
Michaela VALIKOVÁ

Č I Ž A T I C E
 



ČIŽATICE

tvorca myšlienky:  Viktor Dulina
autorka:   Michaela Valiková
editorka:   Renáta Dulinová Bzdilová
jazyková korektúra:  Eva Bolcarovičová
grafická úprava:  Stanislava Vassová
foto:    Ladislav Kočiš, Stanislava Vassová, 
   obecný časopis OČI, kroniky 
   a súkromné zbierky občanov obce

vydavateľ: 
© Čerešenka, Čižatice, 2021

náklad: 100 ks

ISBN 978-80-570-3549-7

Projekt bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie 
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
www.skhu.eu    www.viacarpatia-spf.eu    

Obsah tejto knihy nemusí odzrkadľovať 
oficiálne stanovisko Európskej únie.



OBSAH   

Kam patria Čižatice      7
Obec v 20. storočí      19
JRD        29
Biela légia       37
História školy       44
Cirkvi         61
Páni, kolonisti, Židia i Rómovia     75
Spolky a organizácie v obci – Čerešenka a DHZ   79
Osobnosti obce       85
Architektúra, bývanie a stavebný vývoj   93
Vysielač Čižatice      103
Život ľudí        108
Tradičná svadba       117
Vianoce – čas radosti, veselosti    124
Veľká noc       127
Odievanie: Ako sa ľudia „paradňe nošeľi“    131
Varenie: Z čižacickej kuchňi     135
Nárečový slovník      140
Fotogaléria – ostatné foto     143





Vážení občania,

držíte v rukách prvú knihu o obci Čižatice. Som hrdý, že som spolu s ďalšími 
mohol byť pri jej zrode. Aj na tomto mieste chcem vyjadriť vďaku tým, 
ktorí k jej vzniku prispeli. Teší ma, že knihu napísala šikovná Čižatičanka 
Michaela Valiková. V tejto súvislosti mi napadla otázka – ak jedna aktívna 
občianka vie napísať knihu, čo potom dokážu dvaja, traja či viacerí? Sme 
počtom obyvateľov malá dedina, o to dôležitejšia je naša aktivita. Treba si 
uvedomiť, že to v akom prostredí žijeme, závisí od každého jedného a od 
každej jednej z nás. 

V Čižaticiach som vždy videl a vidím veľký potenciál, nielen pre ich 
blízkosť od Košíc ale aj pre ďalšie oveľa dôležitejšie dôvody. Po rokoch úsilia 
sa začalo hľadať využitie pre poklad ukrytý v zemi – geotermálnu energiu. S 
jej využitím prichádzajú široké možnosti rozvoja predovšetkým v cestovnom 
ruchu  i poľnohospodárstve. Rozširuje sa ponuka ustajnenia koní. Povedomie 
o Čižaticiach rastie aj vďaka novým návštevníkom rozhľadne Čerešenka – 
prvej kamennej vyhliadkovej veže na východnom Slovensku.  Čižatice majú 
potenciál spájať tradície s modernými prvkami služieb a infraštruktúry. 
Záujem o Čižatice rastie. Rozvoj obce so sebou automaticky prinesie výstavbu 
nových chodníkov, námestia, ihrísk, vybudovanie vodovodu, kanalizácie, 
potrebu sceľovania pozemkov, komunitného centra či dostupnosť služieb 
pre seniorov až po deti .

Mám radosť z aktívnych ľudí pri nedávnej výstavbe kostola, pravidelnej 
starostlivosti o cirkevné budovy, v urbároch či poľovníckych združeniach 
pri starostlivosti o lesy, v dobrovoľnom hasičskom zbore či pri vyhliadkovej 
veži Čerešenka. Rastie nám šikovná ďalšia generácia našich detí úspešných 
v rôznych súťažiach, koníčkoch či reprezentujúcich nás v médiách.

Verím, že rovnako ako sa v tejto prvotine píše o významných ľuďoch 
spájaných s Čižaticami, tak aj v tých ďalších sa bude písať o obyvateľkách 
a obyvateľoch, ktorí svojou aktivitou prispievajú dnes k tomu, aby Čižatice 
boli lepším miestom pre život. 

V nasledujúcich stranách sa nechajte unášať zaujímavo spracovanou 
históriou, zvykmi i unikátmi obce Čižatice písané rukou Mišky Valikovej. 
Verím, že čítanie tejto prvotiny bude pre Vás príjemným zážitkom. 

       
       Viktor Dulina 





Kam patria Čižatice

Ak sa pozrieme do histórie a na dejiny Čižatíc v rôznych obdobiach a z 
rôznych pohľadov, zistíme, že sa stále pohybovali na rozmedzí súčasných 
hraníc Abova a Šariša. Napríklad publikácia Dejiny osídlenia Šariša 
slovenského historika a odborníka na európsky stredovek Ferdinanda 
Uličného umiestňuje južnú hranicu Šariša, ktorá sa bez väčších zmien 
zachovala do začiatku 20. storočia, na hornú časť doliny Olšavy od Čižatíc 
a Boliarova. Južnú časť hraníc tohto historického regiónu tvorila severná 
a severovýchodná časť Košickej kotliny vybiehajúcej až po Kapušany, 
do ktorej patrila aj obec Čižatice. Koniec-koncov, župný hraničný kameň 
sa zachoval do dnešného dňa na mieste známeho stromu „Čerešenka“ 
stojacom na západnom kopci nad Čižaticami. 

Územné začlenenie Čižatíc
Historické okolnosti, správcovská príslušnosť, potreby ľudí i blízkosť 

väčších sídiel a centier Čižatice vždy členili aj ku Košiciam – centru Abova, 
aj ku Prešovu – centru Šariša. Hranice regiónov sa prispôsobovali a 
menili celé stáročia. Najmä podľa vývinu dejinných udalostí či striedaním 

Porovnanie hraníc historického a súčasného regiónu Šariša
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Štátna hranica
Hranica Šarišskej župy z r. 1922 (historické územie)
Hranica regiónu (súčasné územie šarišských okresov)
Obecná hranica
Župné sídlo
Mesto

Územie (obce) prináležiace k historickému územiu Šariša
Územie (obce) neprináležiace k historickému územiu Šariša

1 – Čirč, Ďurková, Hajtovka, Hromoš, Kyjov, Legnava, Ľubotín, 
Malý Lipník, Matysová, Obručné, Orlov, Plaveč, Plavnica, Pusté 
pole, Ruská Voľa n.P., Starina, Sulin, Šambron, Šariš, Jastra-
bie, Údol, Vislanka, výchdný cíp vojenského obvodu Javorina
2 – Boliarov, Budimír, Bunetice, Čižatice, Družstevná p.H., Ka-
večany, Kecerovce, Kecerovský Lipovec, Kysak, Malá Lodina,, 
Mudrovce, Nová Polhora, Obišovce, Opiná, Ploské, Ružín, 
Sokoľ, Trebejov, Veľká Lodina, Vtáčkovce
3 – Babie, Bystré, Ďurďoš, Hanušovce, Hermanovce, Matiaš-
ka, Medzianky, Pavlovce, Petrovce, Prosačov, Radvanovce, 
Remeniny, Ruská Voľa, Vavrinec, Vleča
4 – Breznica, Breznička, Brusnica, Bystrá, Bžany, Havaj, 
Cholča, Jakulovce, Kolbovce, Korunková, Krišlovce, Lomné, 
Makovce, Malá Poľana, Malá Driečna, Malé Bukovce, Miko-
vá, Miňovce, Mrázovce, Nižná Olšava, Nižná Vladiča, Nižné 
Staškovce, Potôčky, Ruský Kručov, Soľník, Stropkov, Šandal, 
Tokajík, Turany, Varechovce, Veľkrop. Vojtovce, Vyšná Olšava, 
Vyšný Hrabovec



vlastníkov a správcov území. Dnes patrí obec z hľadiska územného                          
a správneho delenia pod Košický samosprávny kraj, vďaka čomu sa v 
našom priestore natíska aj príslušnosť k abovskému regiónu. Súčasné 
hranice regiónov však na niektorých miestach nekorešpondujú s 
historickou hraničnou líniou. To je aj prípad súčasného a historického 
územia Šariša.

