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16. január 2011

Prvé tohtoroèné stretnutie klastra sa uskutoènilo dòa 11.1. 2011 (všimnite si ten
dátum) v sobášnej miestnosti KD. Aj keï stretnutie sa uskutoènilo pre niektorých
èlenov v skoršom a nevhodnom èase, zúèastnilo sa celkom 13 èlenov združenia
vrátane novozvolenej pani starostky Pavlíny Hornáèkovej. Prehodnotili sme, èo
sa dosiahlo v minulom roku, samozrejme aj èo sa nám nepodarilo. Nako¾ko
každý máme aj svoje povinnosti, nebolo vždy možné venova sa len klastru
a potrebám nás všetkých. Všetci, ktorí sme sa zúèastnili, sme dospeli k názoru,
že v zaèatej veci oh¾adne združenia budeme aj naïalej pokraèova a snaži sa
spoloènými silami o napredovanie a zvidite¾nenie Smoleníc, èím nepriamo
podporíme všetkých èlenov združenia.
Stretnutie èlenov klastra 11. január 2011

Od 10.1. 2011 máme koneène svoj bankový uèet è. 284344 5357/0200 VÚB
Na základe stanov združenia je potrebné èo najskôr na uvedené èíslo zaplati vstupný jednorázový poplatok 100 €
a èlenský roèný poplatok vo výške 50 € za rok 2010, nako¾ko sme boli èinní už od januára roku 2010.
Pri platbe v správe uveïte svoje meno, alebo firmu, aby sme vedeli platbu idetifikova.
Taktiež sme pre potreby všetkých èlenov zriadili kontaktný email klaster@smolenice.com ktorý bude slúži pre
spojenie so svetom. Na tento email, prosím posielajte svoje pripomienky, návrhy a pripravované akcie.

Kalendár akcii a výstav

21. medzinárodný ve¾trh cestovného ruchu Brno 13.-16.1.2011
Výstavy v Brne sa zúèastnili
Ing. A. Pobjecký, A. Chrvala, R. Mráz,
Mgr. M. Anettová a P. Zárecký. Výstava
opä potvrdila, ako je dôležité vytvori
združenia a mikroregiony pre dosiahnutie
spoloèného cie¾a, aj keï je to beh na dlhé
trate. A tento beh, my sme už zaèali.

BRNO 13. január 2011

Bratislava 20.-23.1.2011

KLASTER SMOLENICE združenie
Predstavenstvo:
predseda:
Ing. Anton Pobjecký
podpredseda: Anton Chrvala
Dozorná rada: Peter Suchán-predseda
èlenovia predstavenstva: Ing. Karol Volner
Ing. Peter Križan-podpredseda
Radko Mráz
¼ubomír Horváth-èlen
Mgr. Monika Anettová

VÝSTAVY, KTORÝCH SA AKTÍVNE
ZÚÈASTNÍME

adresa združenia:
Obecný úrad Smolenice, SNP 52
919 04 Smolenice
IÈO: 42162157
è.ú.: 284344 5357/0200 VÚB

KLASTROVINKY è.1 pre vás pripravil Anton Chrvala

