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Trenčín, 27. december 2016 
Štefanský výjazd trenčianskeho župana neobišiel hasičov a záchranárov, policajtov 
i strediská Správy ciest TSK v Púchove, Považskej Bystrici a Ilave  
 

 

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška už tradične na 

Štefana navštevuje hasičské a záchranné zbory, policajtov a stále služby stredísk Správy 

ciest TSK. Ani tento rok nebol výnimkou. Kroky trenčianskeho župana viedli na strediská 

Správy ciest TSK v Púchove, Považskej Bystrici a v Ilave, k hasičom v Púchove, Považskej 

Bystrici a v Dubnici nad Váhom a k policajtom na Okresné riaditeľstvo Policajného zboru 

v Považskej Bystrici. Predseda TSK Jaroslav Baška tak osobne poprial všetkým, ktorí sa na 

vianočné sviatky nachádzajú v práci a nemôžu byť so svojimi rodinami, pekný zvyšok 

sviatkov a zaželal im veľa zdravia, šťastia a síl pri ich náročnej práci. 

 
„Každoročne, keď mi vyjde čas a dovolí zdravie, idem cez vianočné sviatky, resp. na Nový 

rok a na Troch kráľov pozrieť hasičov v našom kraji, políciu a, samozrejme, Správu ciest 

TSK. Väčšina ľudí je počas týchto sviatkov doma a zložky ako polícia, hasiči, záchranári, ale 

aj údržba Správy ciest v kraji musia slúžiť a starať sa nielen o bezpečnosť ľudí, ktorí v kraji 

žijú, ale aj o bezpečnosť cestnej premávky. Takýmto spôsobom chcem jednotlivé zložky 

troška povzbudiť počas sviatkov a zaželať im všetko najlepšie v ich náročnej práci, veľa 

zdravia, šťastia a popriať im, aby bol pre nich rok 2017 lepší, aby menej zasahovali, mali 

menej prípadov, a keď už sú nejaké zásahy, aby boli všetky úspešné, keď sa to dá. Veľmi si 

vážim prácu všetkých zložiek, ktoré na Slovensku fungujú, a som im za ňu veľmi vďačný,“ 

uviedol trenčiansky župan Jaroslav Baška.    

 

Návštevy predsedu TSK budú pokračovať aj na Silvestra a na Troch kráľov. Na Silvestra 

budú kroky trenčianskeho župana viesť k hasičským a záchranným zborom, policajtom 

a stálym službám stredísk Správy ciest v okresoch Trenčín, Nové Mesto nad Váhom 

a Myjava. Na troch kráľov navštívi trenčiansky župan hasičov, strediská Správy ciest 

a záchranárov vo zvyšných troch okresoch Trenčianskeho kraja – v Bánovciach nad 

Bebravou, Partizánskom a Prievidzi a silvestrovský čas strávi aj v Centre sociálnych služieb 

(CSS) Bôrik v Prievidzi, kde si spolu s klientmi a zamestnancami CSS pochutná na 

kapustnici.                                 
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