Týdeník Ivana Langra/ 4. 9. - 10. 9.
2017
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

Školství a sociální věci
Zúčastním se slavnostního otevření 1. třídy s waldorfskou pedagogikou na území města Liberec
(PO 8.00). Třída je odloučeným pracovištěm ZŠ Kaplického v Gollově ulici a přivítá letos 14
prvňáčků. Je to sice o trochu méně, než jsme počítali, nicméně jde o první rok a v dalších letech
budou stavy snad narůstat. Vedle již etablovaných montessori tříd (v ZŠ 5. května) je waldorf
druhým typem tzv. alternativního vzdělávání pod Ještědem.
Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme diskutovat běžné operativní věci, shrneme si,
co všechno pro nás budou znamenat projekty Kontaktní sociální práce a Asistenti prevence
kriminality, které jsme do OP Zaměstnanost podali minulé pondělí, a také jaké máme možnosti
vykonávat naplánované aktivity v případě, že s žádostmi neuspějeme. Budeme také dále hodnotit
první dva měsíce režimu přidělování bytů Housing first (bydlení především), kdy v terénu
mapujeme situaci v oblasti bezdomovectví.
Sejdu se opakovaně se zástupci pěveckého sboru Severáček, resp. bývalými členy, abychom
dotáhli do konce přípravu na zářijové odhalení "pamětní desky" (záměrně v uvozovkách, protože
o žádnou desku nepůjde, leč prozrazovat dopředu nelze) na manžele Uherkovi a původní
zkušebny Severáčku v současném DDM Větrník (ÚT 8.00).
Absolvuji jednání na Libereckém kraji (ÚT 12.30) ohledně letní olympiády dětí a mládeže, již by
kraj mohl hostit v roce 2019.
Sejde se projektový tým projektu Vzdělávejme společně děti předškolního věku v Liberci (ST
8.00), který realizujeme v našich mateřských školách s partnery z ITveskole.cz, Člověk v tísni
a TUL. Díky projektu do Liberce přiteklo 27,5 miliónu korun.
Sejde se poradní skupina pro prostupné bydlení (a nově také pro Housing first), aby projednala
kandidáty na umístění do městských bytů a také připomínkovala novou metodiku HF (ST 9.30).
Návštěvou prvních dvou mateřských škol (ČT od 8.30) zahajuji po roce nové kolečko "inspekcí."
Zatímco ve školním roce 2016/2017 jsem se věnoval výhradně ZŠ, do konce kalendářního roku
se zaměřím na předškolní vzdělávání. To mj. souvisí i s tím, že 20 ředitelkám MŠ v příštím roce
končí šestileté funkční období (viz další bod).
Připravuji si postupně podklady k podzimním individuálním pohovorům s řediteli ZŠ a MŠ, jimž
v příštím roce končí šestileté funkční období. Na základě diskuze i výsledků v období 2012 - 2018
pak úřad rozhodne, zda bude vypisovat na některá místa konkurzy. (průběžná aktivita)

Kultura
Na pravidelné poradě odboru (PO 10.45) budeme debatovat především o Evropských dnech
kulturního dědictví (9/9) a také akcích spjatých se 100. výročím založení ČSR a 50. výročím
srpnových událostí 1968 (obě 2018).
Zúčastním se vernisáže výstavy The Wingmen v technickém muzeu Liberec (PÁ 10.00).

Stanu se na pár hodin průvodcem po historické radnici všem zájemcům, kteří budovu navštíví
v rámci Evropských dnů kulturního dědictví (SO 10.00 a 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 v roce
2017. (průběžná aktivita)

Ostatní aktivity
Zúčastním se zahájení oslav 10. výročí existence Komunitního střediska Kontakt v bývalé galerii Liebiegově paláci (SO 15.00).

Před schválením
Zasedá zastupitelstvo města (ČT od 15.00), kam posílám jen návrhy na poskytnutí individuálních
dotací.

