OBEC B E L U Š A
Farská 1045/6, 018 61 Beluša
TLAČOVÁ SPRÁVA
Beluša, 14. máj 2021
Záujem Belušanov o obecné záležitosti chce obec zvýšiť aj prostredníctvom dostatočnej
a efektívnej informovanosti
Napriek tomu, že verejný život v obci poznačil koronavírus, obec Beluša aktívne pracuje na
rôznorodých projektoch, prijíma dôležité rozhodnutia, podáva žiadosti o získanie financií na
prospešné projekty. Jednou z prioritných oblastí, na ktorej zástupcovia obce za posledné
mesiace aktívne pracovali, je dostatočná a efektívna informovanosť obyvateľov o práci,
plánoch, aktivitách i podujatiach obce.
Úradné obecné tabule i obecný rozhlas ako obvyklý spôsob komunikácie
Ku klasickým formám zverejnenia obvyklým spôsobom patrí vyvesenie plagátov a oznamov
v 5 obecných úradných vývesných tabuliach – v Beluši, Belušských Slatinách a obecných
častiach – Hloži a Podhorí.
Ďalšou, nemenej dôležitou, formou oznamovania, ktoré má opodstatnenie, najmä pre starších
občanov, je hlásenie oznamov v miestnom rozhlase. Väčšina územia obce Beluša je pokrytá
sieťou rozhlasu.
,,Jednou z priorít, ktorým sme sa intenzívne venovali posledné mesiace, bola oblasť
komunikácie s našimi občanmi. Považujem za viac ako nevyhnutné, aby občania prvotne
disponovali všetkými relevantnými informáciami o obci, jej aktuálnych aktivitách, projektoch,
plánoch. V druhom kroku naša snaha smeruje k tomu, aby občania čoraz viac participovali
na verejnom živote v našej obci, či už formou vyhlásenej online fotosúťaže, spoločného
zapojenia sa do kampane Do práce na bicykli 2021. V prípade priaznivej situácie máme
počas letných mesiacov naplánovaných viacero zaujímavých kultúrnych podujatí, ale aj
verejnú diskusiu či spoločné dobrovoľnícke aktivity za účelom zveľadenia našej obce“,
hodnotí prednosta Obecného úradu (OcÚ) v Beluši Mgr. Patrik Štrbák.
Oficiálne webové sídlo a aplikácia V obraze
Všetky oficiálne informácie obce sú zverejnené na webovom sídle www.belusa.sk, kde si
návštevník nájde informácie z histórie i súčasnosti Beluše. Zistí údaje o obecnom
zastupiteľstve, o dôležitých dokumentoch obce, finančných výsledkoch hospodárenia,
aktuálne realizovaných projektoch. Ponúka všetky dôležité obecné oznamy, kalendár
kultúrnych akcií. Občan nájde povinne zverejňované zmluvy, objednávky, faktúry či
informácie z odpadového hospodárstva.
Obec využíva samozrejme i nové, moderné
formy informovania občanov. Pohodlnejším
spôsobom, ako získať oficiálne informácie
z obce, je aplikácia V obraze, prepojená
s oficiálnym webom. Je určená pre
jednoduché, rýchle a efektívne informovanie.
Stiahnutie aplikácie do mobilu je jednoduché
a je zadarmo. Túto aplikáciu má stiahnutú
takmer 700 ľudí.
Pre viac informácií kontaktujte:
Mgr. Jana Huliačková, sekretariát starostu a prednostu, telefón: +421 42 2853 519, mobil: 0903 896
641 email: sekretariat@belusa.sk

OBEC B E L U Š A
Farská 1045/6, 018 61 Beluša
TLAČOVÁ SPRÁVA
Využite službu belušského ,,rozhlasu v mobile“
Obľúbená je služba tzv. „rozhlas v mobile“ o zasielaní správ
o dôležitých a mimoriadnych udalostiach v obci. Túto formu
využíva viac ako 1 100 občanov a správy sú zasielané
z pohľadu občanov zadarmo. Registrácia je možná cez webovú
stránku www.mojenotifikacie.sk alebo záujemca nahlási svoje
telefónne číslo priamo na sekretariáte OcÚ v Beluši. Prijímať
oznamy je možné ako klasickú sms správu, e-mail alebo ako
oznam v sociálnych komunikačných kanáloch (viber, whats app,
mesenger).
Záujem o obecný Facebook rastie
Pre tých, ktorí fungujú na sociálnej sieti Facebook, je
najjednoduchšou cestou, ako byť informovaní, keď
sa stanú odberateľom noviniek z oficiálneho FB
konta obce Beluša. Obec má už takmer 2 000
odberateľov a stránka je bohatá na informácie
z diania v obci. Reakcie a komentáre občanov sú
rovnako pre obec významnou spätnou väzbou
a prejavom aktivity: „Čísla odberateľov oficiálnych
komunikačných kanálov obce sa v poslednom období
stále zvyšujú, čo nás veľmi teší. Je to pre nás
odrazom toho, že občania sa o dianie v obci
zaujímajú a chcú byť súčasťou jej rozvoja. Podľa reakcií ľahko zistíme mieru odozvy na
realizované kroky obce. V neposlednom rade je to efektívny spôsob zabezpečenia
komunikácie medzi obcou a občanom,“ dodáva Mgr. Jana Huliačková zo sekretariátu starostu
a prednostu obce Beluša.
Belušan – dvojmesačník
V neposlednom rade, obec, resp. Redakčná rada vydáva
v pravidelnom dvojmesačnom intervale obecné noviny –
Belušan Noviny občanov obce Beluša. Zadarmo sú
distribuované v náklade 2 100 výtlačkov do belušských
domácností. Občania na 12 stranách nájdu všetky potrebné
a aktuálne informácie, či už o novinkách v Beluši alebo
realizovaných projektoch či informácie z prostredia škôl
a ďalších organizácií pôsobiacich na území obce.
Vyhľadávaná je spoločenská rubrika. Popri tlačenej verzii je
aj ich online verzia na webovom sídle obce.
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