Bernartová, J. Mrázková (FO) - nová městská galerie
S. Shipps (University of Michigan) - letní houslová akademie v Liberci

Týdeník Ivana Langra/ 12. 3. - 18. 3.
2018
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.
Školství a sociální věci
Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme řešit především materiály na následující radu
města (odevzdání 14/3), také přibližující se zápisy do MŠ a ZŠ (+ nově připravovaný
předzápisový portál pro rodiče budoucích prvňáků).
V průběhu pondělí se zastavím v Krajské vědecké knihovně, abych se alespoň krátce zúčastnil
projektu Liberecké občanské společnosti Živá knihovna.
Sejde se koordinační tým projektu Férové školy v Liberci, kterým podporujeme společné
vzdělávání na základních školách (ÚT 8.00).
S kolegy informatiky proberu stav zavádění opatření k GDPR v našich příspěvkových
organizacích (ÚT 9.30).
Potkám se s panem Petrusem Winkelmanem (Ústí Development, majitel libereckého zámku),
abych s ním diskutoval záměr města vysadit v zámeckém parku nový strom svobody ke 100.
výročí ČSR (ÚT 15.00).
Sejde se koordinační tým pro realizaci Strategie pro začleňování (ST 8.00).
Potkám se se zástupci neziskové organizace D.R.A.K., abychom probrali realizaci tzv. pocitové
mapy bariér (ST 10.00).
S gratulací navštívím libereckou občanku u příležitosti oslavy jejích 100. narozenin (ST 13.00).

Už podruhé se sejde poradní skupina složená ze zástupců zastupitelských klubů (ST 16.00), aby
zastupitelstvu doporučila ke schválení konkrétní adresy provozoven hazardních her (kasin).
Příloha s adresami bude součástí nově připravované obecně závazné vyhlášky o regulaci
hazardu, kterou bude zastupitelstvo projednávat v březnu.
V knihkupectví Fryč uspořádám už sedmou veřejnou debatu o školství, tentokráte o základních
školách (ST 18.00).
Jako člen výběrové komise se zúčastním konkurzů na ředitele některých libereckých středních
škol (ČT 13.00), které zřizuje Liberecký kraj.
Zúčastním se krajského kola soutěže Čtenář roku, kterou pořádají knihovny z Libereckého kraje
(SO 10.00).

Kultura
Na pravidelné poradě odboru (PO 10.45) budeme dále debatovat připravované otevření nové
městské galerie (úprava prostoru, 1. výstava, název galerie) i zadávací podmínky soutěže
na rekonstrukci barokního morového sloupu, které bychom rádi předložili již březnové radě
města.
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
Zúčastním se plánovaného protestního shromáždění proti xenofobii a rasismu před Úřadem vlády
ČR (SO 13.00).

Před schválením
Zasedají valné hromady městských obchodních společností (ÚT od 10.00).

Zpráva o lobby za předchozí týden
V minulém týdnu (5. 3. - 11. 3.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):
D. Helšusová (Veletrh dětské knihy) - festival čtenářství
M. Teplá (FO) - sociální služby
Š. Bátrlová, R. Šandor (Pomoc v nouzi), J. Cverčko (Asociace romských představitelů LK) - práce
se sociálně slabými a menšinami
V. Kyzlink, P. Bednář (FO) - projekty sociálního bydlení

Týdeník Ivana Langra/ 19. 3. - 25. 3.
2018
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.
Školství a sociální věci
Sejdu se s ředitelem liberecké pobočky Českého červeného kříže (PO 8.00), abychom debatovali
o další spolupráci s městem a individuální dotaci pro letošní rok.
V obřadní síni přijmu studenty z gymnázia z bavorského Grafingu u Mnichova, kteří do Liberce
dorazí na výměnný pobyt se studenty z Gymnázia F. X. Šaldy (PO 13.00).
Na pravidelné poradě odboru (PO 13.15) budeme řešit především zápisy do mateřských
a základních škol a finální spuštění předzápisového portálu pro ZŠ, který bude letos mít
premiéru. Na řadu přijdou i další operativní věci.
Přijmu zástupce vodní záchranné a potápěčské služby (ST 8.00), abychom diskutovali možnosti
finanční účasti města na provozních nákladech služby.
Ujmu se jako hostitel pracovního setkání zástupců 4 měst (Liberec, Brno, MČ Praha 7, Benešov)
a neziskových organizací, které jsou v Česku primárními realizátory a propagátory zabydlování
lidí v akutní bytové nouzi - housing first (ST 10 - 15).
Navštívím v rámci výjezdů odboru další jednu či dvě mateřské školy (ČT od 9.00), 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) budeme dále debatovat naše dva aktuální projekty otevření nové městské galerie a zadávací podmínky soutěže na rekonstrukci barokního
morového sloupu.
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
Udělení čestného občanství města herci Václavu Helšusovi (PO 17.00).
Zasedne výbor pro vzdělávání (ČT od 16.00).
Zahájím velikonoční trhy před libereckou radnicí (PÁ 14.00).
Zúčastním se 21. ročníku liberecké Mateřinky, festivalu hudební a taneční tvorby dětí
z mateřských škol (SO 13.00).