Zpráva o lobby za předchozí týden
V minulém týdnu (28. 8. - 3. 9.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):
M. Taraba (SON, Rada seniorů) - akce s tématem bydlení a měsíce seniorů
P. Dufek (FO) - vzdělávání syna v ZŠ Dobiášova
plk. V. Husák (KŘ PČR) - projekty města s sociální oblasti a prevenci kriminality

Týdeník Ivana Langra/ 11. 9. - 17. 9.
2017
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

Školství a sociální věci
Sejdu se se Susannou Keller, autorkou knihy o Karlu Kostkovi, posledním přednacistickém
primátoru Liberce (PO 8.00). Město vydání české mutace knihy podpořilo částkou 100 tisíc korun.
Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme pokračovat v diskuzi o aktuálních projektech,
které realizujeme po městě - tedy rozjezd režimu bydlení Housing first, který je momentálně
spojen se sběrem dat v terénu v oblasti bezdomovectví, ubytoven a sociálně vyloučených lokalit.
Ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb i dobrovolníky tak budeme mít k dispozici detailní
mapu Liberce na daná témata, což nám snad umožní lépe cílit konkrétní podporu.

Sejdu se s ředitelkou Advaity Olgou Merglovou (ST 9.00), abychom probrali aktuální problematiku
spojenou s fungováním Advaity i Potravinové banky a možnostmi jejich rozvoje.
Zúčastním se jednání hodnotící komise soutěže na poskytovatele služeb v budoucím azylovém
domě pro ženy a rodiny s dětmi (ST 11.00).
Navštívím další tři mateřské školy v rámci pravidelných "inspekcí" (ČT 8.30).
Sejdu se s ředitelkou Divadla FXŠ Jarmilou Levko (ČT 13.00), abychom diskutovali otázku
natáčení videí s tématem šmejdů, tj. pořadatelů podvodných předváděcích akcí. Videa by měla
být další částí osvěty v rámci projektu Liberec proti šmejdům.
Připravuji si postupně podklady k podzimním individuálním pohovorům s řediteli ZŠ a MŠ, jimž
v příštím roce končí šestileté funkční období. Na základě diskuze i výsledků v období 2012 - 2018
pak úřad rozhodne, zda bude vypisovat na některá místa konkurzy. (průběžná aktivita)

Kultura
Na pravidelné poradě odboru (PO 10.45) budeme debatovat o rozpočtu odboru na rok 2018
a plánovaných akcích do konce tohoto kalendářního roku.
Zúčastním se jednání komise pro kulturu a cestovní ruch (ST 14.00), která se mj. bude věnovat
nominacím na čestné občanství a medaili města na rok 2018.
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 v roce
2017. (průběžná aktivita)

Ostatní aktivity
Sejde se výbor pro vzdělávání (ČT 16.00).

Před schválením
Zasedá rada města (ÚT od 10.00), kam posílám běžné operativní věci.

Zpráva o lobby za předchozí týden
V minulém týdnu (4. 9. - 10. 9.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):
P. Koutecká, P. Rydvalová, J. Janďourek (exSeveráček) - pocta manželům Uherkovým
p. Machálka (SVT Consulting) - zdravé svačiny do škol
T. Hasil (FO) - projekt Barevný dům
V. Smrkovský (FO) - projekt Duhová bouře
J. Kanaloš (FO) - mentoring
J. Kanaloš, I. Bílková (Asociace romských představitelů) - Mezinárodní den Romů 2018

