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VII. Kultúra a zaujímavosti 
 

Divadlo 

Občania obce si kultúrny život  spestrovali nielen dodržiavaním zvykov a obyčajov, ale 

aj hraním divadelných hier. Ochotnícke divadelné herectvo tu má veľmi dlhú históriu. Jeho 

začiatky siahajú až do roku 1918. Ako to už obyčajne na dedinách býva, aj v Sedliciach bol 

nepísaný zvyk, že divadelné predstavenie treba odohrať na Vianoce, Veľkú noc a na Rusadle. 

V tomto období boli najviac obľúbené divadelné hry od Ferka Urbánka. Sedličania spočiatku 

hrávali divadelné predstavenia v miestnostiach vtedajšej národnej školy. Prvé stále javisko si 

postavili v budove kultúrneho domu počas existencie Slovenského samostatného štátu. Prvá 

hra, ktorá sa na novom javisku v Sedliciach hrala, bola podľa pamätníkov celovečerná 

veselohra v troch dejstvách, Jozefka z malej krčmičky. Po druhej svetovej vojne súbor 

vystupoval pod názvom Divadelný krúžok Poľana Sedlice a s prestávkami pôsobí v 

Sedliciach dodnes. 

 

Knižnica 

Adresa: Obecná knižnica 082 43 Sedlice Okres: Prešov Telefón: 051/7782214  

Knihovníčka: Ľubica Timková.  Počet zväzkov kníh je asi 10 000 kusov. 

 

My skôr narodení si pamätáme na obdobie, keď sme sa so  životom obyčajných 

dedinských ľudí mohli zoznámiť priamo pri ich každodennej práci. Dnešné deti túto možnosť 

nemajú, a najmä preto, aby sa zachovali fakty o dedinskom živote boli v budove školy 

zriadené  síce maličké, ale isto zaujímavé expozície zbierok roľníckych výrobných nástrojov 

a predmetov ich denného použitia. Veď mnoho mladých ľudí asi ani nevie, že ľan a konopa sa 

ako priemyselne poľnohospodárske plodiny pestovali v hojnej miere práve v Sedliciach. Aby 

sa z nich mohlo vyrobiť plátno bol stanovený presný technologický postup, ale to by bez 

krosien, ktoré dokázali vyrobiť dedinskí stolári nebolo možné. Najmä pri spracovávaní týchto 

plodín sa používala celá škála pracovných nástrojov. Za zmienku stojí návrh, aby sa na tieto 

účely zrekonštruoval niektorý z opustených roľníckych domov a v ňom by potom  bolo 

možné umiestniť väčšiu expozíciu tohto zamerania.  
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Sedličan – detský folklórny súbor pri Základnej škole Sedlice  

Adresa: Základná škola 3 Sedlice, okres Prešov, 082 43,  

tel. č. 051/7782217.   

Vedúca: PaedDr. Irena Veverková. 

 

Detský folklórny súbor Sedličan vznikol v roku 1973 

ako tanečno – spevácka skupina a založila ho pani učiteľka 

Mgr. Mária Žemberyová. Základný repertoár súboru tvoria 

najmä piesne, riekanky, hry a zvyky ľudí, ktorí tam žili 

a žijú. Ide o mikroregión, ktorý tvoria obce Sedlice, 

Klenov, Miklušovce, Suchá Dolina, Ľubovec a Ruské 

Pekľany. Neľahký život tunajších ľudí bol oddávna spätý s 

pôdou a horou. Všetky svoje životné pocity vedeli vždy veľmi citlivo vyjadriť v piesňach. 

Skladali si ich sami a vzišli z ich každodenných zážitkov a skúseností. Vyspievali v nich 

svoju radosť, žiaľ aj smútok. Tieto šarišské piesne a zvyky žijú už len v pamäti najstarších 

občanov obce. Vďaka ním mohli žiaci školy s pomocou svojich učiteľov zozbierať slová a 

melódie starých ľudových piesní, z ktorých vznikli folklórne pásma s názvami ako : Fendija; 

Svadobná pieseň – Visoka jedlička; Paľeňe šmertki; Riekanky pri priadkach; Veľká noc; 

