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Керівництву міста Свалява 

Закарпатська  область, Україна 

 

Шановні панове! 

 

При посередництві пана, Юрія Ключівського, ми дізнались про Вашу 

зацікавленість у  можливій співпраці з нашим містом.  

Наше місто, розташоване недалеко від міста Брно, має трохи більше 3 000 

жителів, але як і Свалява є районним адміністративним центром з населенням в 28 

000 жителів. В минулих роках ми налагодили співробітництво з словацьким 

містом Гбели та італійським містом Монтеваго в Сіцілії.  

В рамках налагодження співробітництва, як перший крок, ми були б раді 

запросити Вас, а у Вашій особі і представників Вашого міста та району для участі 

у виставці подорожей та туризму REGIONTOUR, який щорічно проводиться у 

місті Брно.  

Кожен рік, разом з нашими партнерськими містами, ми беремо участь у цій 

міжнародній ярмарці, де представляємо пропозиції та  можливості наших регіонів 

у рамці подорожей та туризму по Європі. Детальну інформацію про участь на 

ярмарку ви дістанете через електронну пошту, або в ході нашої зустрічі. 

Крім того, ми готові розглянути питання співробітництва по цілому ряду 

конкретних та загальних проектах, наприклад: в освітянській, культурній та 

інших сферах.  

 У разі зацікавленості Вашого міста у налагодженні дружніх стосунків із 

чеським містом Жідлоховіце та у встановленні довготривалих зв’язків, просимо 

нас письмово повідомити.  

Ми готові підготувати та переслати Вам матеріали про наше місто, а також 

підготувати проект плану дій щодо нашої співпраці. 

З метою ознайомлення з Вашим містом та на Ваше запрошення ми готові (у 

складі делегації 3-4 чоловіки) відвідати Ваше місто та Ваш район. Такий візит ми 

готові нанести уже в грудні цього року.  

 

З щирою повагою до Вас 

Доктор юридичних наук 

Гана  Кратохвілова,  

староста м. Жидлоховіце, голова Жидлоховицького регіону 

 

м. Жидлоховіце,  28.11.2005 року 
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