Týdeník Ivana Langra/ 30. 1. - 5. 2.
2017
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

Školství a sociální věci
Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme pokračovat v detailní přípravě tzv. spádové
vyhlášky pro základní školy na školní rok 2017/2018. Letos jdeme cestou nápravy některých
historických anomálií, hlavní změny se váží ke spádům ZŠ U Soudu a ZŠ Švermova, které podle
aktuálních čísel z registru obyvatel svou kapacitou prvních tříd nestačí počtu dětí. Naší cílem je ale
postupovat nanejvýš citlivě a se znalostí dopravních cest, jimiž se děti mohou do školy přepravit.
Budeme také finálně diskutovat materiály, které odbor odevzdává do nejbližší rady města (termín
odevzdání 1/2).
Potkám se se zástupci Agentury pro sociální začleňování (ÚT 9.00), abychom dále kultivovali
spolupráci mezi ASZ a městem a připravovali projekty vyplývající ze Strategického plánu
sociálního začleňování (SPSZ).
Zúčastním se zasedání pracovní skupiny pro vzdělávání (ÚT 13.00), která bude řešit realizaci cílů
z tzv. Místního plánu inkluze, který loni v listopadu spolu se SPSZ schválilo zastupitelstvo města.
Pro novináře jsme připravili další bilanční tiskovou konferenci k projektu Liberec proti šmejdům (ST
11.00). Mohu zatím prozradit jen to, že se nám daří postupně potlačovat byznys založený
na podvodných předváděcích akcích.
U hejtmana Libereckého kraje se potkám se zástupci zaměstnavatelů, abychom společně
diskutovali otázku rozvoje technického vzdělávání a úlohy obou samospráv (zřizovatelů ZŠ - město
a SŠ - kraj) v něm (ST 13.00). Jde o již druhou schůzku za posledních 12 měsíců. Můj rezort
na první z nich reagoval spuštěním pilotního projektu kariérového poradenství na ZŠ Česká a ZŠ
Kaplického a také koncepčním materiálem, který našim ZŠ rozvoj technického a přírodovědného
vzdělávání identifikuje jako jeden z 8 cílů - dokument ke stažení.
Společně s kolegy budu diskutovat přípravu konference, která se bude týkat tzv. prostupného
bydlení, které jsme ve městě začali realizovat v roce 2015. Termíny ani rozsah ještě nejsou známy.

Cestovní ruch, kultura
Sejdu se se zástupci agentury PJ Art (PO 8.30), která v Liberci chystá mistrovství světa v agility
psů.
Na pravidelné poradě odboru (PO 11.00) budu předávat první část agendy cestovního ruchu nově
zvolené náměstkyni Karolíně Hrbkové, budeme se dále bavit o dělení agendy kultury a společných
průsečících. Spolu s pracovníky odboru budeme dále diskutovat přípravu vyhlášení soutěže
Kulturní počin roku 2016 i přípravy na "restaurování" projektu Via Sacra, jehož českou část by mohl
zaštítit nově zapsaný spolek.
Budu dále pokračovat v práci na koncepci kulturní politiky města, již bych rád předložil v roce 2017.

Ostatní aktivity
Předávání dárků v rámci akce Strom vánočních přání (PO 16.00).

Před schválením
Nezasedá rada ani zastupitelstvo města.

Zpráva o lobby za předchozí týden
V minulém týdnu (23. 1. - 29. 1.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):
K. Mertová (FO) - inkluze v ZŠ
E. Jiřičková (AABYSS), J. Němeček (Technické muzeum) - dílenská akademie v LVT
V. Dudeck (MGO) - projekt Via Sacra

Týdeník Ivana Langra/ 6. 2. - 12. 2.
2017
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

Školství a sociální věci
Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) dokončíme debatu o financování sociálních služeb na rok
2017 (materiál do RM, ZM je již připraven), zahájíme diskuzi o připravovaném projektu do OPZ
"terénní pracovníci", jímž chceme od roku 2018 navázat na současnou dotační podporu od Úřadu
vlády (místo dvou půlúvazků budeme žádat o tři plné úvazky). Pracovníci budou mapovat situaci
u lidí bez přístřeší, v ubytovnách a v sociálně vyloučených lokalitách a přenášet informace státní
správě a poskytovatelům sociálních služeb. Zásadní také bude vyhodnocení aktuální
meteorologické předpovědi, protože podle všeho v týdnu opět hrozí několik velmi mrazivých dní.
Budeme se tedy muset rozhodnout, jak pomoci našim bezdomovcům.
V minulém týdnu jsme ředitelům základních škol rozeslali vymezené spádové obvody pro školní
rok 2017/2018 a nabídli jim v případě potřeby individuální konzultace (PO od 14.30). Ředitelé by
měli překontrolovat seznam ulic, příp. čísel popisných, přináležejících do spádu jejich školy,
a navrhnout eventuální korekce. Pokud připomínky nebudou, pošleme nezměněný návrh spádové
vyhlášky do druhé únorové rady města a prvního březnového zastupitelstva města. Zápisy do ZŠ
se uskuteční 20/4. Jen pro připomínku: zřízení spádových obvodů ZŠ po každé obci vyžaduje
od roku 2005 školský zákon, letos poprvé nás stát donutil vymezit spádový obvod i pro naše MŠ.
Budu jednat s novým krajským náměstkem pro školství Petrem Tulpou o tématech, která spojují
obě samosprávy v oblasti mateřského, základního a středního školství (ST od 14.00).
Navštívím Dům dětí a mládeže Větrník (ČT od 9.00), abychom s novou ředitelkou probrali rozvoj
mimoškolní činnosti, roli DDM v budoucí dílenské akademii v areálu bývalých LVT apod.

