OBEC B E L U Š A
Farská 1045/6, 018 61 Beluša
TLAČOVÁ SPRÁVA
Beluša, 28. jún 2021
Vďaka ochote občanov v Beluši sa počas víkendu nanovo natreli obecné betónové skruže
slúžiace na vylepovanie plagátov. Uznanie sa dostalo aj dobrovoľníkom, ktorí sa aktívne
zapojili do priebehov 19 kôl antigénových testovaní v obci Beluša.

Beluša má za sebou deň, ktorý sa niesol v znamení dobrovoľníctva. Ako pilotný
projekt dobrovoľníckych aktivít obec Beluša v sobotu 26. júna zorganizovala brigádnickú
aktivitu očistenia a náteru 8 betónových skruží, ktoré slúžia na vylepovanie komerčných
plagátov a sú oficiálnou plochou pre vylepovanie politickej reklamy. Boli v zlom stave,
špinavé zo zvyškov lepidiel a starých plagátov. V rámci akcie boli zaschnuté zvyšky plagátov
očistené a všetky skruže dostali jednotný šedý náter s modrým vyobrazením belušského erbu.
Výsledkom premiérovej dobrovoľníckej akcie sú nielen reprezentatívne priestranstvá na
vylepovanie plagátov, ale najmä dobrý pocit z aktívneho fungovania prepojenia „obecobčan“. Motto dobrovoľníckych aktivít v Beluši: „Mnoho vecí sa javí na prvý pohľad ako
maličkosť, ale keď niečo zmení "svoju tvár", môže byť z toho veľká vec“ sa podarilo naplniť
vďaka ochote a pomoci zamestnancov obecného úradu na čele s prednostom OcÚ Beluša,
poslancov obecného zastupiteľstva (OZ), členov odborných komisií OZ, vrátane najmenších
členov rodiny a belušských občanov.

Záverečné sobotné vyhodnotenie dobrovoľníckej akcie bolo určené nielen pre
brigádnikov, ale aj pre takmer 90 pozvaných z radov dobrovoľníkov, zdravotníkov,
zamestnancov obce Beluša či členov 3 obecných dobrovoľných hasičských zborov, vďaka
ktorým sa v obci Beluša od 31. októbra 2020 do 5. júna 2021 zorganizovalo 19 kôl
antigénových testovaní Covid 19, čo predstavuje 38 699 vykonaných testov.
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„Pandémia a prijaté
opatrenia boli aj pre obec
veľkou neznámou. Vďaka
ochote množstva Belušanov
sme urobili všetko pre to, aby
sa v našej obci mohli ľudia
bezpečne
a pohodlne
otestovať.
Často riskovali svoje
zdravie,
obetovali
voľné
víkendy, nikdy ale neodmietli
účasť bez vážneho dôvodu.
Veľmi si ceníme ich prístup a toto dnešné posedenie je len malou formou nášho poďakovania
a ocenenia ľudského a nezištného prístupu. Rovnako ďakujem aj všetkým zúčastneným na
dnešnej brigáde a verím, že v nich zostal pocit dobre odvedenej práce. Beluša je opäť o niečo
krajšia,“ zhodnotil Mgr. Patrik Štrbák, prednosta obecného úradu Beluša.

Viac
fotografií
z dobrovoľníckej
aktivity
náteru
skruží
nájdete
https://www.belusa.sk/kultura/fotogaleria/dobrovolnicka-akcia-nater-betonovych-skruzi643sk.html
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