K historickému územiu patrilo, okrem konkrétnych hraničných území 
okresov Stará Ľubovňa a Kežmarok na severe a na východe výbežok 
vranovského okresu, na juhu najsevernejšej časti dnešného okresu 
Košice-okolie, jeho 20 obcí i časti Košice-mesto (mestská časť Kavečany). 
Šariš bol územím, ktoré si od najstarších čias až po súčasnosť zachovalo 
svoju celistvosť, a teda že cezeň neprechádzala hranica, ktorá by ho 
rozdeľovala do vyšších územnosprávnych celkov. Priebeh šarišských 

Mapa vojenského mapovania - rok 1783

Mapa topografická 1:25000 - rok 1955
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hraníc bol daný zázemím a majetkami vojenského i administratívneho 
centra územia – hradu Šariš, ale i rozsahom panstiev kráľa i šľachty, či 
hranicami tvorenými reliéfom krajiny – pohoriami. Centrum regiónu sa 
postupne začalo presúvať do mesta Prešov, najvýraznejšie od konca 18. 
storočia, kedy bol postavený v Prešove stoličný dom. Ako administratívny 
celok však Šariš fungoval do roku 1922. 

Po roku 1923 nastali najvýraznejšie zmeny v hraničných oblastiach 
regiónu, keď stratil pozíciu správnej jednotky a začalo sa s deľbou na 
župy a kraje. S týmito zmenami súvisela aj zmena  územného začlenenia 
Čižatíc i okolitých obcí. Šariš v tom roku stratil 11 obcí na západe (tie 
boli začlenené do okresu Stará Ľubovňa). Na juhu bolo 21 obcí (Boliarov, 
Budimír, Bunetice, Čižatice, Družstevná pri Hornáde, Kavečany, Kecerovské 
Pekľany, Kecerovské Kostoľany, Kecerovský Lipovec, Kysak, Malá Lodina, 
Mudrovce, Nová Polhora, Obišovce, Opiná, Ploské, Ružín, Sokoľ, Trebejov, 
Veľká Lodina a Vtáčkovce) začlenených do okresu Košice a Košice-vidiek 
(Košice-okolie). 

Po Mníchovskej dohode z roku 1938 a následnej Viedenskej arbitráži 
z toho istého roku došlo aj k pričleneniu  južnejších oblastí Slovenska 
k Maďarsku, čo spôsobilo začlenenie obcí severnej časti okresu Košice-
okolie do prešovskej správy. Tým nastal stav, kedy bola južná hranica 
šarišského regiónu zároveň aj štátnou hranicou s Maďarskom. Opäť sa 
teda 21 pôvodných šarišských obcí z okolia Budimíra vrátilo pod šarišskú 
správu zároveň spolu so 7 nešarišskými obcami z okolia Rozhanoviec. 
Tento stav sa následne opäť upravil, obce sa vrátili pod košickú správu a 
hranice či rozloha regiónu Šariš sa už od roku 1968 nemenila. 

Výraznejšie posuny však zaznamenalo vnútorné členenie regiónu, čo 
mohlo ovplyvňovať aj príslušnosť samotných Čižatíc počas „šarišských“ 
čias. 

K a m  p a t r i a  Č i ž a t i c e
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Čižatice na území lipovského panstva
Pri pátraní po vzniku obce nás história zavedie až k panstvu Lipovec. 

K jeho územiu v stredoveku patrili dediny Šarišskej stolice na území 
horného toku rieky Olšavy, vynímajúc Boliarov. Územie je na severe 
uzavreté vysokým pohorím a údolím Olšavy. Podľa historikov neviedla 
v starších časoch dôležitejšia prechodná cesta smerujúca na sever ako 
táto. To má pravdepodobne za následok aj skutočnosť, že doposiaľ z 
tohto územia nemáme nijaké predhistorické archeologické nálezy, ba 
ani nálezy z vrcholného stredoveku. Tieto poznatky nasvedčujú tomu, 
že územie horného toku rieky Olšava bolo novšie osídleným v 12. – 13. 
storočí. Zaujímavé však je, že o tejto časti údolia rieky máme pomerne 
staré písomné doklady – už z roku 1229, teda staršie, než z mnohých 
území, ktoré boli osídlené už aj v období 9. – 11. storočia. 

Historik Branislav Varsik sa v publikácii Osídlenie Košickej kotliny 
zmieňuje, že už v roku 1229 Koloman Haličský, kráľ Rusínov (t.j. Haliče) a 
knieža celej Slavónie predal panstvo Lipovec (Predium Lipoue) magistrovi 
Demetrovi za 1 000 mariek. Tento predaj potvrdil v tom istom roku aj kráľ 
Ondrej II., otec Kolomana, ako aj kráľ Belo IV., Kolomanov brat. Kým v 
pôvodnej Kolomanovej listine sa kupujúci uvádza len ako mag. Demeter, 
v potvrdzujúcej listine kráľa Bela IV. sa zmieňujú už aj ako o synovi Sixta. 
Tomuto Demeterovi v roku 1234 dal kráľ Ondrej II. z vtedajšieho územia 
Uhorska tri zeme v Biharskej stolici (súčasné územie severozápadného 
Rumunska a východného Maďarska) a tri v Ujvárskej stolici (Aba-
újvarska župa). Taktiež sa spomína, že Demeter bol hlavným stolníkom, 
ale i vychovávateľom kráľa Kolomana. Z odpredávajúcej listiny vyplýva, 
že lipovské panstvo držal už predtým Vavrinec, syn Opuda, ktorému 
však bolo panstvo odobraté, a teda že už pred rokom 1229 bolo územie 
horného toku Olšavy osídlené a obhospodarované.

Počas 20. rokov 13. storočia bolo lipovské panstvo osídľované a 
kultivované, a to predovšetkým v oblasti Kecerovských Kostolian (časť 
Keceroviec). V ich priestore vznikla aj prvá kúria držiteľov panstva, ale i 
prvý panský kostol. Vyše 60 rokov sa následne o panstve z historických 
prameňov mnoho nedozvedáme. Zmieňujú sa až o deľbe panstva medzi 
vnukmi dvoch synov Demetera – Alexandra a Petra z roku 1282. Práve 
tam sa pramene zmieňujú o spomenutých stavbách, i o stredovekom 
feudálnom hrade panstva Lipovec. Synovia Alexandra a Petra si lipovské 
panstvo rozdelili hranicou vedúcou od juhu, od toku potoka Lipovec do 
Olšavy a po toku až k jeho prameňu. Odtiaľ hranica smerovala na západ 
a prechádzala cez rieku Olšava (tečúcu od dnešnej Červenice) ako aj 
Olšavicu (tú historici stotožňujú s potokom prichádzajúcim od obce 
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Lúčina, teda niekdajšieho Huvizu). Hranica ďalej smerovala k Veľkému 
lesu, ktorý bol aj naďalej ich spoločný. V tom čase ešte obce Červenica ani 
Lúčina neexistovali. 

Východná časť Lipovca s kostolom, rezidenciou a hradom sa tak stala 
majetkom Alexandrových synov a západná synom Petrovým. Rezidenciu, 
teda kúriu, v ktorej príslušníci oboch línií rodu bývali, ponechali synom 
Alexandra. Petrovi synovia dokonca svojim bratrancom prenechali aj 
polia, ktoré boli vo Veľkom lese (Čemerné, Čaklov, Soľ, vrch Solumka 
a oblasť okolo potoka Bystrá). Aj z toho vyplýva, že na časti patriacej 
Alexandrovým synom ležal v roku 1282 kostol, ktorý podľa všetkého stál 
práve na území Kecerovských Kostolian, kde však podľa uvedeného mala 
byť aj rezidencia, v ktorej bývali pred dostavaním hradu Lipovec. 

V roku 1299 bol podľa historikov rozdelený aj ostatný majetok lipovskej 
vetvy rodu Aba – synmi Alexandra a Petra, najmä v Slavónii, kedy sa opäť 
spomína aj delenie lipovského panstva. Ako píše historik Varsik, v období 
medzi dvoma deleniami sa musel na území odohrať výrazný osídľovací 
proces. Svedčí o tom vymedzovanie hraníc medzi dvomi časťami už aj v 
oblasti potoka Trsteníka (dnešná rieka Trstianka) a na severe zase v oblasti 
Veľkého lesa. Horný tok údolia rieky bol ešte v roku 1282 neosídlený a v 
údolí siahalo osídlenie od juhu len po obec Trsťany, ktorá v tomto roku už 
existovala. Z opisu hraníc spomínaného druhého delenia majetkov z roku 
1299 je zrejmé, že v tom čase už existovala obec Čižatice (villa Chizete), 
do ktorej viedla aj cesta z centra lipovského panstva – niekdajších 
Kecerovských Kostolian. V súvislosti s Čižaticami odborná literatúra 
uvádza, že o ich osídlenie sa zaslúžili Alexandrovi synovia v období 
medzi rokmi 1282 – 1299, kedy sa pri deľbe majetku stanovila hranica 
aj v oblasti potoka Trsteníka. Osídlenie, ktoré dalo vzniknúť Čižaticiam, 
môže byť aj výsledkom spomínanej skoršej deľby panstva. Príslušnosť 
Čižatíc do majetku Alexandrových synov potvrdzuje aj portálny súpis z 
roku 1427, ktorý ich zaraďuje k hradu Lipovec, pričom obce Vtáčkovce a 
Bunetice už vyrástli na čiastke územia patriacemu synom Petra.