Detské hry; Po riafaňu ľenu; Jarná orba; Štuški vištuchane a podobne. Takáto starostlivosť o 

stáročné dedičstvo našich predkov vytvára predpoklad, že ho nezabudnú ani ich potomkovia a 

ostane zachované aj pre budúce generácie. Potvrdzujú to aj úspechy, ktoré súbor pravidelne 

už od svojho vzniku dosahoval. Napríklad víťazstvami v okresných a krajských kolách 

základnej umeleckej činnosti, vystupovaním v celoštátnom rozhlase a televízii, získaním 

hlavnej ceny na VII. detskom folklórnom festivale v Prešove, účinkovaním na folklórnom 

festivale vo Východnej či v bulharskej Starej Zagore. V roku 2006 získali jeho sólisti ceny 

v speváckej súťaži Slávik Slovenska. Členovia tohto súboru, tí predchádzajúci, ale aj tí 

dnešní, a spolu s nimi aj ich rodičia a učitelia majú právo byť načo hrdí. 

 

Sedličan - folklórny súbor dospelých 

Adresa: Miestny odbor Matice  slovenskej Sedlice, okres Prešov, 082 43, 

 tel. č. 051/7782214.   

Vedúci:  František Joščák 

Choreografka: PaedDr. Irena Veverková 
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Súbor bol založený 12.júna 1983. Jeho poslaním je  zachovávať krajové zvyky, ľudové 

piesne, tance a tradície. Svoju prvú premiéru mal 26. decembra 1983 a národné kroje, v 

ktorých členovia súboru vystupovali, dalo vyrobiť vtedajšie jednotné roľnícke družstvo. 

Súboru sa podarilo oživiť ľudové piesne dolného Šariša, ako aj zvyky a tance svojich 

predkov. Vystúpenia súboru bývajú vždy milým spestrením dedinského života a to najmä pri 

slávnostných príležitostiach nielen v obci Sedlice, ale aj na rôznych folklórnych festivaloch a  

súťažiach. V súbore účinkuje okrem speváckej skupiny aj skupina hudobná. Hoci súbor 

dospelých nemá takú úspešnú kariéru ako detský súbor, svoje poslanie plní a obyvatelia obce 

sú na jeho činnosť pyšní. Členovia súboru ochotne a radi pomáhali pri zbieraní miestnych 

ľudových piesní, ktoré v  dvoch dieloch v roku 1985 a 1989 pod názvom Piesne zo Sedlíc 

vydalo Okresné osvetové stredisko v Prešove. V súčasnosti súbor pôsobí pod záštitou 

miestneho odboru Matice slovenskej.   

 

Cirkevný detský spevácky zbor – Veľký zbor.  

Adresa: Farský úrad Sedlice 268, 082 43,  

tel. č. 051/ 7782239.  

Vedúca Iveta Fiľakovská.  

Členovia tohto súboru spríjemňujú svojím spevom dojmy a pocity najmä účastníkom 

cirkevných slávností, ale účinkujú aj počas svätých omší. Malých spevákov nie je veľa, ale 

chuť i odvaha im nechýba. O tom, že spievajú veľmi pekne svedčí aj ich účasť na prehliadke 

chrámových zborov v Drienovskej Novej Vsi v roku  2001.  

 

Kostol Premenenia Pána  

je farský kostol v Sedliciach. Kostol bol založený v roku 1859. Konsekrovaný bol 10. 

februára 2001 arcibiskupom Mons. Alojzom Tkáčom. Od roku 1999 až do konsekrácie prešiel 

kostol rozsiahlou rekonštrukciou. Po rekonštrukcii nadobudol jeho pôdorys podobu kríža. 

Celkové náklady na opravu činili takmer 1 800 000 Sk. Veriaci farnosti v mesačných 

zbierkach obetovali viac ako 1 200 000 Sk. Ostatné obetovali ako milodar veriaci z Kanady. 

Pôvodné nástenné maľby vytvoril okolo roku 1918 akademický maliar Jozef Hanula.  

Premaľby vykonal začiatkom päťdesiatych rokov akademický maliar Mikuláš Jordán.   
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Športový klub Sedlice 

Adresa: 

Športový Klub Sedlice 

Sedlice 278, 082 43   

Má futbalový oddiel žiakov, dorastencov aj dospelých. Pri futbalovom ihrisku je 

postavená budova klubu. Futbal má v Sedliciach veľmi dlhú históriu, ale najväčšie úspechy 

dosiahol v sedemdesiatych rokoch 20. storočia. keď jednotlivé mužstvá hrali v okresných 

súťažiach  a pravidelne sa umiestňovali na prvých miestach futbalových tabuliek.  