Kultura
Na pravidelné poradě odboru (PO 11.00) budeme dále diskutovat o nadcházejících kulturních
akcích a předávat další část agendy cestovního ruchu náměstkyni Karolíně Hrbkové.
Zúčastním se podpisu komuniké o dlouhodobé umělecké spolupráci mezi Divadlem F. X. Šaldy,
Gerhart-Hauptmann-Theaters Görlitz-Zittau a Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze
(PO 12.30).
Znovu se potkám s knihkupcem a dobrou duší liberecké kultury Martinem Fryčem (ÚT 8.30),
abychom se pobavili o dalších nápadech.
Jako člen hodnotící komise se zúčastním 2. kola výběru nového loga pro město Liberec (ST 10.00).
Zúčastním se premiéry nové činohry DFXŠ Mysteria buffa (PÁ 19.00).
Budu dále pokračovat v práci na koncepci kulturní politiky města, již bych rád předložil v roce
2017. (průběžná aktivita)

Ostatní aktivity
Zahájení Start Up Week (PO 15.00).

Před schválením
Zasedá rada města (ÚT od 10.00), kam ze zajímavých materiálů posílám vyhlášení vítězů 1.
ročníku soutěže Kulturní počin roku 2016. Jména ale zůstanou neveřejná až do slavnostního
udílení ocenění 16/2.

Zpráva o lobby za předchozí týden
V minulém týdnu (30. 1. - 5. 2.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):
P. Jakubec (PJ Art) - MS v agility psů
M. Chochola, P. Pech, M. Nešporová (Agentura SZ) - projekty pro sociální začleňování
J. Felcman (FO) - workshop o prostupném bydlení

Týdeník Ivana Langra/ 13. 2. - 19. 2.
2017
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

Školství a sociální věci

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) dokončíme debatu nad materiály, které budeme
předkládat už ve středu do nejbližší rady města. Předběžně jich je 12, a to včetně nové spádové
vyhlášky pro ZŠ, financování sociálních služeb z KPSS či návrhů na individuální dotaci.
Budeme pokračovat v diskuze o připravovaném projektu z OPZ (PO 14.30), který by nám měl
přinést 3 terénní pracovníky do sociálně vyloučených lokalit, ubytoven a pro přímou práci s lidmi
bez přístřeší. Cílem projektu je navázat na současný program terénních pracovníků, financovaný
již druhým rokem z dotace Úřadu vlády, větší efektivita získávání informací a jejich přenos státní
správě a neziskovému sektoru. Zprostředkovaně jde také o zefektivnění systému prostupného
bydlení, který je svázán právě s lidmi ohroženými sociálním vyloučením.
Sejdu se individuálně s některými nájemníky z městských objektů, které by už letos měly projít
kompletní rekonstrukcí z dotací IPRÚ (ÚT 14.30).
Společně s Krajskou hygienickou stanicí a regionální agrární radou pořádáme pro školy a školní
jídelny workshop o zdravém stravování a tzv. pamlskové vyhlášce (ST 10.00).
Se zástupci neziskové organizace Tulipan budeme dále diskutovat jejich projekty sociálních služeb
na území města (ČT 13.30).
Sejde se výbor pro vzdělávání (ČT 16.00), který bude primárně projednávat návrh spádové
vyhlášky pro ZŠ a veřejnoprávní smlouvy, jimiž chceme poskytnout spádovou školu obcím
Šimonovice a Kryštofovo Údolí.

