Týdeník Ivana Langra/ 3. 9. - 9. 9.
2018
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.
Školství a sociální věci
Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme především řešit materiály, které půjdou
do dvou po sobě následujících rad města (11/9 a 18/9). Dodávám, že jde o poslední dvě řádné
rady města v tomto volebním období. Byť je pravděpodobné, že se sejdeme ještě třeba v říjnu po
volbách, než bude navoleno nové vedení města, těžko budeme v takové chvíli rozhodovat
zásadní věci.
Z pozice náměstka primátora pro školství se zúčastním slavnostní inaugurace studentů
Podještědského gymnázia v obřadní síni historické radnice (PO 14.00).
Sejde se projektový tým projektu Vzdělávejme společně děti předškolního věku (ÚT 8.00),
abychom diskutovali aktuální aktivity jednotlivých partnerů, případně trable s administrováním
projektu. Připomínám, že na projekt jsme v roce 2016 získali 28 miliónů z OPVVV, participují
na něm kromě města ještě TUL, Člověk v tísni a IT ve škole.
Sejdu se s ředitelkou ZŠ 5. květen Ivetou Rejnartovou (ÚT 10.00), abychom probrali záležitosti
spojené s provozem školy.
Společně s panem tajemníkem a zástupci státní správy budeme řešit situaci ve Vojanově ulici,
která je již neúnosná a zasluhuje komplexní řešení a úzkou spolupráci samosprávy a státní
správy. Jde zejména o tamní objekty se sociálně vyloučenými obyvateli (ÚT 13.00).
Sejde se projektový tým projektu Férové školy v Liberci (ST 8.00), abychom diskutovali aktuální
aktivity jednotlivých partnerů, případně trable s administrováním projektu. Připomínám, že
na projekt jsme v roce 2017 získali 28 miliónů z OPVVV, participují na něm kromě města ještě
Člověk v tísni, Kontakt, DDM Větrník a EDUCA QUALITY.
Dále pracujeme na zprovoznění rekonstruované MŠ Beruška pod hokejkou. Podle dohod
z minulého týdne by od úterý mělo začít stěhování nábytku z provizorního pracoviště ve Věkově
ulici tak, abychom 10/9 mohli školku otevřít pro děti.
Budu pokračovat ve vyhodnocování plnění střednědobých cílů zvyšování kvality našich ZŠ, jak mi
je do konce července v rámci autoevaluačních dotazníků poskytli jednotliví ředitelé škol.
Pokračuji na sestavení Stručné zprávy o městě Liberec v roce 2018, kterou 28/10 vložíme jako
poselství dalším generacím do kořenů stromu republiky. Zpráva je již hotova, chystám její
zveřejnění.

Kultura
Pravidelná porada odboru kvůli dovoleným odpadá.
Budu se připravovat na sobotní Evropské dny kulturního dědictví, při nichž budu opět po roce
provázet návštěvníky historické radnice, tentokrát jako Theodor Liebieg. Letos je tomu totiž
přesně 200 let, kdy se zakladatel slovutného rodu Johann Liebieg přistěhoval coby 16letý mladík
do Liberce.
Potkám se s kurátorem Luďkem Lukuvkou (ST 13.00), abych s ním diskutoval budoucnost naší
Malé výstavní síně, resp. její dramaturgický plán.

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
Slavnostní odhalení rekonstruovaného památníku vojákům Ukrajiny (ČT 11.30).
Sejde se nová koordinační skupina pro úklid města (PÁ 8.00), která nově řeší především
nepořádek veřejného prostranství v centru. Skupina se nyní bude scházet každý týden, aby
vyhodnocovala nový plán čištění - detaily ZDE.
Slavnostní předání staveniště budoucího azylového domu pro rodiny s dětmi (PÁ 10.00).
Evropské dny kulturního dědictví (SO).

Před schválením
Zasedá zastupitelstvo města (ČT od 15.00), kam posílám velké množství materiálů - mj. návrhy
na individuální dotace, ale ve spolupráci s Jaroslavem Zámečníkem i záměr výkupu pozemků po
bývalé Textilaně. Také zastupitelstvo města se sejde na svém předposledním jednání před
volbami, takže lze patrně očekávat cokoli jen ne klidnou atmosféru.