Dobrovoľný hasičský zbor 

V roku 1924 bol z iniciatívy 20 občanov založený dobrovoľný 

hasičský zbor pod názvom Hasičská jednota. Za veliteľa zboru si zvolili 

Imricha Dubeckého. Rozsiahlejší požiar  bol v obci naposledy 17. apríla 

1959 kedy na Žabskej strane zhoreli 3 obytné domy, stodoly, šopy 

a hospodárske budovy. Straty na životoch neboli. DHZ Sedlice má vlastnú 

www stránku. 

 

Klub dôchodcov  

Adresa: 

Klub dôchodcov pri Obecnom úrade Sedlice 

082 43 Sedlice  

Klub dôchodcov je kultúrno-spoločenským zariadením obce pre občanov vyššieho 

veku. Vznikol v roku 1981. Členovia klubu sa stretávajú raz v týždni a to každé nedeľné 

popoludnie v priestoroch obecného úradu.  

 

Pravidelné podujatia  

Každoročne začiatkom augusta je v dedine odpustová slávnosť. S ňou sú spojené 

spoločenské slávnosti, ktoré zahrňujú vystúpenia folklórnych súborov, športové súťaže 

a ďalšie sprievodné akcie.  

 

Významné návštevy v obci 

10. februára 2001 košický arcibiskup - metropolita Mons. Alojz Tkáč  

7. augusta 2005  a 2006 košický pomocný biskup Mons. Bernard Bober  
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Miestne zvyky a tradície 
  

Hovorí sa, že nielen prácou je človek živý. A tak aj Sedličania v minulosti, po ťažkej 

drine, najmä po príchode zimy, okrem toho, že nacvičovali divadlo si dlhé zimné večery 

krátili užitočnou činnosťou, akou určite bolo páranie peria a pradenie  nachystanej kúdele 

z ľanu a konopy. Perie potrebovala do výbavy každá výdajachtivá dievčina vo forme perín 

a spradené ľanové a konopné nite bolo treba na utkanie plátna, aby sa z nich okrem iného, 

mohol dať ušiť pracovný odev z konopných nití a sviatočný dedinský odev z nití ľanových. 

Tomuto odevu sa teraz hovorí  kroj. Tieto činnosti robili najmä vydaté ženy a mladé slobodné 

devy. Spoločnosť im radi chodili  robiť mládenci, a tak už bol len krôčik k tomu, aby sa zo 

serióznej práce stala aj zábava. Pochopiteľne, že pritom nemohol chýbať spev a mnohokrát aj 

hudba, v podobe hry na heligónku. Tu sa spievali najmä slovenské ľudové piesne tak, ako sa 

ich ľudia naučili z počutia  od svojich predkov. Napríklad: 

A ja taka čarna 

A ja taka čarna jak čarna čarňica 

a ja taka čarna jak čarna čarňica,  

naj še mi vistupi, šej, hoj,  

naj še mi vistupi, šej, hoj,  

naj še mi vistupi z drahi paradňica. 

 

Z drahi paradňica, z poľa robotňica, 

z drahi paradňica, z poľa robotňica, 

bo ja taka čarna, šej, hoj, 

bo ja taka čarna, šej, hoj, 

bo ja taka čarna, jak čarna čarnica. 

 

A ja taka dzivečka  

A ja taka dzivečka, cingi – ľingi, bom, 

rada vijem pirečka, cingi – ľingi, bom,  

rada vijem rada dam, cingi – ľingi, bom – bom – bom 

i za kalap zakladam, cingi – ľingi, bom.  

 

A ja taka jak i mac, cingi – ľingi, bom, 

čarne oči mušim mac, cingi – ľingi, bom, 

čarne oči mac mala, cingi – ľingi, bom – bom – bom, 
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ja še na ňu podala, cingi – ľingi, bom, 

 

Ej, kročkom koňu, kročkom 

Ej, kročkom koňu, kročkom, hore tim potočkom, 

ej, kročkom koňu, kročkom, hore tim potočkom, čerkaju parobci, parobci  čerkaju,  

pod našim obločkom. 

 

Ej, choc bi sce čerkaľi z večara do rana, 

ej, choc bi sce čerkaľi z večara do rana, 

ja vam ňeotvorim, ja vam ňeotvorim,  

bo ja zrukovana.  

 

Počas zimných dní sa zo spradenej priadze tkalo aj  plátno a to 

takmer v každom dome, na podomácky vyrobených tkáčskych stavoch, 

ktorým sa hovorilo krosná. Šikovnejšie a zručnejšie ženy tkali aj 

pokrovce a prekrásne sviatočné prestierania.  