Zaujímavosť: 
Portálny súpis je odvodený od slova „porta“ – brána. Sčítavali sa brány, ktoré 
viedli z dvorov hospodárskych usadlostí na cestu, respektíve brána, ktorou 
mohol prejsť na dvor hospodársky voz. Domov v rámci porty teda mohlo byť 
niekoľko, rovnako tak usadlíkov. V prípade takéhoto súpisu bola daňovou 
jednotkou porta.
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Aj po majetkovom a finančnom vyrovnaní, ktoré žiadali ukrivdení synovia 
Petra v roku 1311, sa spory rodu Aba neurovnali, synovia Petra – Peter a 
Lukáš zaujali hrad Lipovec. Pre neposlušnosť a nevernosť im kráľ Karol 
odňal v roku 1312 majetky. To sa však už dialo v búrlivých časoch. V záujme 
vtedajšej situácie dovolil Alexander držbu hradu svojim bratrancom. Po 
bitke pri Rozhanovciach, kde sa Alexander (syn Alexandra) vyznamenal ako 
hrdina, žiadal od kráľa, aby mu bol lipovský majetok navrátený. Po víťazstve 
v bitke pri Rozhanovciach 10. augusta 1312 kráľ pridelil Alexandrovi z 
Lipovca za odmenu čiastku zeme (dnes Medzianky pri Hanušovciach nad 
Topľou), ktorá susedila s lipovským panstvom a začiatkom roka 1314 ho 
kráľ oslobodil aj od predošlého prísľubu.

Ešte aj počas vyberania pápežských desiatkov (v rokoch 1332 – 1335) 
vystupuje na obidvoch častiach lipovského panstva len jeden kostol (len 
jedna fara) a to pod názvom Lipovec. V r. 1332 – 1333 tu bol farárom Peter 
(de Lipot,Lypolcz,) a v roku 1358 Štefan. O kostole v Lipovci sa zmieňujú 
dobové pramene už v roku 1282 a v roku 1299 sa o ňom bližšie uvádza, že 
bol zasvätený sv. Ladislavovi kráľovi.

„Nevieme, kedy zanikla fara v Kecerovských Kostoľanoch, ale vieme, 
že v druhej polovici 16. storočia, keď sa rozšírila na lipovskom panstve 
reformácia, sa fara nachádzala v Kecerovských Pekľanoch,  tam už prináležali 
ako fílie aj Kecerovské Kostoľany, Kecerovský Lipovec, Mudrovce a Čižatice, 
teda dediny, ktoré predtým patrili do Kecerovských Kostolian.“ (B. Varsik)

Neskôr, v roku 1326 sa už ako držiteľ Lipovca, do ktorého spadali aj 
Čižatice, spomína Alexandrov brat Demeter, ktorý bol aj taverníkom a na 
hrade Lipovec si držal kastelána Jána. Dedičské a majetkové spory pretrvali 
počas nasledujúceho storočia. Panstvo Lipovec tak mali vo svojej držbe 
syn ich mladšieho brata Mikuláša, Denk, neskôr jeho syn Alexander a vnuk 
Žigmund. Ten však nemal mužského potomka a tak nadviazal dohodu s 
Mikulášom Treutelom, mačovským bánom, s ktorým sa vzájomne prijali za 
bratov s tým, že ak nebude mať Žigmund mužského potomka, všetky jeho 
majetky pripadnú Mikulášovi a opačne. K jeho majetkom patril, aj podľa 
zmienok z roku 1396, hrad Lipovec s príslušenstvom v Šarišskej stolici. 

Zaujímavosť: 
Názov Lipovec sa používal nielen ako označenie panstva a jeho najstaršej 
dediny (niekdajších Kecerovských Kostolian), ale začal sa používať aj pre novšie 
osídlenú dedinu pri potoku Lipovec (vtedajší Kecerovský Lipovec). Preto došlo už 
v 14. storočí k ich presnejšiemu rozlišovaniu. V listine z roku 1367 sa uvádzajú 
Kecerovské Kostoľany ako poss. Eghazaslipolch, čiže Egyhazaslipoc, teda Lipovec 
s kostolom a Kecerovský Lipovec sa tu uvádza ako Felselipolch, čiže Felsolipoc, 
teda Vyšný Lipovec.
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Už v roku 1406 však pramene odhaľujú, že zrejme po smrti Žigmunda, 
dediny Kecerovský Lipovec a Mudrovce patriace k majetkom hradu 
Lipovec už vo svojom vlastníctve držal Peter de Dovi a Mikuláš, syn Štefana 
de Vayda. Portálny súpis Šarišskej stolice z roku 1427 dediny Mudrovce, 
Kecerovský Lipovec, Kecerovské Kostoľany, Opinú, Bunetice a Čižatice už 
vlastnil Juraj de Doby.

Od vymretia línie Alexandra z rodu Aba, niekedy na začiatku 15. 
storočia, sa už vlastníci panstva Lipovec a jemu prislúchajúcich dedín 
striedali. Napríklad pred rokom 1478 držal hrad s príslušenstvom Štefan 
zo Zbudze, neskôr, po jeho smrti vdova Margita so synom Adamom. Tí 29. 
augusta 1478 dali hrad Lipovec ako zálohu za 1 500 uhorských zlatých 
florénov kňažnej Hedvige (vdove po palatínovi Štefanovi Zápoľskom) a 
jej synom Jánovu a Jurajovi. Portálny súpis Šarišskej stolice vyhotovený 
v roku 1567 držala dediny Kecerovské Pekľany, Kecerovský Lipovec, 
Mudrovce a Čižatice vdova po Gabrielovi z Perína, pánovi susedného 
panstva Svinica. Krátko po tom však prešlo panstvo Svinice a Lipovec na 
Františka Drugetha z Humenného. Ďalší portálny súpis (1572) však už 
prisudzuje dediny panstva Lipovec Františkovi z Humenného a po roku 
1600 patrili vdove Juraja z Humenného. Spomenuté dediny už v tom 
čase, a ešte aj po roku 1637 prislúchali k trebišovskému panstvu, hradu 
Trebišov. V súvislosti s lipovským panstvom je vhodné spomenúť, že už v 
roku 1585 je hrad Lipovec uvádzaný ako zrúcanina. 

Historik Branislav Varsik podľa získaných a zozbieraných materiálov, 
a taktiež na základe pôvodu jednotlivých toponým (zemepisných 
pomenovaní) konštatuje, že poddaný ľud lipovského panstva bol hneď 
od začiatku osídlenia slovenskej národnosti a len feudáli, teda členovia 
rodu Aba, ktorí ho mali v držbe, boli maďarského pôvodu. Územie panstva 
hradu Lipovec zostalo nepretržite slovenským etnickým územím nielen 
počas celého stredoveku ale aj v novoveku.
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Vznik a história Čižatíc

Prvú zmienku o Čižaticiach zachytávame v priebehu delenia lipovského 
panstva medzi synov Alexandra a Petra z rodu Aba z roku 1299 už ako 
rozvinutú dedinu. Nasvedčujú tomu historické listiny o delení majetku, 
ako bolo spomenuté skôr v texte, ktoré v tom čase určujú hranicu južnej 
a severnej čiastky panstva Lipovec. Obec Čižatice (villa Chyzete) sa 
spomína aj pri opise hraníc lipovského panstva z roku 1311, a aj v 14. 
storočí, keď mali rovnaký vlastnícky osud ako hrad Lipovec a ostatné 
jemu prislúchajúce dediny. Od toho času sa obec spomína v dobových 
listinách až v portálnom súpise z roku 1427, podľa ktorého ju mal vo 
svojej držbe statkár Juraj de Doby a zahŕňali 12 port, ktoré patrili vdove 
po Gabrielovi Perényim. V Čižaticiach v tom čase boli 3 celé, 4 polovičné a 
4 štvrtinové sesie, 1 polovičná sesia bola opustená (značená ako deserta) 
a richtár držal tiež jednu polovičnú sesiu. 

