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Дружитимуть міста Рахів і Тржебіч
З 9 по 12 серпня на Закарпатті перебуватиме з візитом делегація Краю Височіна Чеської
Республіки, яку очолив Зденек Кадлец – голова крайового уряду Краю Височина, голова

благодійного фонду «ViZa», член Постійної конференції.
У складі делегації: Павел Яната - мер міста Тржeбіч та Владімір Малий – його заступник, Павел
Гержман - член Ради міста, Павел Пакал – член ради міста, заступник гетьмана Краю Височина,
Катержіна Свободова - керівник канцелярії гетьмана, координатор співпраці Краю Височина та
Закарпатської області, а також Василь Самандрула - член благодійного фонду «ViZa»; перекладач.
Мета приїзду – контроль за станом реалізації спільних інвестиційних проектів та налагодження
партнерських зв’язків між територіальними громадами двох регіонів.
Відповідно до програми керівник крайового уряду, голова правління благодійного фонду «ВіЗа»
Зденек Кадлец по прибуттю в наш край зустрівся з ректором Ужгородського національного
університету Володимиром Смоланкою і обговорив умови діяльності лекторів чеської мови на
філологічному факультеті. Йшлося, насамперед, про створення належних побутових умов для
викладачів та студентів відділення богемістики, технічне та інформаційне забезпечення навчального
процесу. Для цього Край Височина виділить відповідні кошти. Також обговорено питання щодо
умов проживання запрошеного з Чехії лектора чеської мови і літератури Петри Зламаної, яка до
останнього часу навчала студентів у Санкт-Петербурзі.
Тут же були проведені перемовини з керівництвом обласної ради. Йшлося про хід реалізації
спільних проектів у 2017 році, перспективи співпраці на 2018 рік, організацію візиту гетьмана Краю
Височина Їржі Бєгоунека у вересні на Закарпаття та делегації Закарпаття до Їглави на відзначення
10- річчя співпраці, що заплановане на осінь ц.р.
Відповідно до програми візиту чеські партнери ознайомляться із станом реалізації проектів
співробітництва – реконструкції багатофункціональної будівлі у с. Родникова Гута Свалявського
району, загальноосвітньої школа I-III ст. №1 у м.Хуст та Амбулаторії у с. Широкий Луг
наТячівщині.
На Рахівщині чеська делегація проведе офіційні зустрічі та обговорення питань налагодження
партнерських відносин між громадами міст Tржебіч і Рахів. Буде домовлено про наступні взаємні
кроки для офіційного встановлення співпраці. Члени делегації оглянуть ряд соціальних об’єктів,
зокрема, ЗОШ I. – III ст. та дитсадок №1, ознайомляться з культурними та природними пам’ятками
м. Рахів та смт.Ясіня, які за часів першої Чехословацької Республіки були центром туризму,
відвідають унікальну пам’ятку - історичну дерев'яну церкву в Ясінях, яка є об'єктом всесвітньої
спадщини ЮНЕСКО, здійснять екскурсії в Музей екології Карпатського біосферного заповідника та
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Музей народного мистецтва і архітектури Гуцульщини.
Гості також матимуть змогу відвідати с.Кваси - центр мінеральних джерел в долині річки Тиса,
санаторій «Гірська Тиса», продегустувати пиво власного виробництва місцевого ресторану.
Прес-служба облради

page 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