Na Viliu, čiže v miestnom zvykosloví na Štedrý deň, chodili cez 

deň najmä deti svojim príbuzným a známym vinšovať. Večer, pred 

odchodom do kostola na Polnočnú omšu je ešte stále zaužívaný zvyk 

chodiť po spievaní kolied a vinšovaní. Na spestrenie súčasného 

hektického spôsobu života  uvediem len niektoré z vinšovačiek, ale  v 

originálnom miestnom šarišskom nárečí,  ktoré poznám od svojich 

rodičov. 

Na Viľiju  

Pochvaľeni budz Ježiš Kristus. A ja vam vinčujem na totu svatu Viľiju, žebi vam Pam 

Boh pomoh tote švjatki prežic, druhe dožic, s menšima hriechami, s vekšu radoscu, s menšu 

staroscu, od Boha lasku, od sušedoch priaznosc, na poľu dobru urodu, vo dvore dobri 

prichod, v chiži ščesce, zdravje a hojne boske požehnaňe, ešči ja vam vinčujem šicko, co sebe 

sami od mileho Pana Boha požadace. Visliš Paňe Bože ! 

Na svadbe  

Pochvaľeni budz Ježiš Kristus. Priňešľi sme vam dar maľučki, aľe vdzečni, žebi sce ho 

od nas prijaľi jak najvekši. Vdzečňe prijimame a vas furt v poščľivosci mame.  
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Šarišský prípitok 

Vinčujem vam, žebi v tim koršove paľenka ňigda ňevischla. 

 

K narodeninám 

Daj vam Bože zdravja na tu pejdzešatku, žebi sce še tak dožiľi i ošemdzešatku. 

 

Pri rôznych príležitostiach 

Pochvaľeni budz Ježiš Kristus. A ja vam vinčujem tak i tak a tote, co za mnu idu, 

ňeznaju aňi tak. 

Pri odchode z návštevy 

Vinčujem vam, žebi sce še tich starich dobrich zvikoch furt trimaľi. 

 

Poďakovanie jasličkárov 

Dzekujeme vam za vašo dari, co sce nam ich zo ščirosci daľi, s Panom Bohom še 

poručame, a v zdravi zostaňce. 

 

Po dievčenskej hádke 

A ja ci vinčujem, žebi ši še vidala vtedi jak budu drevene psi brechac.  

 

S príchodom jari a teplejších dní sa utkané plátno pri 

potoku, na k tomu účelu upravených dlhých drevených 

drúkoch napínalo, polievalo a pri dostatočnom slnečnom 

svetle sušením bielilo.  Pri tejto činnosti už nechýbali ani 

malé detí, ktorých úlohou bolo pásť malé húsatka 

a zároveň dozerať na plátno aby sa nejakým spôsobom 

nezašpinilo. Z tohto obdobia až do dnešnej doby pretrvalo 

len  nosenie krojov. Najmä staršie ženy ho nosia denne. 

Šarišský kroj mladí používajú už len pri veľkých 

slávnostiach. Kroje starších žien sú spravidla v tmavých 

farbách. Kroje mladých sú naopak vo farbách živých a 

veselých. Túto pestrosť krojov je možné vidieť najmenej 

raz v roku, obyčajne v prvú augustovú nedeľu, keď je v obci sviatok, v miestnom názvosloví 

– odpust alebo hoscina, a to pri príležitosti cirkevného sviatku Premenenia Pána. V tento deň 

sa totiž v obci obyčajne konajú folklórne slávnosti. Spoločne sa tu stretávajú nielen miestni 
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obyvatelia, ale aj rodáci a pozvaní hostia. Dovolím si povedať, že nie raz sú to rodáci nielen z 

rôznych končín Európy, ale aj z Ameriky a Austrálie. 

Stavanie májov sa uskutočňuje každý rok v sobotu 

pred Rusadľami. Je to zvyk, keď najmä mládenci stavajú 

pred domy na výdaj súcich diev, z  lesa vyťaté stromy - 

briezky, ktoré bohato ozdobia papierovými farebnými 

stuhami. Aj pri tejto činnosti bolo nie raz veselo a to najmä 

vtedy, keď niektorí mládenci v snahe dať svojej milej čo 

najkrajší máj, neváhali tento vybrať aj s bránkou a preniesť 

ho aj o celú ulicu ďalej. Pre každého, kto aspoň raz v 

nedeľu ráno na Rusadle, išiel do kostola po májmi 

ozdobenej dedine je to zážitok na celý život. 