V tom istom roku bola v obci vybudovaná aj ďalšia nová polovičná sesia. 
Podľa súpisu žilo v obci aj 5 želiarov. Okrem nich sa archívne pramene 
zmieňujú aj o tom, že v obci žilo okrem roľníkov aj niekoľko rodín 
valachov. V roku 1473 mohlo patriť jednej rodine aj 100 ks oviec. To v tom 
čase radilo Čižatice až k stredne veľkým dedinám. Súčasťou lipovského 
panstva boli Čižatice aj v 16. storočí. Do jeho polovice však väčšina 
sedliakov stratila svoje majetky, polia, ľudia schudobneli a viacerí z nich 
sa stali želiarmi. Dokladujú to aj záznamy z roku 1576, ktoré hovoria o 3 
hospodáriacich domácnostiach na celých usadlostiach, 5 domácnostiach 
užívajúcich polovičné a 4 porty gazdujúce na štvrtinových usadlostiach. 
Od toho roku do roku 1588 boli čižatickí sedliaci zdanení zo 6, zdroje 
uvádzajú, že dokonca 5,5 port, okrem ktorých sa v obci nachádzalo ešte 5 
želiarskych domácností. 

Prelom 16. a 17. storočia už pre Čižatice znamenal osud malej dediny, 
ktorú obývalo výlučne poddanské obyvateľstvo. Začiatkom 17. storočia 
stálo na území Čižatíc len 10 domov. Tento pokles však nebol výnimočný 
len pre našu obec, ale bol všeobecným javom toho obdobia. Potvrdzuje to 
aj údaj z roku 1600, ktorý hovorí o poklese port v 260-tich obciach Šariša 
z čísla 6 423 na 4 641 obývaných poddanských domov. 

Desiatkový register Abaujskej stolice spísaný v roku 1578 uvádza, že v 
Čižaticiach bolo 12 poddaných sedliakov s týmito menami: Batho (richtár, 
v roku 1601 sa uvádza osobné meno Bratho), 3x Soltez, 2x Cristan, Bertho, 

Zaujímavosť:  Pod pojmom sesia môžeme vnímať hospodársky dvor, 
gazdovstvo či poddanský alebo hospodársky majetok. 
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Kobo, Wőrős, 2x Malo a Oláh. Maďarským pojmom Oláh sa označoval 
pastier – valach. Maďarský pôvod malo aj meno Wőrős. Ostatné zmienené 
mená mali pôvod slovenský, čo môže potvrdzovať aj predpoklad, že v 
Čižaticiach žilo aj v tom období slovenské etnikum. Rovnaký predpoklad 
potvrdzuje aj trebišovský urbár z roku 1601, do ktorého v tom čase obec 
patrila. 

Pomenovanie obce Čižatice podľa predpokladov vychádza zo 
slovanského osobného mena Čižata, prípadne Čižeta, ktoré je výsledkom 
doloženia prípony –ata k základnému osobnému menu Číž. To zase 
vzniklo zo všeobecného podstatného mena číž (Zeisig = čížik). 

Zaujímavý je aj vývoj pomenovania obce zhotovený na základe zmienok 
v historických dokumentoch:

1299: villa Chizete (villa – vyvinutá dedina)
1311: villa Chyzete
1427: Thyzethe
1567: Cysete
1578: Tysythe
1585: Czizithe, Czizite
1601: Tysythe
1773: slov. Czizaczicze
1808: slov: Tižatice, Tyžatice, maď. Tizsite
1819: Csizaczicze
1906: slov. Čižacice

Názov obce je prirodzeným výsledkom vývinu v slovenskom jazyku, a aj 
to potvrdzuje, že v Čižaticiach nebola pretrhnutá kontinuita pôvodného 
slovenského obyvateľstva zo stredoveku. Historik Uličný usudzuje, že 
najmä maďarizovaná verzia názvu, ktorá prislúcha k typu maďarských 
názvov Kojatíc či Daletíc, svedčí o starobylosti obce Čižatice a jej 
slovenského názvu. Podľa neho vyplýva už aj z vlastníckej príslušnosti 
Čižatíc k panstvu Lipovec v 13. storočí, že v prípade našej obce nemohlo 
ísť o zemiansky typ dediny. A to z dvoch dôvodov. Prvým je skutočnosť, že 
na panstvách Abovcov nevznikali spomenuté zemianske dediny. Druhým 
dôvodom môže byť to, že sa medzi Abovcami nikde nevyskytlo osobné 
meno Čižo/Číž, z ktorého sa podľa predpokladov vyvinul názov obce 
Čižatice. 
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Spomenuté slovenské osobné mená 
poddaných v druhej polovici 16. 
storočia, ale aj príslušnosť obyvateľstva 
obce k slovenskej luteránskej cirkvi v 
niekdajších Kecerovských Pekľanoch 
svedčia o kontinuálnom zotrvaní Slovákov 
v Čižaticiach. Lexikón osád z roku 1773 
hovorí, že aj v 18. storočí boli Čižatice 
obcou, v ktorej sa rozprávalo prevažne po 
slovensky.

V publikácii Pečate miest a obcí Slovenska nachádzame aj pečatidlo z 
našej obce. Erbové pečatidlo Čižatíc zatiaľ nie je známe. Autor Jozef Novák, 
ktorý je slovenským heraldikom a genealógom, sa nazdáva, že obec si 
privlastnila erb neznámeho zemepána. Keďže sme už vyššie spomínali, 
že do 17. storočia obec obývalo poddanské obyvateľstvo, je možné 
konštatovať, že ide o zemepána, ktorý v Čižaticiach pôsobil najskôr v 18. 
storočí. Na pečatidle je vyrytý celý erb, jeho štítové znamenie, teda aký 
výjav či symbol bol umiestnený na štíte, nie je možné prečítať. Zreteľný je 
však klenot, ktorý znázorňuje tri klasy vyrastajúce z koruny umiestnenej 
medzi dvoma orlími krídlami. 

Pečať na sebe nesie nápis: „TISITE HELYSÉG PECSÉTJE 1861“, v preklade 
„Pečať čižatickej lokality 1861“. Autor rozboru pečate našiel jeho odtlačky 
na dokumentoch z rokov 1867 a 1868. 

Začiatkom 21. storočia dostali mestá a obce na Slovensku za povinnosť 
zabezpečiť erby a symboly, ktoré mali vzniknúť po návrhu heraldickej 
komisie. 

Obecný erb, vlajka, medaila

Pečatidlo z publikácie 
Pečate miest a obcí J. Novák, str. 166
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Posviacka 
obecných symbolov

Výjav zo spomínanej pečate je dnes aj symbolom obce a nachádza sa v 
obecnom erbe. Ten tvoria práve tri klásky vyrastajúce z kráľovskej koruny 
posadenej na trojvŕšku. 

Posviacka obecných symbolov, ktoré používa obec Čižatice – erb, vlajka 
a symboly – sa konala dňa 15. septembra 2006. Súčasťou osláv nových 
obecných znakov bola ekumenická služba v čižatickom gréckokatolíckom 
chráme, po ktorej prechádzal obcou slávnostný sprievod a nasledoval 
bohatý kultúrny program, obecná veselica a pripravené boli aj hry pre 
deti. 
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Sme Chruščare

Obyvatelia okolitých i vzdialenejších dedín sa zvykli medzi sebou nejak 
prezývať. Tieto prezývky vznikali napríklad na základe pracovnej náplne 
obyvateľov, dominantného prvku v ich blízkosti, či prírodného javu alebo 
zvierat. Čižatičanov v minulosti, podľa týchto zaužívaných zvyklostí, 
prezývali Chruščare. Slovom hrušč alebo chrušč bol v nárečí nazývaný 
chrúst obyčajný. Nuž a tých bolo v našich končinách v minulosti zrejme viac 
než dosť. Na kopci nad dedinou mali chrústy veľmi dobré podmienky na 
liahnutie, a dokonca, v letnom čase sa vraj dalo len veľmi ťažko ubrániť ich 
náletom. Ďalšie obľúbené miesto tohto hmyzu bolo na mieste niekdajšieho 
centra obce (pri súčasnom evanjelickom kostole). V minulosti tam rástli 
majestátne agátové stromy, ktoré 
boli domovom množstva chrústov 
i roháčov (rohaľov). Veľký počet 
chrústov na okolí tak dal vzniknúť 
prezývke Čižatičanov – Chruščare.

Chrúst obyčajný

Posviacka obecných symbolov
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Obec v 20. storočí

Najviac záznamov o vývoji a dianí v Čižaticiach máme z tých bližších čias, 
teda z 20. storočia. Podrobnejšie informácie poskytujú najmä záznamy 
kroniky (obecná i školská), a tiež spomienky obyvateľov obce. 

