
ČSSD   PRO  CHRASTAVU 
CHCEME PLNIT NÁŠ SPOLEČNÝ PROGRAM 

 ROZVOJ 
 budeme usilovat o možnost dalšího rozvoje města – upravením podmínek pro výstavbu 

rodinných domů a navržením dalších možných lokalit 
 budeme usilovat o řádné čerpání peněz z  regionálních operačních programů 
 budeme usilovat o to, aby nedocházelo k opomíjení rozvoje přilehlých městských částí 

města Chrastavy – Andělská hora, Dolní a Horní Vítkov, Vysoká a Víska 
 budeme usilovat o podporu místních živnostníků a rozšiřování pracovních mist 

 SPOLUPRÁCE 
 budeme podporovat chrastavské spolky a organizace v jejich činnosti 
 budeme i nadále spolupracovat s partnerskými městy 
 budeme pro dobro Chrastavy spolupracovat i s ostatními politickými stranami na 

programech prospěšných pro naše město  
 budeme úzce spolupracovat s okolními obcemi a Krajským úřadem Libereckého kraje 

 KOMUNIKACE 
 zlepšíme informovanost občanů Chrastavy – zavedením informačních SMS zpráv  
 zlepšíme kvalitu a především nestrannost Chrastavských listů 
 zlepšíme komunikaci se všemi spoluobčany a věkovými kategoriemi prostřednictvím 

aktivit Společenského klubu  
 zavedeme lepší kontakt občanů se zastupiteli města - „Posezení se zastupiteli“ 

 BEZPEČNOST 
 zvýšíme kvalitu a především efektivitu městské policie 
 zvýšíme spolupráci s Policií ČR a budeme požadovat plnění jejich úkolů 
 zvýšíme kontrolu městského úřadu v problematických lokalitách 
 budeme usilovat o řádné zabezpečení míst a umístění bezpečnostních prvků na 

místech, kde jsou ohroženi občané a především děti   

 ŠKOLSTVÍ 
 budeme usilovat o zajištění rekonstrukce ZŠ ve Školní ulici 
 budeme usilovat o to, aby bylo pro všechny děti zajištěno předškolní vzdělávání 
 budeme usilovat o podporu školních a mimoškolních aktivit, kroužků  
 budeme usilovat o koncepční řešení problematiky haly TJ Spartak a multifunkčního 

hřiště 
 
 

10. - 11. ŘÍJNA PŘIJĎTE K VOLBÁM 
 

         

    

   

 

     VOLTE č. 6    

S přáním správného rozhodování Mgr. Karel Řehák  

Kandidáti do Zastupitelstva města Chrastavy za ČSSD 

Voličská odpovědnost 

Ten, kdo volby bojkotuje, 

ať si potom nestěžuje. 

Pravice nebo levice, 

letos bude v Chrastavě 

pěkná volební pranice. 

Každý podle sebe volte 

a dobrého zastupitele 

zvolte. 
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