Tieto ale aj iné miestne zvyky veľmi úspešne do reálnej podoby stvárňujú, členovia 

vyššie spomínaných sedlických folklórnych súborov. Tým vytvárajú predpoklad, že sa s 

dedinskými obyčajmi budeme môcť stretávať aj v budúcnosti.   

 

Stručný prehľad významných historických udalostí 
 

Spracované podľa údajov z knihy „Sedlice kronika obce“. V zátvorke je uvedená číslo 

príslušnej strany. 

* nález dvoch kamenných nástrojov z hnedého radiolaritu pochádzajúcich z obdobia eneolitu, 

teda už pred 5 000 rokmi (str.30) 

* prvá písomná zmienka o obci pochádza z 15. mája 1329 (str.30) 

* už v roku 1337 mala obec svojho rímskokatolíckeho kňaza menom Ján (str.100) 

* udelenie práva na konanie trhov, prvá polovica 14.storočia (str.32) 

* v polovici 15. storočia  obec patrila pod vládu bratríkov (str.33) 

 * v roku 1600 boli Sedlice poddanskou dedinou v ktorej sa nachádzalo 30 obývaných 

poddanských domov, kostol, fara, škola a mlyn (str.35) 

* 10.júna 1734 stal v obci starobylý kostol sv. Michala archanjela (str.102) 

* nákazlivý mor vypukol v obci roku 1739 (str.39)  

* 25.januára 1772 boli v obci vládni komisári, ktorí konštatovali, že miestni sedliaci používali 

trojpoľný systém obrábania polí; (str.40) 

* najstarší odtlačok obecnej pečate pochádza z roku 1787 (str.26) 
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* 6. augusta 1824 požiar zničil celú obec (str109) 

* v roku 1846 patrili sedlickí furmani k najlepším v Šarišskej stolici (str.44) 

* veľký hlad postihol obec v zime roku 1852 (str.45) 

* 7. augusta 1859 slávnostne vysvätili nový kostol Premenenia Pána (str.117) 

* právo voliť do obecného zastupiteľstva nadobudli  v roku 1874 len majetní občania (str.45) 

* vojenská odvodová povinnosť v obci začala platiť v roku 1866 a postihla 20 mládencov 

(str.46) 

* v školskom roku 1894/1895 v miestnej škole zo 138 detí sa iba 8 dokázalo dohovoriť 

maďarským úradným jazykom; totiž vyučovacím jazykom v obci bola miestna šariština 

(str.51) 

* na začiatku 20. storočia odišlo z obce niekoľko desiatok mladých mužov za prácou do 

zámoria (str.52) 

* 10.jamuára 1931 v obci prepukla epidémia brušného týfusu (str.56) 

 

Obec Sedlice, nemá v oficiálnom zozname slovenských kultúrnych pamiatok 

zaevidovanú ani jednu pamiatku. To ale neznamená, že v obci historické pamiatky nie sú. 

Uvediem ich príklady:  

 

         Historický otlačok obecnej pečate, rok 1780 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Sedlice15Slovakia13.JPG
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    Historický, rakúsko-uhorský 1/2 grajciar, rok 1812 

 Kostolný zvon sv. Michala Archanjela z roku 1824 

   Plán kostola z roku 1858 

  Kostol Premenenia Pána postavený v roku 1859 

https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Slovakia_village_Sedlice_54.jpg
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Sedlice_zvon_16Slovakia1.JPG
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Sedlice_kostol16Slovakia.JPG
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Slovakia_Sedlice_273.JPG
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 Pôvodná roľnícka usadlosť, asi z roku 1860 

 Historický otlačok obecnej pečate, rok 1866 

 

 Dunitovú skalka v roku 1869 skúmal D. Štúr 

 

 Náhrobná tabuľa v maďarskom jazyku, rok 1870 

https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Slovakia_Sedlice_370.JPG
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Sedlice15Slovakia12.JPG
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Slovakia_village_Sedlice_P1933.JPG


44 

 

  Budova fary bola postavená v rokoch 1876 až 1877 

 Budova prvej školy z roku 1899 

 Budova bytu riaditeľa školy z roku 1899 

 Viac ako 100 ročná lipa v záhrade pri materskej škole 

https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Village_Sedlice_719.jpg
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Sedlice12Slovakia4.JPG
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Sedlice_16Slovakia19.jpg
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Na dedinských krosnách tkaný    

pokrovec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na dedinských krosnách tkaný    

sviatočný obrus
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Z miestnych šarišských porekadiel a pranostík 
 

Varovanie pred vstupom do pochybných organizácií.  