Čižatice a I. svetová vojna

Medzi prvé väčšie udalosti, ktoré sa dotkli aj Čižatíc patrila I. svetová 
vojna známa ako Veľká alebo Svetová vojna. Trvala od 18. júla 1914 do 
11. novembra 1918. Ešte pred vojnou sa množstvo ľudí odsťahovalo za 
zárobkom do Ameriky. Niektorí sa  po čase vrátili, iní tam ostali a posielali 
svojim rodinám peniaze.

Všeobecná mobilizácia bola v obci vyhlásená 31. júla 1914. Kronikár 
spomína, že hneď nasledujúci deň, 1. augusta, nastal v obci veľký smútok 
a plač. Ľudia sa utešovali myšlienkou, že vďaka pokročilej vojenskej 
technike padne rozhodnutie, teda víťazstvo, v priebehu niekoľkých 
mesiacov. Povolaní vojaci tak poslušne nastúpili na vojenskú službu. 

Muži - záložníci narodení v rokoch 1872 - 1897, teda 21 - 42 roční, 
ktorí odišli z obce 1. augusta 1914

 Ján Dugas  Ján Venceľ
 Ján Chovan Koma Ján Sabol
 Andrej Dulina  Ján Hruška
 Juraj Kristan Ujko Imrich Lechman Ivan
 Ján Kristan  Ján Beňo Petro
 Ján Dulina Chovan Ján Tkáč
 Juraj Nemec  Juraj Beňo
 Juraj Buchtanič  Ján Kristan Jozefčín
 Andrej Gothard  Ján Filip
 Andrej Dutko  Ján Horváth 

Neskôr zrejme nasledovali ďalšie povolávania, ktoré odviedli na fronty 
ďalších mužov z obce. Prvé kruté následky vojny sa na živote v Čižaticiach 
prejavili v roku 1916. Začali zdražovať potraviny, ale aj iné predmety 
dennej spotreby. Tieto tendencie následne pokračovali až do konca vojny. 
To vraj využívali obchodníci, ktorí vypredávali staré zásoby ležiace v 
skladoch. Počas vojny došlo aj k rekvizíciám – teda zabavovaniu časti 
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majetku, úrody alebo zvierat pre verejné potreby. Toto zabavovanie, proti 
ktorému sa obyvatelia bránili, vykonával notársky úrad v Kecerovských 
Pekľanoch s notárom Amrichom. 

Keďže muži boli na frontoch, nedostatok pracovných síl na statkoch bol 
nahradený ruskými zajatcami. V Čižaticiach takto slúžilo 20 mužov. Do 
obce prišli v roku 1916 aj evakuanti zo severovýchodného Slovenska – 
zo Zborova. Asi 7 rodín sa po roku strávenom v Čižaticiach vrátilo späť 
domov. 

Vo Veľkej vojne padli títo Čižatičania: 
 Juraj Nemec  Juraj Beňo
 Andrej Dutko  Andrej Filip
 Ján Horvát  Ján Beňo Petro
 Ján Sabol  Andrej Gothard
 Ján Gothard 

Zranení boli Juraj Peko a Imrich Lechman. 

Po ukončení vojny a následnom prevrate v novembri 1918 vyhnali 
nahnevaní obyvatelia z notárskeho úradu nenávideného notára Amricha 
z Kecerovských Peklian, a spolu s ním aj maďarských žandárov.

V medzivojnovom období nastal v obci rozkvet. Ľudia sa postupne 
vracali ku každodenným prácam a pokojnému životu. V 20. rokoch 20. 
storočia vyrástla v obci budova Štátnej ľudovej školy, a tak už deti nemuseli 
dochádzať do školy do Kecerovských Kostolian. Vedenie novovzniknutého 
štátu – prvej Československej republiky – sa snažilo o zveľaďovanie 
sídel, zlepšovanie životnej úrovne ľudu i zvyšovanie gramotnosti svojich 
obyvateľov. Obec prekvitala aj kultúrne. Za účasti mnohých obyvateľov sa 
pod taktovkou správcov školy konali spomienkové a výročné slávnosti, 
pripomínajúce si narodeniny „tatíčka“ Tomáša Garriguea Masaryka, 
smrť Milana Rastislava Štefánika, či založenie Československej republiky, 
nazývané ako Deň Slobody. Medzi iné patrili aj Stromkové slávnosti, 
Deň matiek a vianočné besiedky. Žiaci zo školy pod taktovkou svojich 
vyučujúcich pravidelne pripravovali pre občanov aj divadelné predstavenia 
alebo výstavy svojich prác. Kronikárske záznamy z toho obdobia sú skôr 
útržkovité a súvisia najmä s dianím v škole a významnejšími udalosťami 
v obci.  Veľmi zaujímavou a pomerne netradičnou zmienkou je aj to, že v 
Čižaticiach bolo 25. januára 1938 možné o pol 9-tej vidieť polárnu žiaru. 

V tom čase, podľa sčítania obyvateľov z decembra 1938, žilo v 64 domoch 
43 rodín, čo dokopy činilo 386 obyvateľov. Už o 2 roky nato, zo sčítania z 
konca roka 1940 vyplýva, že v obci býva 390 duší. 
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O b e c  v  2 0 .  s t o r o č í

Národnosť 1938 1940
Slovákov  378   372
Maďarov  1 1
Židov  5 6
Rómov 1 6
Rusov  1 1
Poliakov  4

Predvojnové obdobie 
a situácia v obci počas II. svetovej vojny

Rušné časy a ďalšie výrazné zmeny priniesol politický vývoj v 30. a 
40. rokoch 20. storočia. Už v septembri 1938 bola vyhlásená občianska 
mobilizácia. Prvé pohyby a pnutia začali ľudia v obci pociťovať po obsadení 
Košíc armádou Miklósa Hortyho de Nagyubánya 10. novembra 1938. 
Týmto udalostiam predchádzalo „vyriešenie“ slovensko-maďarského 
sporu prijatím dokumentu, ktorý dostal názov Viedenská arbitráž z 2. 
novembra 1938. Po obsadení Košíc maďarskou armádou prišli do Čižatíc 
československí vojaci, ktorí v obci ostali až do 6. decembra 1938. Týmto 
zmierčim rozsudkom pripadli Čižatice k okresnému mestu Prešov. Z 
dôvodu spomenutých udalostí sa do obce nasťahovali aj rodiny známe 
ako „koloništi“.

Kroniky obce sú počas prvých rokov trvania II. svetovej vojny pomerne 
stručné, nezaznamenávajú žiadne výraznejšie udalosti, ktoré by narušili 
chod obce ako takej. Niekoľko zmienok máme opäť o mužoch  povolaných 
do vojny.

23. júna 1941 bolo k vojsku najprv povolaných 12 mužov. Nezachoval sa 
však konkrétny menný zoznam. Konkrétne údaje máme však už o ďalších 
odvedených. 14. marca 1942 odviedli Juraja Sekľa, Jána Kristana, Andreja 
Lechmana a Andreja Gotharda, o pár dní na to – Imricha Kristana a  
Františka Tkáča odviedli 9. apríla 1942. 29. marca 1944 napokon opustili 
obec aj Ján Košč, Ján Sabol, Juraj Gothard a Juraj Kristan. Ďalší opätovný 
odvod mužov nastal 21. augusta 1944, keď odviedli Andreja Lechmana, 
Andreja Chovana a do pracovnej služby Andreja Kristana.

Najrušnejšie obdobie nastalo v Čižaticiach v rokoch 1944 a 1945 po 
tom, čo v máji 1944 odviedli židovských občanov. Od júla toho roku boli v 
obci i na blízkych poliach vykonávané strážne služby a už v tých časoch sa 
do obce doniesol zvuk delostreleckej paľby. 

Vierovyznanie 1938 1940
Rímskokatolíkov 171 181
Gréckokatolíkov 102 95
Evanjelikov  105 99
Židov   5 6
Kalvínov  3 8
Pravoslávnych   1
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Na jeseň roku 1944, konkrétne od 24. septembra, do obce viackrát prišli 
ruskí a slovenskí partizáni zo skupiny Šukajev. Kronikár zapísal, že prišli 
na koňoch z Dubníka, kde sa zdržiavali. V dedine si nakúpili potraviny a 
vrátili sa späť do hôr. Občania partizánov privítali, pohostili ich a dávali 
im nejaké jedlo zo zásob, ktoré im vlastnými záprahmi odviezli do hôr 
aj napriek tomu, že to bolo nebezpečné, keďže na cestách pravidelne 
premávali nemecké vojenské autá. Na dlhšiu dobu prišli do Čižatíc počas 
vojny nemeckí vojaci 18. novembra 1944, ktorí sa ubytovali v domoch 
miestnych obyvateľov. Nemci vykonali po príchode, 14. decembra, aj súpis 
všetkých mužov vo veku od 16 do 60 rokov. K obci sa už blížila frontová 
línia – najväčší nápor bol na Dargov – a denne bolo počuť silné dunenie 
kanónov. 