Týdeník Ivana Langra/ 18. 9. - 24. 9.
2017
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.
Školství a sociální věci
Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) musíme řešit další navýšení rozpočtů našich
příspěvkových organizací na rok 2017 i rozpočtového rámce na rok 2018 s ohledem na vládou
schválené zvýšení platů ve veřejné sféře od 1/11. Rád bych také oprášil námět z přelomu
2015/2016, kdy jsme diskutovali myšlenku navrhnout plošné odpuštění penále z dluhů
na nájemném v městských bytech, nikoli však samotné dluhy. Tenkrát jsme se v debatě zastavili
na principu tzv. správného hospodáře, který obcím automaticky vyplývá ze zákona o obcích. Ve
chvíli, kdy však na vedení penále a jejich vymáhání (pokud toho jsou obce vůbec schopny)
vynakládáte neuvěřitelné množství administrativy, času, energie pracovníků i financí, je už pojetí
správného hospodaření minimálně k diskuzi. Přiznávám, že k návratu k této myšlence mě
inspiroval nápad prezidentského kandidáta Michala Horáčka - proč se však odříkat jakýmkoli
dobrým nápadům? V pondělí také spouštíme velkou několikadenní akci mapování
bezdomovectví, ubytoven a sociálně vyloučených lokalit, které bude sloužit jak k rozjezdu
projektu Housing first (bydlení především), tak k nastavení další účinné podpory potřebným. Na
mapování se podílejí prakticky všechny neziskové organizace s terénními pracovníky,
dobrovolníci z Platformy pro sociální bydlení a Agentury pro sociální začleňování a samozřejmé
lidé z mého oddělení humanitního. Díky všem, čeká je opravdu velká práce.
Sejdu se se starostou vratislavického obvodu panem Lukášem Pohankou (ÚT 14.00), abychom
diskutovali některé společné věci v sociální oblasti.
Setká se projektový tým projektu Férové školy v Liberci (ST 9.00).
Sejdu se s ředitelem společnosti FCC (ST 10.15), abych ho požádal o případnou spolupráci
v otázce tzv. nábytkové banky, která by mohla být obdobou již několik let úspěšně pracující
potravinové banky.
Setkám se s kolegy ze strategického rozvoje (ST 11.00), abychom debatovali možnosti
rekonstruovat z dotací IPRÚ pro potřeby tzv. terapeutické komunity pro léčící se závislé jednu
z nemovitostí v majetku města. Jde o poměrně čerstvý nápad z. ú. Advaita, která na území města
léta skvěle pomáhá právě výše zmíněné cílové skupině.
Navštívím další tři mateřské školy v rámci pravidelných "inspekcí" (ČT 8.30).
Sejdu se se zástupci Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny (PÁ 10.30),
abychom konečně po několika měsících od mého "prvního výstřelu" diskutovali problematiku
kontroverzního způsobu sčítání Romů. Vážím si toho, že úřad na diskuzi přistoupil, přizvu k ní
i zástupce Asociace romských představitelů Libereckého kraje, kteří problematiku vnímají
podobně jako já. K věci jsem letos sepsal celou řadu konzistentních textů a návrhů, jsou k
přečtení na http://www.ivanlangr.cz/nazory/.
Připravuji si postupně podklady k podzimním individuálním pohovorům s řediteli ZŠ a MŠ, jimž
v příštím roce končí šestileté funkční období. Na základě diskuze i výsledků v období 2012 - 2018
pak úřad rozhodne, zda bude vypisovat na některá místa konkurzy. (průběžná aktivita)

Kultura

Na pravidelné poradě odboru (PO 10.45) budeme debatovat o plánu akcí na rok 2018 a jejich
průběhu a rozpočtování, to je nekončící proces.
Zúčastním se odhalení připomínky na manžele Uherkovy a jejich Severáček na objektu DDM
Větrník (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)
Budu dále pokračovat v práci na koncepci kulturní politiky města, již bych rád předložil v roce
2017. (průběžná aktivita)

Ostatní aktivity
Jako člen se zúčastním jednání školské rady ZŠ Švermova (PO 15.00).
Sejde se komise zdravotní a sociální (ÚT 16.00).
Sejde se dozorčí rada Komunitního střediska Kontakt (PÁ 9.00).
Svatební obřady (PÁ od 13.00).

Před schválením
Zasedá rada města (ÚT od 10.00), kam posílám běžné operativní věci. Zasedá zastupitelstvo
města (ČT od 15.00), kam mj. posílám návrhy nových pravidel fondu vzdělávání a zdraví
a prevence a vyhlášení výzev na rok 2018.