Dal Pam Boh volki a ďabol spolki. 

Dze še svojo psi kusaju, naj še cudze ňemješaju. 

 

Zdedenie nie práve najlepších  vlastností po rodičoch.  

Jaka matka taka Katka, jaki ocec taki sin. 

 

Nedodržiavanie poradia. 

Co še pchaš jak ľuteran do ňeba. 

 

Ak bol niekto nepekne oblečený. 

Co tu chodziš jak suchodoľan. 

 

Škodoradosť a huncucstvo. 

Kukaj zajac ľeci, buchňi še s kameňom po koľeňe a isce ho ulapiš. 

 

Ospravedlnenie omylu. 

Ňikto z ňeba mudri nespadol. 

 

O šikovnej gazdinke. 

Ňiš še Lucka pripucka, ta ja i chľeba napečem. 

 

Predpoveď počasia na Vianoce. 

Kedz še na svatu Katarinu chodzi po blace, budu Vianoce na ľadze. 

 

Predzvesť blížiacej sa jari. 

Na svateho Gregora idu ľadi do mora. 

Hromňice, koňec saňice. 

Na svateho Marka idzu šňehi do jarka.  

 

Začiatok klíčenia zasadených zemiakov. 

Stavajce gruľiki už sce še vispaľi, bo bulo Jakuba i svatej Haňi.  

 

Predlžovanie denného svitu po uplynutí zimného slnovratu.  

Na Novi rok o huši krok, na Tri kraľe o krok daľej. 

 

Predzvesť letnej búrky. 

Kedz lastovički nisko ľjetaju budze dzišč padac.  

Od Čarnej hvori idu chmari, budze burka.   

 

Perličky   

 Viete, že od roku 1920 až do roku 1927 mala naša obec dvojaký oficiálny názov 

Sedlice aj Šedlice? 

 Viete, že terajší názov obce Sedlice sa úradne používa od roku 1927?  



47 

 

 Viete, že ešte asi pred šesťdesiatimi rokmi si Sedličania dokázali pre vlastnú 

potrebu vyrobiť v dedine  takmer všetko? 

 Viete, že najstarším občanom obce bol pán Marton, ktorý sa dožil 101 rokov ? 

 Viete, že v chotári obce sa nachádzajú uzavreté vrty minerálnych  

sírovodíkových prameňov ?   

 Viete, že lesy pod hájovňou Pri Olájošovi sú majetkom mesta Košice? 

 Viete, že ešte v roku 1952 mala obec svojho vartáša? 

 Viete, že z obce pochádza aj majster Slovenska v grécko-rímskom zápasení?  

 Viete, že pri dobrej viditeľnosti je z chotára obce vidieť končiare Vysokých 

Tatier? 

 Viete, že podľa pozorovaní miestnych poľovníkov boli v obecnom chotári 

videné také zvieratá ako vlk, rys, los a zubor?  

 Viete, že predtým, ako sa začalo so stavbou novej železničnej trate medzi 

Margecanami a Kysakom, keď sa plánovala výstavba Ružínskej priehrady, 

prebehli rozsiahle diskusie o jej trase a ako možná alternatíva sa javila aj trasa, 

kde by za Kysakom trať odbočila do údolia Svinky a cez Sedlice by sa dostala 

až do Margecian?  

 Viete, že v Sedliciach ešte na začiatku druhej svetovej vojny žili aj občania 

židovského vierovyznania, a to rodina Samethovcov? 

 Viete, že pred sedemdesiatimi rokmi stalo doručenie expresnej zásielky 

1Kč, obyčajného listu 50 halierov, podkutie koňa na jednu nohu 3 Kč, 

vykovanie železa na pluh 3 Kč? 

 

Ako sa liečili naši predkovia  

Je samozrejmé, že keď nebolo lekárov a ľudia boli chorí, vraj menej ako teraz, tak si 

pomáhali ako vedeli, len aby sa zbavili bolestí. Uvediem niekoľko takzvaných babských 

receptov, možno z nášho pohľadu úsmevných, ale našim predkom dúfajme pomohli. Ja to 

skúšať neodporúčam. 
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Bodnutie hmyzom – ranku natrieť rozkrojenou cibuľou alebo cibuľovou vňaťou, kto 

nemá rád cibuľu môže na boľavé miesto priložiť rozkrojené kyslé jablko. Bolesť by mala 

skoro pominúť. 