Před schválením
Zasedá rada města (ÚT od 10.00), kam posílám především návrhy na přidělení individuálních
i programových dotací.

Zpráva o lobby za předchozí týden
V minulém týdnu (12. 3. - 18. 3.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):
P. Winkelman (Ústí Development) - strom svobody v zámeckém parku
P. Hoffmannová, V. Loužilová (Artteta) - spolupráce s městem
L. Kořínek (D.R.A.K.) - pocitová mapa bariér
K. Mertová, I. Bílková (FO) - vzdělávání v ZŠ
P. Jelínek (Židovská obec LBC) - 80. výročí vypálení synagogy

Týdeník Ivana Langra/ 26. 3. - 1. 4.
2018
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.
Školství a sociální věci
Sejdu se s kolegy informatiky, abychom vyhodnotili přípravu GDPR v našich školských
i neškolských příspěvkových organizacích (PO 8.30).
Zúčastním se simulovaného zastupitelstva (PO 10.00), kde budou moci studenti proniknout
do praxe zasedání zastupitelstva města.
Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme řešit především operativní věci a kontrolovat
průběžné plnění dlouhodobých cílů v sociální oblasti.
Sejde se projektový tým projektu Vzdělávejme společně děti předškolního věku (ÚT 8.00),
abychom se s partnery (TUL, Člověk v tísni, IT ve škole) opět po měsíci informovali o vzájemném
plnění aktivit a indikátorů projektu.
Potkám se s Přemyslem Holešem z ministerstva zdravotnictví (ÚT 9.30), abychom probrali státní
strategii reformy psychiatrie a služeb pro duševně nemocné. (přeloženo z 5/3)
Sejdu se s arch. Jiřím Janďourkem (ÚT 11.00), abychom pokračovali v diskuzi nad funkční
přeměnou Parku Jiřiny a Milana Uherkových v hudební park.
Po dvou týdnech zopakuji schůzku se zástupci Pomoci v nouzi Liberecko (ST 9.00); chceme dále
řešit spuštění nábytkové banky v Liberci.
Potkám se s řediteli sociálních (ST 10.30) a kulturních (ST 13.00) příspěvkových organizací
města při tradičním kolegiu, abych se dozvěděl nejčerstvější novinky z fungování těchto
organizací. Mimochodem, víte, že ročně těmto organizacím posíláme na příspěvku z rozpočtu
města přes 200 miliónů korun?

Kultura
Na pravidelné poradě odboru (PO 10.45) budeme dále debatovat naše dva aktuální projekty otevření nové městské galerie a zadávací podmínky soutěže na rekonstrukci barokního
morového sloupu.
Sejdu se s Milan Karpašem v debatě nad náplní nové městské galerie (ÚT 13.00).
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
Zúčastním se oslav Mezinárodního dne Romů (SO 14.00).

Před schválením
Zasedá zastupitelstvo města (ČT od 15.00), kam mj. posílám návrhy na přidělení individuálních
i programových dotací, návrh na vyvěšení romské vlajky na liberecké radnici dne 8/4 a především
návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci hazardu (společně s kolegy Věrou Skřivánkovou,
Josefem Šedlbauerem, Jiřím Šolcem a Jaroslavem Zámečníkem) - materiál, který povoluje
na území města 7 kasin, je již veřejně dostupný - ZDE. Pro mě osobně je to poslední pokus, jak
alespoň nějakou regulaci na území města zavést, pokud neuspějeme, považuji další snažení
v tomto volebním období za bezpředmětné.

Zpráva o lobby za předchozí týden
V minulém týdnu (19. 3. - 25. 3.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):
K. Studený (ČČK) - spolupráce s městem, finanční podpora
P. Fatka (vodní záchranáři) - finanční podpora města
J. Kanaloš (FO) - mentee vs. mentor

