Tak, máme tu 3-tie vydanie elektronického obèasníka, naše klastrovinky.
Vlastne je to jarné vydanie, nako¾ko v pondelok nám zaèala už dlho
oèakávaná jar. Oteplilo sa, èo všetci s radosou už dlho oèakávali, húfy
turistov sa valia do Smoleníc..., alebo práve to by sme Bratislava
s radosou
oèakávali. Zima bola dlhá, ale my sme nezahá¾ali. V predošlých
vydaniach som vás informoval o stretnutiach a výstavách ktoré sme
absolvovali od zaèiatku roka. 10. februára sme sa zúèastnili výstavy
HOLIDAY WORLD v Prahe, kde sme propagovali Smolenice, so všetkým
èo môžeme turistovi ponúknu v našej lokalite. Prezentácia bola
skromnejšia, ale o to aktívnejšia. Vystavovali sme za pomoci VÚC Trnava,
za èo im patrí samozrejme naše poïakovanie. Ostatné náklady na cestu
a ubytovanie sme si hradili z vlastných prostriedkov. Získali sme pár
nových kontaktov, ve¾a sme toho videli, ale hlavne sme pochopili èo nám
ešte chýba v tvrdom boji konkurencie o zákazníka nielen v cestovnom
ruchu.
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postrehy z výstavy v Prahe

Pochod cez Malé KARPATY
Dòa 12.2. 2011 zorganizoval Trnavský turistický oddiel pochod cez
Malé Karpaty. Pri tejto príležitosti sme sa spolu stretli s hlavným
organizátorom tejto akcie pánom Vágnerom, mimochodom
manželom vnuèky Štefana Banièa. Naèrtli sme možnosti vzájomnej
spolupráce a hlavne informovanosti o akciách, aby sa aj naši
podnikatelia mohli pripravi na príchod turistov. Presne pred rokom
pri podobnom turistickom zraze sa všetci zhodou okolností stretli na
zabíjaèke u Kumana, èo si všetci aj pochva¾ovali. Naša debata prebehla
poèas studenej a ufúkanej soboty v hoteli Solmus za spoluúèasti
Ing. Antona Pobjeckého a Antona Chrvalu.
Takto sa vítalo turistov na štarte...
Dòa 22.2. 2011 sa konalo stretnutie
vedenia klastra, kde sme prijali
ïalšie opatrenia k èinnosti Klastra
Smolenice, zhodnotili doterajšiu
èinnos, prerokovali niektoré èasti
týkajúce sa daòových zákonov
a dohodli stretnutie všetkých èlenov
klastra na 15. marca v KD Smolenice.

a takto rokovalo

15. marca o 18-tej hodine sa konalo v sobášnej miestnosti KD Smolenice stretnutie všetkých èlenov
klastra. Ve¾a nás chýbalo, niektorí sa ospravedlnili, niektorí pre iné pracovné povinosti, asi aj
pozabudli. V skratke sme zhodnotili doterajšiu èinnos klastra, prehodnotili ïalšie kroky, ktoré nás
èakajú. Apelovali sme na všetkých prítomných aby spracovali plán vlastných akcií a podujatí, ktoré
plánujú zrealizova v tomto roku. Taktiež som informoval o príprave webovej stránky združenia.
Týmto by som poprosil tých, ktorí súhlasili s èlenstvom v klastri, aby aj zaplatili svoj vstupný a aj
èlenský poplatok. Bohužial, zatial žiadne iné príjmy nemáme, tak tieto èlenské príspevky pomôžu
pri tých najnutnejších výdavkoch, ktoré hradíme zatia¾ z vlastných vrecák.

Partneri pre dedièstvo
Ocenenie za príkladnú obnovu
Ako som vás v priebehu mesiaca informoval, aby ste aj vy zahlasovali
v internetovom hlasovaní, nako¾ko som zaslal do súaže OCENENIE ZA
PRÍKLADNÚ OBNOVU, èo je súèasou projektu "Partneri pre dedièstvo"
objekt Kaplnky sv. Vendelína aj s Pálfiovskou hrobkou, tak vèera sme sa
s pani starostkou P. Hornáèkovou zúèastnili vo Svätom Juri slávnostného
odovzdávania ocenení v tejto súaži. V kategórii "Ocenenie verejnosti"
sme skonèili na druhom mieste, kde sme v priebehu celej súaže viedli na
prvom mieste, až posledných 24h rozhodlo o inom víazovi. Myslím že
druhé miesto medzi 10 nominovanými Smolenice zas zvidite¾ní.
Pani starostka preberá ocenenie za II. miesto za "príkladnú obnovu"
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KLASTROVINKY è.3 pre vás pripravil Anton Chrvala