Bolenie v hrdle a chraptenie – a  okrem toho aj pri nádche a kašli z nachladnutia, má 

najlepšie poslúžiť silný odvar zo šalvie lekárskej, do ktorého na osladenie pridáme med 

a maličko octu. Pri nádche a kašli používali z tejto zmesi 6 až 12 lyžičiek.    Pri bolesti v hrdle 

sa týmto roztokom 20 až 30 krát denne hrdlo vykloktalo a bolesti vraj prestali. 

Bolenie hlavy a zubov – odporúčal liečiť dokonca  akýsi dr. Seslie tak, že radil aby si 

šňupli štipku kuchynskej soli do nosnej dierky na tej strane hlavy, ktorá bolí a bolesť mala 

okamžite prestať. 

Bradavice – si odstraňovali tak, že do vyhĺbenej cibule dali soľ. Šťavu, ktorú následkom 

pôsobenia soli z cibule získali,  zliali a použili ju na natieranie bradavice a tá  mala zmiznúť. 

Kurie oko – za hlavnú príčinu jeho vytvorenia sa považovala tesná obuv, neumývanie 

nôh a nekúpanie sa. A podľa nich kurie oko zaručene  zmizlo, ak sme chlebovú kôrku 

predtým namočenú v dobrom octe priložili na kurie oko a prikryli voskovaným plátnom.  

Reuma – sa mala zmierniť tak, že boľavé miesto sa potrelo prípravkom opodeldok, 

ktorý sa dal kúpiť v lekárni,  potom sa to zabalilo do konopnej kúdele a držalo v pokoji 

a teple.   

Studené nohy – tu si pomáhali tak, že nohy ponorili na niekoľko minút do studenej vody  

pritom si nohy vo vode treli, potom nohy osušili a do vlnených pančúch strčili.   

 

Kulinárske špeciality 
 

Štrešenina 

Potrebujeme: 2 kg zemiakov, 1 kg kyslej kapusty,10 dg domácej údenej slaniny, 20 dg 

domácej údenej klobásky, 1 veľkú cibuľu.  

Postup: zemiaky v šupke umyjeme a uvaríme ako na zemiakový šalát. Údenú slaninu a 

klobásku nakrájame na kocky a na panvici opekáme. Očistíme cibuľu, pokrájame na drobno a 

spolu so slaninou a klobáskou zapeníme. Do tejto zmesi pridáme kyslú kapustu a pri 

občasnom premiešaní, asi 10 minút spolu dusíme. Zemiaky očistíme od šupky, nakrájame na 
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menšie kúsky, dáme do väčšej misy kde pridáme pripravenú kapustovú zmes. Všetko 

premiešame, alebo po šarišsky "štrešeme" a máme chutné a výdatné jedlo.  

Knedlík z rožkov  

Potrebujeme: 5 rožkov, 2 dl mlieka, štipku soli, 1 vajce a výberovú múku na riedke 

cesto. Postup: z mlieka, múky a celého surového vajca urobíme riedke cesto, pridáme soľ a 

rozmiešame. Pokrájané rožky dáme do pripraveného cesta. Zmes spolu premiešame a 

necháme stáť pol hodiny. Takto odležané cesto rozdelíme na polovice, vytvarujeme knedľu, 

ktorú obalíme výberovou múkou a necháme znova stáť pol hodiny. Knedle vložíme do vriacej 

vody a varíme 10 minút na každej strane. Uvarenú knedľu necháme mierne vychladnúť. 

Pokrájame ju na asi 1 centimeter hrubé plátky a podávame ako prílohu k hlavným najmä 

mäsitým jedlám s kapustou alebo omáčkou.  

Nakladaná tekvica 

Potrebujeme: 2 litre pitnej vody, 2 väčšie tekvice, 1/2 dl octu, citrodeko podľa chuti, 80 

dg cukru, 3 kusy umytých citrónov. 

Postup: tekvicu zbavíme šupy a jadrovníka. Pokrájame na kocky. Z vody, octu, cukru, 

citrodeka a šťavy z dvoch citrónov urobíme sladkokyslý nálev. Pokrájanú tekvicu a jeden 

pokrájaný citrón aj s kôrou zalejeme týmto nálevom a necháme stáť 24 hodín. Po tejto dobe 

celú zmes krátko povaríme a po miernom ochladnutí nalievame do 0,7 litrových 

zaváraninových pohárov. Poháre uzatvoríme a dáme sterilizovať. Takto naloženú tekvicu 

podávame ako kompót k hlavným jedlám so zemiakovou prílohou.  

