
5 

 

Úvod 
 

Mnoho rokov zo svojho života som prežil mimo rodnej obce Sedlice, v ktorej moji 

predkovia zapustili korene pred viac ako dvesto rokmi. Stále tu žijú ich potomkovia - naši 

blízki, príbuzní a známi. Preto sem, spolu s manželkou a našimi deťmi radi chodíme.  

Dosť často mi chýbali informácie o rodisku, a to predovšetkým vtedy, keď som chcel 

svojim novým priateľom a známym o mojej rodnej obci povedať čosi viac, či už o histórii, 

prírodných krásach, zvykoch alebo len tak niečo o mieste, kde som sa narodil a prežil detstvo. 

Nie vždy mi totiž vystačili vlastné skúsenosti. Mnohokrát bolo potrebné nájsť niečo, čo by 

moje poznatky rozšírilo, ale vhodná ucelená publikácia o obci Sedlice mi chýbala, a iste 

nielen mne. Preto som už ako pätnásťročný mladík sníval o tom, že raz takú publikáciu 

napíšem sám. Pravda, ak to predo mnou neurobí niekto iný skôr. Roky ubiehali, ani som sa 

nenazdal a ja už nie som mladíkom, ale mám viac skúseností aj času, a tak som sa rozhodol 

konať teraz. 

Cieľom je pokúsiť sa v tejto knižočke zhromaždiť základný, ale stručný a ucelený 

dokumentačno-publicistický materiál o obci Sedlice, ktorý by bolo možné v budúcnosti 

využiť na prípadné ďalšie, podrobnejšie rozpracovávanie tejto problematiky. Pri jej čítaní si 

nejeden z vás môže myslieť, že tam mohlo byť napísané aj niečo iné, alebo tieto či iné tu 

menované osobnosti tam mali byť a druhé nie. Nechcem, ani to nemôžem nikomu zazlievať, 

ale prosím čitateľov o zohľadnenie tej skutočnosti, že  publikácia má svoje technické limity, 

ktoré museli byť akceptované a názory na jednu a tú istú vec bývajú len málokedy rovnaké. 

V tom je čaro písaného slova. Naviac, dostupnosť k literatúre a ďalším prameňom, z ktorých 

som čerpal je stále značne zložitá. 

Výrazy zo  šarišského dialektu sú zachytené tak ako ich pôvodne vyslovovali miestni 

obyvatelia a sú tam preto, aby zostali zachované pre budúcnosť ako dôkaz o koreňoch 

najstaršieho, miestneho rečového prejavu. 

Veď aby sme ľahšie pochopili svojich predkov, musíme najprv vedieť v akých časoch 

žili. K tomu milí čitatelia, môžete ako zdroj informácií využiť aj túto malú publikáciu. 