13 dní pred Vianocami, dňa 11. decembra 1944, bola v obci nariadená 
dobrovoľná evakuácia. Krátko pred Vianocami 1944 už boli nálety takmer 
každodenné a „Rusi silne bili“. Osudným sa však pre kováča Ľudovíta 
Andera stalo letecké bombardovanie z 20. decembra 1944. Spolu s ním 
vtedy nálet usmrtil aj niekoľkých nemeckých vojakov. Ťažko zranení 

Most pri starom cintoríne, pri ktorom dopadla bomba
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vtedy boli Margita Anderová (manželka kováča) a Ján Strugala. Pamätníci 
si spomínajú aj na to, ako sa ukrývali v pivniciach niektorých domov. Ak 
bolo jasné počasie, boli ukrytí a nevychádzali von, keďže lietadlá mohli 
za jasného počasia lietať a bombardovať ciele. Naopak, keď bolo vonku 
zamračené alebo hmlisto, mohli ľudia chodiť po vonku a vykonávať práce, 
pretože vedeli, že lietadlá v takomto počasí nelietajú.  

V druhej polovici decembra do Čižatíc prichádzali aj evakuanti zo 
Zemplína. Kronika najprv uvádza príchod obyvateľov z Kerestúra 
(Zemplínskej Teplice), Bačkova a Albinova, neskôr aj z bližších obcí – 
Vyšnej a Nižnej Kamenice, Košického Klečenova, Tršťan a Svinice. V tom 
čase Nemci vykupovali od obyvateľov rožný statok a ošípané. 

Školský kronikár a riaditeľ Bartolomej Ľudovít Kočiš popisuje udalosti 
takto: „Pred Vianocami Rusi silne bijú. Nálety sú takmer denne. Cez deň 
je nebezpečné prejsť cez dedinu. Ľudia sedia v krytoch (v pivniciach). 
Vianočné sviatky boli rušivé. Kanonáda v Dargovských horách neprestala 
ani na Štedrý večer. Dňa 31. decembra sústredili Nemci všetkých 
mužských od 18 do 50 rokov v tunajšej školskej budove. Niektorí boli 
ubytovaní na povale, kedy boli -20°C mrazy. Spolu sústredených vojakov 
bolo asi 200 chlapov spod notárskeho obvodu Kecerovských Pekľan a z 
obce Rankovce. Dňa 2. januára 1945 boli odtransportovaní do Štósu ako 
pracovná služba. Odtiaľ ustupovali s Nemcami na západ. Dňa 18. januára 
prešli cez obec poslední nemeckí frontoví vojaci.“ So sebou brali kone, 
vozy a vzali aj posledné ošípané a hydinu. 

Prišli Rusi. Poznámka v školskej kronike zo dňa 19. januára 1945 hovorí 
o príchode prvej hliadky Červenej armády do obce (v sile 6 chlapov 
„červenoarmejcov“) a oslobodení obce. Miestne obyvateľstvo ich s 
radosťou prijalo a srdečne pohostilo. Už deň po ich príchode evakuanti 
Čižatice opustili.
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Povojnový vývoj v obci do roku 1968
Nové usporiadanie v obci bolo realizované v povojnových časoch spolu 

s novým systémom verejnej správy. Ten podriadil samosprávu ako súčasť 
štátnej správy, a tak začali vznikať krajské, okresné a miestne národné 
výbory (KNV, ONV, MNV). V každej obci vznikol miestny národný výbor, 
ktorý bol najnižším stupňom moci. 

V Čižaticiach vznikol miestny národný výbor 
dňa 4. februára 1945. Za účasti v.a.v. farára 
z Opinej Dáriusa Končeka boli zvolení títo 
obyvatelia:

Predseda: Ján Beňo Šaroši
Podpredseda: Ján Tkáč
A členovia: Ján Dulina, Juraj Sekeľ, Andrej 

Chovan Šofranko, Ján Košč, Andrej Kristan, 
Ondrej Chovan Sabadoš, Juraj Dulina, Ondrej 
Kobulnický, Juraj Kajňak a Andrej Sabol. 

O pár dní nato bola v obci založená miestna 
organizácia Komunistickej strany Slovenska, 
ktorej predsedom sa stal Ján Guľáš. 

4. mája 1950 sa v priestoroch školy konala ustanovujúca schôdza 
Miestneho národného výboru (MNV). Neskôr, začiatkom roka 1951, bol 
vyhlásený budovateľský program obce.

Richtár Ján Beňo Šaroši

Foto z kroniky obce: 
Nákres zastavania obce 
z roku 1945.
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Krátko po oslobodení obce sa podľa kroniky domáhali najmä deputátnici 
(želiari) a maloroľníci parcelácie pozemkov veľkostatku. Po odchode jeho 
nájomcov – Dávida Frischa a Mikuláša Neufelda –  statok spravoval Daniel 
Krčméry. Pôdu si napokon samotní obyvatelia rozparcelovali a rozdelili. 

Aj v povojnovom období boli Čižatice najmä poľnohospodárskeho 
zamerania. Ľudia však gazdovali pomerne jednoduchým spôsobom. 

Výmera obhospodarovaných území z roku 1945 bola takáto: 
 810,3 k.j.: ornej pôdy
 59,7 k.j.: trvalých lúk
 26,9 k.j.: úžitkových záhrad
 55,9 k.j.: pasienok
 283,5 k.j.: lesnej pôdy
 22,1 k.j.: zastavanej plochy
 113,0 k.j.: neplodnej pôdy

To spolu činilo celkovú výmeru 1 371 k.j. pôdy. Jednotka k.j. značí plošnú 
mieru katastrálne jutro. Jedna takáto jednotka predstavuje 5 753,6 m2. V 
roku 1945 tak do katastra Čižatíc patrilo 788,82 hektárov.  

Rovnako ako v iných obciach, aj v Čižaticiach ovplyvnili dianie a život 
ľudí povojnové politické pomery. Tie postupne zasahovali do pracovnej, 
kultúrnej i majetkovej sféry a prinášali dovtedy neznáme situácie. 

V rámci ľudovodemokratického zriadenia sa na našej politickej scéne 
objavilo hneď niekoľko politických subjektov. 

Voľby v roku 1946, konané dňa 4. mája, priniesli v obci takýto výsledok: 

181 hlasov – (DS) Demokratická strana
52 hlasov – (KSS) Komunistická strana
11 hlasov – (SS) Strana slobody
1 hlas – (SP) Strana Práce

V rámci celého územia Československej republiky však najviac hlasov a 
mandát od občanov získala Komunistická strana. Ďalší vývoj priniesol na 
politickej i občianskej úrovni trenice, ktoré vyvrcholili vo februári 1948. 
Po ňom sa k moci dostala KSČ, bola schválená nová ústava, znárodnený 
majetok a začalo sa s budovaním socializmu. S týmto dianím súvisela 
aj konfiškácia majetkov a zakladanie jednotných roľníckych družstiev.  
V dôsledku „Víťazného februára“ nastal nový život. S ním súviselo aj 
utvorenie Akčného výboru, ktorého predsedom sa stal Ján Gothard, 
predseda MO KSS. Za predsedu MNV bol zvolený Ján Tkáč mladší. V 
rámci správy sa neskôr, v roku 1950, pristúpilo k zrušeniu obvodných 
úradov NV (bývalých notariátov) a na MNV vznikali referáty: 1. vnútorné 
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záležitosti, 2. finančný, 3. poľnohospodársky, 4. školstva a osvety, ochrany 
práce a zdravotníctva a 5. výživy. Nová ustanovujúca schôdza sa odohrala     
4. mája 1950.

Súčasťou zmien bolo aj v roku 1949 vytvorenie komisie pre vyrúbenie 
kontigentov podľa majetku jednotlivých roľníkov. Išlo o povinný systém 
odovzdávania produktov do štátneho zásobovacieho systému. Týkalo sa 
to obilia, zemiakov, olejnatých semien, hovädzieho a bravčového mäsa, 
vajec a mlieka. Kontigenty rozpísali v januári roku 1951. Od toho času sa 
začali vykonávať spoločné žatevné práce. 

Výraznou reorganizáciou prešlo MNV v roku 1952. Z členstva v ňom 
odvolali viacerých obyvateľov. V tom roku boli aj viacerí odvolaní členovia, 
ale aj ďalší občania z rôznych dôvodov zatknutí.

