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Trenčiansky samosprávny kraj 

Tlačová správa 

 

Trenčín, 10. jún 2016 

V Bošáci spomínali na gen. Štefana Jurecha 

 

V Bošáci si vo štvrtok 9. júna 2016 pripomenuli pamiatku gen. Štefana Jurecha pri 

príležitosti 118. výročia jeho narodenia. Pietna spomienka sa uskutočnila pri buste 

bošáckeho rodáka gen. Štefana Jurecha, ktorú na námestí v Bošáci slávnostne odhalili 

pred 2 rokmi. 

 

Spomienkovej slávnosti sa zúčastnili viacerí významní hostia – jedným z nich bol 

predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška: ,,Keďže v roku 

2014 som nemal tú možnosť byť prítomný na slávnostnom odhalení busty gen. Štefana 

Jurecha, som veľmi rád, že sa mi pri tejto príležitosti podarilo do Bošáce zavítať a uctiť si 

pamiatku tohto významného človeka, ktorý bojoval v oboch svetových vojnách. Mrzí ma, 

že žijeme v dobe, kedy sa zabúda na ľudí bojujúcich v 2. svetovej vojne za mier, slobodu 

a demokraciu. Zabúdame si vážiť to, čo pre nás spravili.“ 

 

Prihovoril sa i zástupca Klubu generálov Slovenskej republiky (KG SR) Peter Vojtek, 

ktorý výstižným spôsobom popísal život gen. Štefana Jurecha. Pár slov uviedol taktiež 

syn gen. Štefana Jurecha, podplukovník Marcel Jurech. Na pietnej spomienke bol ďalej 

prítomný zástupca Ministerstva obrany SR a Generálneho štábu Ozbrojených síl SR 

Ľubomír Gacko, ďalší zástupcovia KG SR, predstavitelia Vojenskej posádky Trenčín, 

Zväzu vojakov SR, členovia Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických 

bojovníkov Nové Mesto nad Váhom a občania obce Bošáca. 

 

Súčasťou pietnej spomienky bolo i odovzdanie prste zeme z koncentračného tábora 

Flossenburg, kde bol gen. Štefan Jurech v roku 1945 popravený do rúk starostu obce 

Bošáca Daniela Juráčka. V prípade záujmu o osobnosť gen. Štefana Jurecha stačí 

kliknúť na webové sídlo www.jurech.sk. 
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