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Trenčín, 22. december 2017 

Ani tieto sviatky župan nezabudol navštíviť všetky zložky, ktoré sa starajú o našu 

bezpečnosť.  

 

Poďakovať za celoročnú prácu a popriať pekné vianočné sviatky prišiel v predvianočnom 

období tým, ktorí sa počas celého roka starajú o našu bezpečnosť v kraji, trenčiansky župan 

Jaroslav Baška.  

 

Vianočné sviatky sú pre každého z nás sviatky pokoja, ktoré trávime s najbližšími. Existujú však 

povolania, ktoré si vyžadujú obetovať čas s rodinou na úkor zabezpečenia pokojného prežitia 

sviatočného obdobia nás všetkých. Hasiči, policajti a cestári majú práve počas tohto obdobia 

plné ruky práce. Už tradične predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav 

Baška v tomto období navštevuje hasičské a záchranné zbory, policajtov a stále služby 

stredísk Správy ciest TSK. Tentokrát županove kroky viedli na hasičské stanice v Púchove, 

Považskej Bystrici, Dubnici nad Váhom, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Považskej 

Bystrici a  strediská Správy ciest TSK v Púchove, Považskej Bystrici a v Ilave. „Veľmi si vážim 

prácu, ktorú títo ľudia robia, pretože nikto z nás nevie, kedy ich bude potrebovať. Sú to zložky, 

ktoré si zaslúžia našu úctu a vďaku, a to nielen v tento sviatočný čas,“ zdôraznil župan.  

 

Osobné stretnutie vytvorilo priestor aj na neformálny rozhovor a zhodnotenie celoročnej 

činnosti. Župana zaujímal aj aktuálny stav zimnej údržby ciest, ktoré kraj spravuje, či technika, 

ktorá hasičským staniciam chýba. Niektoré záchranné zložky si pripravili pre vzácneho hosťa aj 

originálne privítanie v podobe nástupu a hlásenia. „Veľmi si ceníme, že si župan každoročne 

nájde vo svojom pracovnom programe čas a navštívi nás či už v Púchove alebo v Považskej 

Bystrici. Je to pre nás povzbudením a príjemným spestrením sviatočných služieb,“ povedal na 

margo vzácnej návštevy Zdeno Tarabík, riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského 

a záchranného zboru v Považskej Bystrici.  

 

Trenčiansky župan osobne poprial všetkým, ktorí sa na vianočné sviatky nachádzajú v práci 

a nemôžu byť so svojimi rodinami, pokojnú službu, čo najmenej výjazdov, veľa zdravia, šťastia 

a síl pri ich náročnej práci. Návštevy predsedu TSK budú pokračovať aj na Silvestra a na Troch 

kráľov. 
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