Kultura
Na pravidelné poradě odboru (PO 11.00) budeme znovu probírat nadcházející akce a nové
projekty.
Sejdu se s radní Libereckého kraje paní Květou Vinklátovou (ÚT 9.00), abychom řešili společná
témata v oblasti kultury.
Sejdu se s pořadateli Libereckého jarmarku (ST 9.00), abychom diskutovali letošní ročník této
akce, jeho organizaci, prostorové zajištění apod. Po dlouhých letech bude jarmark opět dvoudenní,
abychom důstojně přistoupili ke 440. výročí udělení městských práv Liberci (1577). Předpokládám,
že dvoudenní jarmark již pak Liberci zůstane i v dalších letech.
Zúčastním se slavnostního předávání ocenění Kulturní počin roku 2016 (ČT 17.00). Soutěž jako
první ročník vyhlásilo město Liberec na začátku loňského roku. Vítěze již známe, jména ale
odtajníme až v průběhu galaprogramu v obřadní síni historické radnice.

Ostatní aktivity
Zasedá komise zdravotní a sociální (ÚT 16.00).
Zasedá komise pro kulturu a cestovní ruch (ST 14.00).
Svatební obřady (PÁ od 13.00).

Před schválením
Zasedá mimořádná rada města (PO od 9.00), kam ale neposílám žádný materiál.

Zpráva o lobby za předchozí týden
V minulém týdnu (6. 2. - 12. 2.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):
M. Taraba (SON ČR) - spolupráce s organizací
M. Fryč (FO) - kultura v Liberci, víceleté granty
I. Bílková, J. Cverčko (FO) - památník romského holocaustu

Týdeník Ivana Langra/ 20. 2. - 26. 2.
2017
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

Školství a sociální věci
Pravidelná porada odboru odpadá.
Společně s kolegy z odboru budeme dokončovat přípravu již rozepsaného vstupního námětu
projektu Terénní práce v Liberci 2018 - 2020 (pracovní název), který vychází ze schváleného
Strategického plánu sociálního začleňování a je financovatelný z OPZ. Projekt by měl navázat
na již dva roky realizovanou terénní práci, podpořenou finančně z Úřadu vlády ČR. Cílem je posílit
kapacitně pracovníky ze současných 2 x 0,5 úvazku na nejméně 3 x 1,0 úvazku, zvýšit jejich
aktivitu v sociálně vyloučených lokalitách, na ubytovnách i mezi lidmi bez přístřeší a více
spolupracovat se státní správou a neziskovým sektorem při předávání informací či individuálních
případů.
Na debatu nad námětem naváže setkání s pracovníky státní správy (ST 14.00), které chceme o šíři
připravovaného projektu informovat a požádat je o sdílení některých aktivit a o spolupráci.
Zúčastním se panelové diskuze o spádových obvodech MŠ a ZŠ, kterou na ZŠ Vodičkova, Praha
pořádají Stálá konference asociací ve vzdělávání a EDUin (ČT od 10.00).
Společně s manažerem prevence kriminality připravujeme testovací hodinu jedné z libereckých tříd
ZŠ v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet. Chceme přímo v terénu zjistit, jak na tom liberečtí
školáci jsou v oblasti ochrany před kyberšikanou, sextingem, jak se umějí chovat na sociálních
sítích apod.

Kultura
Pravidelná porada odboru odpadá.
Zúčastním se znovuotevření hudebního oddělení Krajské vědecké knihovny (ÚT 16.00).
Sejde se dozorčí rada Botanické zahrady Liberec (PÁ 10.00), která bude mj. diskutovat
o alternativním financování nového užitkového vozidla.
Budu dále pokračovat v práci na koncepci kulturní politiky města, již bych rád předložil v roce
2017. (průběžná aktivita)

Ostatní aktivity
Volno - PO.
Gratulace ke 100. narozeninám jedné z libereckých občanek (PÁ 13.00).

Před schválením
Zasedá rada města (ÚT 10.00), kam mj. posílám nová pravidla poskytování dotací sociálním
službám, která zcela převrací dosavadní způsob hodnocení žádostí, veřejnoprávní smlouvy
s obcemi Šimonovice a Kryštofovo Údolí na vymezení spádového obvodu ZŠ (již schválil výbor pro
vzdělávání), novou obecně závaznou vyhlášku o spádových obvodech ZŠ (již schválil výbor pro
vzdělávání), návrh individuálních dotací, přidělení zakázky na tvorbu nového komunitního plánu
města i například vítězný návrh na nové logo Liberce, který na začátku února vybrala hodnotící
komise složená ze 3 zástupců města a 4 externích odborníků (výtvarníci, grafici, designéři).

Zpráva o lobby za předchozí týden
V minulém týdnu (13. 2. - 19. 2.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):
S. Motl (FO) - medaile města
K. Studený (ČČK) - žádost o dotaci a další spolupráce
M. Vít (EDUCA Quality) - projet Férové školy v Liberci
P. Jevická (FO) - bytová problematika
M. Kněbort (Bohém) - liberecký jarmark
Z. Machartová, M. Pšeničková (Tulipan) - chráněné a podporované bydlení