V priestoroch školy sa 19. februára 1952 konala aj inštruktáž o zisťovaní 
zatajenej pôdy pre obce Čižatice, Boliarov, Mudrovce, Kecerovské 
Pekľany, Kecerovské Kostoľany, Kecerovský Lipovec, Opinú a Bunetice. 
V každej obci sa prevádzala aj štítková akcia, počas ktorej sa zisťovala 
orná pôda i obhospodarovaná pôda podľa pozemkoknižných hárkov. 
Tá trvala od februára do júna 1952. Od augusta prešli všetky urbárske 
a komposesorátske (spoluvlastnícke) lesy pod dozor Štátnych lesov. 
Bez žiadosti a povolenia štátnych lesov bolo zakázané rúbať stromy. 
Vlastníctvo ostalo naďalej platné. V obci bola založená v októbri 1952 aj 
pomocná stráž, ktorej úlohou bolo spolupracovať s príslušníkmi SNB. 

Po tom, čo boli zrušené lístkové prídely, prebehla v roku 1953 menová 
reforma. Tá vo výsledku znamenala výrazné zníženie cien spotrebného 
tovaru. Zníženie sa týkalo mlieka a mliečnych výrobkov, ryže, konzerv, 
mäsových výrobkov, strukovín a rýb. Z priemyselného tovaru zlacneli 
rádioprijímače, fotoaparáty, hodinky či motocykle (Pionieri z 2 700 Kčs 
na 2 000 Kčs). 

Brigáda pred kaštieľom
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Akcia „Z“

V roku 1961 bolo v rámci akcie „Z“ vyčlenených 40 000 Kčs. Túto 
sumu obec investovala do úpravy ciest, dokončenia prístavby vedľajšej 
budovy školy a na miestny rozhlas. V auguste toho roku bola dokončená aj 
asfaltová štátna cesta Rozhanovce –  Čižatice – Kecerovské Pekľany. V rámci 
tejto akcie v nasledujúcich rokoch zveľaďovali aj družstevné priestory. 
Napríklad v roku 1963 upravili cestu na hospodársky dvor v hodnote      
245 000 Kčs. Výsledkom zveľaďovacej akcie bola aj novopostavená 
požiarna zbrojnica. 

Ďalšie sčítanie obyvateľov, ktoré sa uskutočnilo v marci roku 1961, 
uvádza, že v obci žilo v tom čase 426 obyvateľov, z toho 52 Rómov. 

V apríli roku 1968 bola zahájená výstavba novej budovy MNV – 
súčasného obecného úradu. Výstavba však bola pozastavená, keďže 
časť obyvateľov chcela na danom mieste vybudovať rímskokatolícky a 
evanjelický kostol. Nakoniec sa v stavbe novej budovy MNV pokračovalo 
v roku 1969.

Kronika jej dokončenie zaznamenáva v roku 1973, kedy bola aj 
slávnostne sprístupnená. Od jej dokončenia slúži až doteraz ako sídlo 
vedenia obce i priestor na podujatia. Začiatkom roka 2010 získala obec 
financie na opravu budovy Obecného úradu a Kultúrneho domu. Posviacka 
zrekonštruovaných priestorov sa konala 29. augusta toho roku.

Obecný úrad pred rekonštrukciou 
a po rekonštrukcii
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 Potravné družstvo

V roku 1947 bolo 10. mája založené potravné družstvo. Predsedom 
sa stal Ján Beňo Šaroši, predseda MNV. Ján Kajňak sa stal predsedom 
správneho výboru, riaditeľ školy Bartolomej Ľudovit Kočiš bol zvolený 
za predsedu dozorného výboru, účtovníkom sa stal Mikuláš Neufeld a 
pokladníkom Ján Dulina – Peko. 

Otvorenie Potravného družstva v Čižaticiach, č. 3497, sa konalo 22. 
januára 1948. Získalo 139 členov s 968 podielmi po 50 Kčs. Dočasne 
bolo najprv umiestnené u Jána Sabola, č.d.43. Za obchodvedúceho zvolili 
Andreja Gajdoša z Malej Viesky. Za členov správy družstva boli 10. mája 
1947 za prítomnosti J. Voskára ref. ÚD zvolení: Ján Beňo Šaroši, Ján Tkáč, 
ml. Ján Kajňak, Ján Lechman a Ján Guláš. Členmi dozornej rady boli okrem 
Ľudovíta Kočiša aj Andrej Majorský, Ján Nosáľ, Štefan Dombi, Juraj Dulina 
a Ján Chovan. 

Novou obchodvedúcou sa stala 5. júna 1951 Irena Gužíková. Dovtedajšie 
Potravné družstvo však nevedelo vyhovieť potrebám pracujúcich, preto 
bolo zlikvidované. Občania odhlasovali fúziu s okresným spotrebným 
družstvom „Jednota“.
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Prípravný výbor Jednotného roľníckeho družstva (JRD) bol v Čižaticiach 
založený 18. decembra 1950. Za jeho členov boli zvolení Ján Košč ml., 
Michal Bartuš, Andrej Vajs, Andrej Lechman, Mikuláš Neufeld, Štefan 
Furčák, Ján Gothard, Ľudovít Kočiš, tajomník Ján Guláš, podpredseda 
Andrej Sabol ml., a predseda Ján Košč st.  JRD 1. typu založili v Čižaticiach 
3. marca 1951. Inštruktorom z patronátneho závodu „Zdroj“ v Košiciach 
bol Gejza Gaško, ktorý pomáhal družstvu v začiatkoch. 

Valné zhromaždenie členov JRD III. typu sa uskutočnilo dňa 17. augusta 
1952. Za predsedu správy JRD bol zvolený Štefan Milan. Predsedom 
dozorného výboru sa stal Juraj Korečko. Podľa kroniky bolo družstvo 
väčšinové, malo 45 členov. Kronika zaznamenáva: „Občania pochopili 
význam socializácie obce a nastúpili do spoločnej, družstevnej práce. V 
obci nastal nový život.“

Jednotné roľnícke družstvo - JRD

S JRD spolupracovala aj miestna škola. Článok, pod ktorým je podpísaný 
predseda JRD o návšteve detí na čižatickom družstve sa dostal aj do novín. 
Niesol názov „Pionieri a žiaci v Čižaticiach spolupracujú s JRD“. Školáci 
pomáhali počas letných prázdnin pri žatevných a mlátebných prácach, 
i pri činnostiach súvisiacich so spracovaním ľanu. Spoznávali výhody 
kolektívnej práce, používania strojov, umelých hnojív, akostných osív a 
sadív. 
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Návšteva školských detí pri mláťačke, rok 1950

1. septembra 1953 začali deti nový školský rok, v ktorom ich prvé kroky 
viedli k mláťačkám. 

S rokom 1953 sa však spájali aj nepokoje v jednotnom roľníckom 
družstve. Obyvatelia mali rôzne názory nielen na zriadenie jednotného 
družstva, ale aj na samotné socialistické zriadenie. Začiatok 50. rokov 
sa preto v Čižaticiach spája s rozsiahlou vlnou zatýkaní, ktoré sa týkalo 
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obvinení jednak z rozvracania 
družstva a jednak z účasti na činnosti 
protištátnej Bielej légie. 

Čižatické jednotné roľnícke 
družstvo podpísalo v roku 1954 
patronátnu zmluvu s vojenským 
útvarom 22 v Košiciach. Kronika 
zaznamenáva: „Nový patronát je 
vítaný. Naši vojaci svoj záväzok chcú 
100% plniť, čím umožnia rýchlejšie 
napredovanie obce k socializmu.“

Družstevníci s koncom prác pripravovali v 50. rokoch aj dožinkové 
slávnosti v spolupráci s patronátnym ústavom PS 22 v Košiciach. V rámci 
podujatia pripravili napríklad detský park, detský telefón, strelnicu, bufet 
a kino v prírode.

V októbri roku 1957 sa uskutočnil nábor do JRD, výsledkom ktorého 
bolo vytvorenie celoobecného jednotného roľníckeho družstva v obci. 
Jeho predsedom sa stal Juraj Dulina. Celková výmera poľnohospodárskej 
pôdy v jeho správe činila 658 ha 14 a a 58 m2, z ktorej tvorilo ornú pôdu 
viac než 551 ha. 

