OBEC B E L U Š A
Farská 1045/6, 018 61 Beluša
TLAČOVÁ SPRÁVA
Beluša, 18. máj 2021
Do prvej obecnej online fotosúťaže na tému „Jar v Beluši“ sa zapojilo 11 súťažiacich.
Počas dvoch týždňov hlasovania na obecnej facebookovej stránke získali súťažné
fotografie spolu viac ako 2 000 hlasov.

Zvýšenou mierou informovanosti voči občanom chce vedenie obce prilákať Belušanov
k výraznejšej a aktívnej spolupráci vo verejnom živote obce. Pilotným projektom v tejto
oblasti bola vyhlásená online fotosúťaž na oficiálnom facebookovom profile obce Beluša na
tému „Jar v Beluši“. Od 16. apríla 2021 do 01. mája 2021 mali Belušania zachytiť svojím
zvedavým fotografickým okom ich jedinečné, zaujímavé vnímanie jari v obci. Počas tohto
obdobia zaslali fotografie 11 autori. Ich príspevky boli pri hlasovaní anonymné. Od 01. mája
do 17. mája prebiehalo na facebooku obce Beluša online hlasovanie za najkrajšiu fotografiu
formou kliknutia na „like“. Prvé dni ukázali, že o hlasovanie je enormný záujem
a vyprofilovali sa aj snímky, ktoré o víťazstvo bojovali s malými rozdielmi až do ukončenia
hlasovania. Celý priebeh súťaže bol vďaka tomu dynamický a konečný počet hlasov za všetky
príspevky prekvapil aj samotné vedenie obce.
Autorkou víťaznej fotografie s počtom
hlasov 815 sa stala Petronela Fedorová. „K
potoku Pružinka oproti budove materskej
školy chodíme s našimi dvomi malými
synmi veľmi radi. Hádžu si tam do vody
kamienky a spoločne sa kocháme aj
pohľadom na množstvo kvetov, ktoré si tam
obyvatelia vysadili a udržiavajú tento breh.
Doslova je to tam
posiate jarnými
prvosienkami a inými kvetmi a na tomto
mieste vznikla aj súťažná snímka,“ opisuje vznik víťaznej fotky autorka.
Z na prvý pohľad nevinného súťaženia sa počas posledných dní stal veľký, ale férový súboj,
z ktorého vzišiel ako druhý najkrajší záber autora Ing. Mateja Slávika. Fotografia
rozkvitnutého stromu získala 626 hlasov. Matej sa aktívne venuje fotografovaniu a účasť
v tejto súťaži bral: „ako dobrú príležitosť na prezentáciu, ale aj na zapojenie celej rodiny,
známych, priateľov do aktívnej spolupráce formou hlasovania.“ Okrem titulu najkrajších
fotiek jarnej Beluše si dvaja najlepší odniesli aj hodnotné ceny. Petronela sa potešila z nového
tabletu a Matej z praktických darčekových predmetov obce Beluša.
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Slávnostné
vyhodnotenie
sa
uskutočnilo v deň ukončenia hlasovania, t.j.
17. mája na Obecnom úrade v Beluši, kde
víťazom pogratuloval Ján Prekop a starosta
obce a Mgr. Patrik Štrbák, prednosta OcÚ.
„Zmysel súťaže- aktivizovať Belušanov
a pritom poukázať na krásu belušskej
prírody, okolia sa nám myslím podarilo
splniť. Táto fotosúťaž bola ďalším krokom
k zvýšeniu participácie našich občanov na
verejnom živote a sme radi, že prilákala nielen domácich, ale vďaka veľkému záujmu
o hlasovanie sa o obecnej akcii dozvedelo množstvo ľudí aj z okolia. Veríme, že aj ďalšie
pripravované projekty na letné mesiace zaujmú našich občanov rovnako ako fotosúťaž.
Ďakujem ešte raz všetkým 11 súťažiacim za účasť a veľmi pekné fotografie,“ hodnotí Mgr. P.
Štrbák, prednosta obecného úradu Beluša.
Kompletné výsledky súťaže sú zverejnené na facebookovom profile Beluša alebo na obecnom
webovom sídle https://www.belusa.sk/kultura/kalendar-akcii/fotosutaz-jar-v-belusi-vysledky587_119sk.html

Víťazná fotografia
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