
 

Obec Vysoká nad Kysucou                 IČO: 00314340                                                                 tel.: 041/4361101 
Ústredie 215                                        DIČ: 2020553326                                                        e-mail: obec@vysokanadkysucou.sk 
023 55                                                 IBAN:  SK17 0200 0000 0000 1182 1322                     
 

Obec  Vysoká nad Kysucou   

 
 

Pamätníky a cintoríny nie sú len miestami mŕtvych. Vedú sa tu dialógy, plnia odkazy pre 
živých. Sú na to, aby sme si uvedomili, že vojny nič nevyriešili, len spôsobili nesmiernu bolesť                       

a poznačili životy viacerých generácií . 
 

 
 
 

P O Z V Á N K A 
 
Jedna z tragédii vojnového 
ošiaľu sa na sklonku druhej 
svetovej vojny odohrala 
v kopaničiarskej osade 
Semeteš miestnej časti 
obce Vysoká nad 
Kysucou.  
20. apríla 1945 
zavraždili príslušníci 
vlasovkých jednotiek 
v osade Semeteš 21 
mužov a chlapcov vo 
veku od 16 do 51 rokov.  
Vydrancovali a zapálili 13 domov... 
 

 

Z príležitosti 74. výročia Vás Obec Vysoká nad Kysucou srdečne 
 

pozýva 
 

na pripomenutie si „Semetešskej tragédie“. 
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Obec  Vysoká nad Kysucou   

Pietna spomienka sa uskutoční v nedeľu 28. apríla 2019 o 11:00 hod.               
pri pamätníku padlých v osade  Semeteš. 
 
Pri príležitosti 74. výročia ukončenia II. svetovej vojny a zároveň i 
„Semetešskej tragédie“ obec Vysoká nad Kysucou pre Vás pripravila 
nasledovný program: 
 
Nedeľa 28. apríla 2019 

9:30 hod.       – svätá omša vo farskom kostole sv. Matúša  
Svätú omšu bude celebrovať Mgr. František Mikuláš. Svätá omša 
bude venovaná obetiam Semetešskej tragédie. 

11:00 hod.     – Pietna spomienka pri pamätníku obetiam Semetešskej 
tragédie na Semeteši. 

- Kladenie kytíc a vencov 
- Hymna SR 
- Príhovor starostu obce 
- Príhovory hostí 

11:30 hod.     – Ukážka bojov II. svetovej vojny  
Symbolická ukážka oslobodzovacích bojov z roku 1945 v podaní 
KVH Polom Žilina. 

Občerstvenie U Cipára na Semeteši 

 

Verím, že i Vaša účasť prispeje k dôstojnej spomienke na jednu 
z najtragickejších udalostí v histórii obce Vysoká nad Kysucou. 
 
 

 
                                                                Mgr. Anton Varecha 

                                                                starosta obce 
 