Kysnutý čerešňový koláč 

Potrebujeme: 3/4 kg výberovej múky, 1 kilogram vykôstkovaných čerešní, celé surové 

vajce, 2 hrste cukru, štipku soli, droždie, 1 dl mlieka, vanilku, maslo a olej.  

Postup: múku, vajce, droždie, mlieko a štipku soli zapracujeme do cesta, ktoré necháme 

vykysnúť. Po vykysnutí cesto dáme na vymastený plech, urovnáme ho a navrch poukladáme 

vykôstkované čerešne. Z masla, cukru a vanilkového cukru urobíme posýpku s ktorou cesto 

na plechu posypeme. Dáme do vyhriatej rúry a pečieme asi 30 minút. Podávame po hlavnom 

jedle ako zákusok.  
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Za hrsť starých vtipov 
 

Zemplínsky 

Furman na hradskej prešiel akejsi babe hus a tak si zamrmlal: Do frasa! Ňevoľel mi 

prejsc babu? Huskom bim ňemušel placic za babu, ale babe mušim za huski.  

Druhý zemplínsky 

Raz sa dostal Jano s Mišom do zverinca. Zbadali tam žirafy a Jano hovorí Mišovi: Ej, 

Mižu, Mižu, kebi ja mal taki dluhoki kark jak tota žirafa! Aľe ta čom? Ta paľe, kebim tak 

vipil deco, jak bi mi to dluho ceklo dolu gagorom! 

Šarišský 

V  jednom valale bubnár vyhlásil stanné právo, čiže štatárium takto: Dava še na 

znamosc, jednemu každemu, že vipuknul štatarium. Abi každi po dzeviatej večar šedzel 

doma, bo kto budze po dzeviatej po valaľe chodzic, zabijac, podpaľovac a buntovac, pridze 

zaštreľeni domu a budze predvolani pred richtara a na dvacec korun poštrofani. 

Druhý šarišský 

Stretnú sa dvaja gazdovia z rozličných dedín pri poháriku. Vypytujú sa jeden druhého 

čo tam u nich nového, ako sa tam žije. Jeden sa opýta: A jak to u vas praceľu, povidzme, či 

sebe ten vaš pan kaplan radzi vipiju? Načo mu sused odpovedá: A jaj a machne rukou. 

A kantor? Ajajaj. A notariuš? Ajajajaj. A richtár? Ajajajajajajaj. Odpovie mu sused.  

Cigánsky 

Tulák Kubo stretne svojho kolegu  Fera, ktorého doprevádza žandár: Fero dze idzeš? Ta 

na poľovačku, pritom sa významne usmeje. A dze maš pušku? Nevidziš? Ta toten co idze za 

mnu mi ju ňeše. 

Druhý cigánsky 

Šiel sa raz cigán spovedať a hovorí: Raz som zbil kožuch. Ej more, ta to ne hrich – 

hovorí mu pán farár. No jak mišľice, aľe v tim kožuchu bula moja stara.  

O inteligentovi 

To, že Napoleon bol nízkeho vzrastu sa obecne vie. Raz ale chcel dostať knihu 

z vysokej poličky, ale nijako ju nemohol dosiahnuť. Pohotovo k nemu priskočil akýsi generál 
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a povie: Vaše Veličenstvo, ja Vám podám knihu, lebo som vyšší. Napoleon mu nato: Vy nie 

ste vyšší, ste iba dlhší.  

Druhý o inteligentovi 

Profesor vyvolal žiaka. Cickoš, kto napísal Hamleta? Cickoš odpovedá: prosím pán 

profesor, ja teda nie. Večer sedí pán profesor v spoločnosti susediek a rozpráva túto príhodu 

susedke po pravej strane. Ona mu nato vraví: A nenapísal to? Profesorom to až mikne a tak to 

porozpráva aj druhej susedke. Tá mu hovorí: A on to napísal, pravda? Profesor celý bledý 

prišiel domov, všetko vyrozprával svojej manželke, na čo mu ona vraví: tak sa mi zdá 

miláčik, že ty sa asi vôbec nedozvieš, kto to vlastne napísal, všakže?   