Zpráva o lobby za předchozí týden
V minulém týdnu (27. 8. - 2. 9.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):
pí Eglová (FO) - městský byt
pí Labajová (FO) - městský byt

Týdeník Ivana Langra/ 10. 9. - 16. 9.
2018
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.
Školství a sociální věci
S odstupem jednoho a půl dne předpokládám, že v pondělí ráno jsme pro děti otevřeli zcela
novou MŠ Beruška pod hokejkou!
S ředitelem ZŠ Kaplického Pavlem Zeronikem se budu bavit o dalším provozu naší waldorfské
školy (PO 8.00), kterou má Kaplický v odloučeném pracovišti v Gollově ulici. Letos jsme tam
otevřeli už druhou třídu, do budoucna pak pro waldorf počítáme s využitím bývalé ZŠ Na Žižkově.
Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme především řešit materiály, které půjdou
do následující rady města (18/9). Diskutovat určitě budeme o situaci ve Vojanově ulici, která je
existencí tří vyloučených objektů silně sociálně zatížena a kde již dle mého názoru pozbývají
účinnosti konvenční nástroje sociální intervence s cílem sociálního začleňování.

Zúčastním se zasedání dozorčí rady Botanické zahrady Liberec (PO 14.30), předpokládám, že
budeme řešit rozpočet organizace na rok 2019 a samozřejmě aktuální provozní záležitosti.
Sejdu se s Petrou Kouteckou (ST 8.30), abychom diskutovali detaily k sobotní akci v Parku Jiřiny
a Milana Uherkových.
Sejdu se se zástupci externí firmy (ST 10.00), kteří mi představí produkt vymáhání pohledávek
z nájemních bytů v majetku města.
Zbývá mi rozvézt dva jmenovací dekrety pro nové ředitele MŠ a ZŠ, kteří vzešli z těsně
předprázdninových konkurzů (ČT od 9.30).
Zúčastním se zahradní slavnosti Domova pro seniory ve Vratislavicích (ČT 13.15).
Společně se Severáčky se zúčastníme slavnostního vysázení tří stromů v Parku Jiřiny a Milana
Uherkových (SO 15.00). Stromy (lípa, dub a jasan) budou připomínkou na tři skvělé sbormistry Jiřinu Uherkovou, Milana Uherka a Petra Pálku.
Budu pokračovat ve vyhodnocování plnění střednědobých cílů zvyšování kvality našich ZŠ, jak mi
je do konce července v rámci autoevaluačních dotazníků poskytli jednotliví ředitelé škol.
Pokračuji na sestavení Stručné zprávy o městě Liberec v roce 2018, kterou 28/10 vložíme jako
poselství dalším generacím do kořenů stromu republiky. Zpráva je již hotova, chystám její
zveřejnění.

Kultura
Na pravidelné poradě odboru (PO 10.45) se probereme aktuálními kulturními akcemi města,
připravovanou výstavou v Malé výstavní síni a dalšími záležitostmi.
Zahájím projekt multimediální prezentace Mé vlasti České Filharmonie, který najde na několik
týdnů domovskou stanici v historické čekárně nádraží ČD (ST 17.00). Jde o unikátní projekt
filharmonie ke 100. výročí založení ČSR. Doporučuji!
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
Znovu se sejde nová koordinační skupina pro úklid města (PÁ 8.00), která nově řeší především
nepořádek veřejného prostranství v centru. Skupina se nyní bude scházet každý týden, aby
vyhodnocovala nový plán čištění - detaily ZDE.
Slavnosti Ještědu - 45. výročí otevření vysílače a hotelu (SO 18.30).

Před schválením
Nezasedá rada ani zastupitelstvo města.

Zpráva o lobby za předchozí týden
V minulém týdnu (3. 9. - 9. 9.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):
L. Lukuvka (FO) - dramaturgie Malé výstavní síně

Týdeník Ivana Langra/ 17. 9. - 23. 9.
2018
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.
Školství a sociální věci
Sejde se komise pro výběrové řízení na ředitelku/ ředitele ZŠ Ještědská, aby otevřela došlé
obálky od zájemců na tuto funkci (PO 8.00).
Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) se vrátíme ke koncepci bytové politiky města, kterou
chceme připravit ještě do voleb, budeme jednat o provozu waldorfské školy v dalších letech
a také o činnosti humanitního oddělení v případě, že na můj návrh vyhlásí úřad jeden z objektů
ve Vojanově ulici jako bezdoplatkovou zónu. Budeme také diskutovat o novém způsobu
vymáhání pohledávek nájemného v městských bytech.
Udělení čestného občanství panu dr. Janu Šolcovi (ÚT 17.00), při němž laureátovi přednesu
slavnostní laudatio.
Sejdu se s EU zástupci Velké Británie, Maďarska, Lichtenštejnska a ČR v problematice Charty
regionálních jazyků a jazyků národnostních menšin (ST 14.30).
Sejdu se s panem Ing. Šourkem z TJ Starý Harcov ve věci tamní sokolovny, kterou k zajištění
TV využívá i naše ZŠ Na Výběžku (ČT 9.00).
Na ZŠ Česká se sejdeme s několika řediteli našich ZŠ, abychom se pobavili o dalším provozu
waldorfské školy.
Budu pokračovat ve vyhodnocování plnění střednědobých cílů zvyšování kvality našich ZŠ, jak mi
je do konce července v rámci autoevaluačních dotazníků poskytli jednotliví ředitelé škol.
Pokračuji na sestavení Stručné zprávy o městě Liberec v roce 2018, kterou 28/10 vložíme jako
poselství dalším generacím do kořenů stromu republiky. Zpráva je již hotova, chystám její
zveřejnění.