Zpráva o lobby za předchozí týden
V minulém týdnu (11. 9. - 17. 9.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):
V. Koudelková, S. Keller, S. Jakešová (FO) - vydání knihy o K. Kostkovi
O. Merglová (Advaita) - fungování a rozvoj organizace

Týdeník Ivana Langra/ 25. 9. - 1. 10.
2017
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.
Školství a sociální věci
V tomto týdnu pokračujeme v monitoringu lidí bez přístřeší, klientů ubytoven a obyvatel sociálně
vyloučených lokalit na území města. Mapování provádíme ve spolupráci s pracovníky sociálních
služeb a dobrovolníky z Agentury pro sociální začleňování a Platformy pro sociální bydlení. Stále
se můžete hlásit, pokud nám chcete s monitoringem pomoci! Veškeré informace naleznete

v tomto článku - http://www.liberec.cz/cz/obcan/aktuality/zpravy-z-mesta/mesto-zahajilomapovani-terenu-hledame-dobrovolniky.html. Děkuji všem předem.
Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme finišovat s materiály do nejbližší rady města
(odevzdání do středy), stejně jako ladit rozpočet na rok 2018, o jehož vstupním rámci bude první
říjnová rada také debatovat.
Společně s náměstky Kyselou (město) a Tulpou (kraj) budeme dále debatovat o využití jedné
z budov v Zeyerově ulici, která bývala sídlem chlapeckého internátu a kterou má momentálně
stále ve výpůjčce Liberecký kraj (ÚT 9.00).
V rozhlasovém studiu ČRo se "utkám" s náměstkem ministra pro lidská práva Davidem
Beňákem, abychom společně rozebrali kauzu "sčítání Romů" (ÚT 11.00). O tématu jsem už
v pátek 22/9 debatoval se zástupci Úřadu vlády ČR a Asociace romských představitelů
Libereckého kraje, abychom si vyjasnili reálnou potřebu etnických statistik a způsob jejich
získávání.
Potkám se se zástupci organizace BEZMEZER (ÚT 13.00), abychom diskutovali nabídku
kulturních aktivit v Liberci.
Potkám se se zástupci neziskové organizace Most k Naději (ÚT 14.00), která v Liberci mj.
provádí protidrogovou politiku, abychom se pobavili o možnostech pomoci města při nákupu nové
budovy, kde by organizace soustředila všechny poskytované služby.
Sejdu se se zástupci Agentury pro sociální začleňování (ST 8.00), abychom se začali bavit
o přípravě tzv. exit strategie (evaluace a nastavení udržitelnosti cílů Strategie pro sociální
začleňování).
Poprvé po prázdninách se v rámci kolegií potkám s řediteli sociálních (ST 10.30) a kulturních (ST
13.00) příspěvkových organizací.
Připravuji si postupně podklady k podzimním individuálním pohovorům s řediteli ZŠ a MŠ, jimž
v příštím roce končí šestileté funkční období. Na základě diskuze i výsledků v období 2012 - 2018
pak úřad rozhodne, zda bude vypisovat na některá místa konkurzy. (průběžná aktivita)

Kultura
Na pravidelné poradě odboru (PO 10.45) budeme debatovat o rozpočtu na rok 2018 - viz výše.
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 v roce
2017. (průběžná aktivita)

Ostatní aktivity
X

Před schválením
Nezasedá rada ani zastupitelstvo města.

Zpráva o lobby za předchozí týden
V minulém týdnu (18. 9. - 24. 9.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):
M. Vít (EDUCA QUALITY), L. Průcha (Člověk v tísni) - projektový tým projektu Férové školy
v Liberci
P. Grof (FCC) - námět nábytkové banky
O. Merglová (Advaita) - námět na zbudování terapeutické komunity
Z. Doubravský, M. Martínek (Úřad vlády ČR), I. Bílková, J. Cverčko, J. Kanaloš (Asociace romských
představitelů LK) - "sčítání Romů"