Kultura
Na pravidelné poradě odboru (ST 8.00) se probereme aktuálními kulturními akcemi města,
připravovanou výstavou v Malé výstavní síni a dalšími záležitostmi.
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
Vítání občánků (ST od 9.30).
Na svém posledním zasedání se sejde výbor pro vzdělávání (ČT 16.00).
Znovu se sejde nová koordinační skupina pro úklid města (PÁ 8.00), která nově řeší především
nepořádek veřejného prostranství v centru. Skupina se nyní bude scházet každý týden, aby
vyhodnocovala nový plán čištění - detaily ZDE.
Vítání občánků (PÁ od 9.30).
Ulice v pohybu - celodenní program ve skateparku Barvířská pro děti a mládež (NE od 10.00).

Před schválením
Zasedá rada města (ÚT od 10.00), kam kromě návrhů dotací mj. předkládám i žádost
na vyhlášení tzv. bezdoplatkové zóny v části Vojanovy ulice.

Zpráva o lobby za předchozí týden
V minulém týdnu (10. 9. - 16. 9.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):
J. H. Vojtková (Herecké studio DFXŠ) - příprava nové hry
P. Koutecká (ExSeveráček) - příprava akce v Parku Uherkových
L. Zápotocká (Creditmanagement) - nabídka služby vymáhání pohledávek

Týdeník Ivana Langra/ 24. 9. - 30. 9.
2018
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.
Školství a sociální věci
Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) se budeme podrobněji zabývat nabídkou externí firmy
na mimosoudní vymáhání pohledávek nájemného v městských bytech. Jednalo by se
o několikaměsíční pilotní projekt, který bychom následně vyhodnotili a navrhli vedení města, jak
v této věci dál. Samozřejmě se budeme připravovat na práci s nájemníky objektu Vojanova
138 pro případ, že správní úřad magistrátu vyhlásí na žádost města v tomto domě zónu bez
doplatků na bydlení (které se tam už v tuto chvíli stejně nevyplácejí rozhodnutím úřadu práce).
Platí, že minimálně část nájemníků - těch ochotných spolupracovat - chceme zkusit začlenit
do projektu Housing First.
S gratulací navštívím další stoletou občanku města, a to v DPS na Krejčího ulici (PO 14.00).
Potkám se s letcem Václavem Kořínkem (ÚT 8.00), abychom dále diskutovali o poctě
prvorepublikovému vojenskému letectvu.
Čekají mě hned tři tzv. kvartální setkání s klienty DPS Burianova, Krejčího i Borový vrch
(ÚT 9.15, ST 9.15, ČT 9.15).
Rád bych se zajel aspoň na skok podívat na výstavu ke 100. výročí ČSR, kterou připravili žáci ZŠ
Švermova (ST 9.00 - 11.40).
Uskutečním v tomto volebním cyklu závěrečná ředitelská kolegia ředitelů sociálních (ST 11.00)
a kulturních (ST 13.30) příspěvkových organizací.
Zúčastním se slavnostního vysazení stromu Olgy Havlové (ST 16.00) u Krajské vědecké
knihovny k výročí nedožitých 85. narozenin této první dámy.
Sejdu se se zástupci Asociace romských představitelů Libereckého kraje (ČT 8.00), s nimiž
proberu plány města s obyvateli Vojanovy 138.

Kultura
Na pravidelné poradě odboru (PO 10.45) se probereme aktuálními kulturními akcemi města,
připravovanou výstavou v Malé výstavní síni a dalšími záležitostmi.
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
Primátorské kluby před zastupitelstvem města (PO 19.00).

Před schválením
Zasedá zastupitelstvo města (ČT od 15.00), poslední v tomto volebním cyklu, kam posílám
zejména návrhy některých dotací.

Zpráva o lobby za předchozí týden
V minulém týdnu (17. 9. - 23. 9.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):
T. Hasil (G300) - projekt Galerie v uličce
R. Janalík (Mc Donald) - koše u provozovny ve Fügnerově ulici
p. Šourek (TJ Starý Harcov) - problematika sokolovny