Obecná kronika pravidelne uvádza úspešnosť jednotlivých rokov a 
hospodárenia JRD. Najčastejšie pestovanými plodinami boli pšenica, 
raž, jačmeň, ovos, zemiaky, kŕmna repa, kukurica na siláž a viacročné 

Plán splnený na 100 %
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krmoviny. Pestoval sa však aj ľan alebo mak. Zo živočíšnej výroby 
to bol predovšetkým hovädzí dobytok, ošípané, sliepky a ovce. Na 
obhospodarovanie pôdy malo JRD k dispozícii v roku 1963 11 kolových 
traktorov, 2 pásové traktory, 1 obilný kombajn, 2 mláťacie garnitúry a 
ostatné závesné náradia. 

Práca na poliach i so statkom, však bola naším obyvateľom blízka už 
po generácie, a tak mali blízko aj k práci, ktorú vykonávali na JRD. “Naša 
partia sme mali najlepší samoväz. My sme nikdy poruchu nemali. Som 
sedel, a naraz pozerám, za nami hušeta (rozviazané snopky), ” spomína 
František Kristan. “Snopky potom ženy skadali do maradeka. 15 snopkov 
do jedného.” 

Pri mláťačke
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Starostovia v Čižaticiach: 
V rokoch počas 1. svetovej vojny bol starostom Ján Chovan od kerty.
1926 - Imrich Kristan
1928 - námestník starostu Imrich Lechman
1932, 1934 Imrich Lechman
1945 – Ján Beňo Šaroši
1948 – Ján Tkáč mladší
1952 – Jozef Hudák
1954 – Andrej Forgáč
1960 – Juraj Dulina
1964 – Ondrej Majorský
1978 – Samuel Dzurik
1986 – Ladislav Mitaľ
1990 - Michal Sokol
1994 – František Slaninka
1998  - niekoľko mesiacov poverený František Kristan
1998 – Štefan Kristan
2002 – Viera Slaninková
2006 – Franjo Houdek
2014 – Stanislav Matta

S rokom 1972 sa začala príprava na pričlenenie tunajšieho JRD k 
družstvu-Makovica, sídliacemu vo vtedajších Kecerovských Kostoľanoch. 
K finálnemu zlúčeniu jednotných roľníckych družstiev z 11 obcí v okolí 
Keceroviec došlo 1. apríla 1975. V októbri toho istého roka bolo družstvo 
premenované na JRD Československej ľudovej armády so sídlom v 
Kecerovciach.

Obec po roku 1968
Tak, ako v celej republike, aj v Čižaticiach ovplyvnila politická zmena 

život bežných ľudí. Postupne nastupujúci „Socializmus s ľudskou tvárou“ 
zastavili udalosti z augusta roku 1968. Zároveň bol tento rok rokom 50-
teho výročia založenia Československej republiky. 

Zo záznamov o oslavách 30-teho výročia Slovenského národného 
povstania v roku 1974 sa dozvedáme, že počas slávnosti boli odovzdané 
pamätné medaily priamym účastníkom SNP z našej obce, a to: 
p. Cempurovi, Guľášovi a Chovanovi. 
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Pokrok a technológie, ktoré prinieslo 20. storočie

Autobus a doprava
Spojenie a dopravu za obchodom, tovarom či rodinnými príslušníkmi 

si ľudia od nepamäti zaobstarávali vo vlastnej réžii – najčastejšie teda 
chodievali pešo, na konských vozoch alebo neskôr na bicykloch a 
automobiloch. Ľahší prístup k okoliu postupne začali zabezpečovať 
autobusové linky. 

Prvá zmienka o autobusovom spojení sa objavuje 14. novembra 1938, 
kedy začal premávať cez Čižatice autobus smerujúci z Herľan do Prešova. 

Štátny autobus Kecerovce – Pekľany – Košice začal cez Čižatice premávať 
12. júna 1946. Neskôr, 14. decembra 1947, bola slávnostne otvorená aj 
linka Čižatice – Košice. Autobus bol provizórne garážovaný u Andreja 
Chovana Šofránku. Obyvatelia toto opatrenie prijali, podľa kroniky, s 
uspokojením. Garáž pre autobus ČSD sa začala stavať 31. marca 1948 na 
pozemku Mikuláša Neufelda. Dokončená bola 28. októbra 1948 a prevzali 
ju zástupcovia riaditeľstva ČSD z Košíc.

Prvý autobus, ktorý chodil do Čižatíc.
Zľava: šofér Molčan, Margita Bogdanovská, Jozef Ander, Július Kajňák, 
František Chovan, František Dulina, Imrich Dulina, Imrich Chovan,
Július Košč, Andrej Sabol.
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Doprava: V priebehu roka 1960 boli v obci vybudované 2 betónové 
mosty s nosnosťou 60 ton, ktorý postavili Štátne cesty. Obec postavila 
jeden trámový most s nosnosťou 10 ton smerom na Chrastné. Kronika 
však dodáva, že v tom čase sa žiada v obci vybudovať aj bezprašnú 
asfaltovú cestu. 

Elektrifikácia: Pokusy o zavedenie elektrickej energie boli v Čižaticiach 
už v roku 1946. Zozbieralo sa 120 000 Kčs, avšak pre odpor jednotlivcov 
vraj akcia nedosiahla svoj cieľ.  V rámci plnenia akčného programu sa 
v obci začalo s vymeriavaním elektrického vedenia až 7. októbra 1954. 
Predtým v roku 1951 boli už určené diery pre elektrické stĺpy. Slávnosť 
pri príležitosti zapojenia obce k elektrickej energii sa uskutočnila pol 
roka po vymeriavacích prácach, 14. augusta 1955.

Telefón: Čižatice boli do okresnej telefónnej siete zapojené 29. apríla 
1949. Ľudia si túto službu pochvaľovali ako dobrú v čase choroby, ocenili 
jej prínos z dôvodu bezpečnosti a podobne. Vďaka nej sa malá a odľahlá 
dedina zblížila s mestami a obcami. 

Televízor: Prvý televízor v obci si zakúpil Milan Kobulnický 20. februára 
1960.

V 40. rokoch 20. storočia
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Obecný rozhlas: Bol zapojený v rámci financovania akcie „Z“. Stalo sa 
tak 15. júla 1961.

Obecný vodovod: Kolaudácia, spoločne s obyvateľmi obce 
vybudovaného vodovodu, sa konala 13. decembra 1978. Nadobudol 
hodnotu 1 640 000 Kčs. Podľa obecnej kroniky bol dokonca dokončený 
predčasne, pred plánovaným termínom. 

V roku 1965 sme mali v Čižaticiach 70 rádioprijímačov, 27 televízorov,       
6 chladničiek, 22 motocyklov a 1 osobné auto. 

Zaujímavosť: Myšlienka zavedenia letného času sa vo svete 
skloňovala už v 18. storočí. Dôvodom jeho uplatnenia mala byť snaha 
o úsporu energie, keďže ľudia boli čoraz viac aktívni aj vo večerných 
hodinách, po zotmení. Naša školská kronika sa zmieňuje o zavedení 
letného času dňa 3. apríla 1944. Prvé pokusy však boli ešte v Rakúsko-
Uhorsku známe medzi rokmi 1916 až 1918. Opatrenie však nebolo 
prijaté verejnosťou, a tak ho po Veľkej vojne zrušili. S prestávkami opäť 
fungoval na našom území práve v 40. rokoch. K jeho pravidelnému a 
každoročnému používaniu došlo na našom území až od roku 1979.

Deti s telefónom
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Biela légia 

Vývoj politickej situácie po 2. svetovej vojne priniesol nesúhlas a odpor 
časti obyvateľstva s režimom a rozsiahlymi zmenami, ktoré znamenal. O 
pojme Biela légia v Čižaticiach sa jednak zmieňujú zápisky a poznámky 
učiteľa Bartolomeja Ľudovíta Kočiša, ale ostal aj v pamäti starších 
obyvateľov. Zápisky učiteľa Kočiša s dátumami sa najskôr týkajú série 
zatýkaní v Čižaticiach z roku 1952, neskôr už stručne zaznamenávajú 
vynesenie rozsudkov nad niektorými zo zadržaných a ich neskorší 
postupný návrat z väzníc v priebehu 60. rokov 20. storočia.

Biela légia a jej stručné dejiny
Biela légia je pozoruhodná aj v meradle pohľadu na celé územie 

Slovenska. Protikomunistické organizácie Bielej légie začali vznikať 
už v roku 1949 a začiatkom 50. rokov 20. storočia. Predstavovala 
jeden z najdlhšie pretrvávajúcich spôsobov odporu voči komunizmu v 
Československu. Rovnomenný zahraničný vysielač Biela légia so svojím 
vysielaním začal v apríli 1950 z Rakúska a s prestávkou v období od júla 
1951 do leta 1952 fungoval do roku 1955. Podľa archívne zachovaného 
zoznamu vysielaných relácií občanov odhováral od toho, aby sa združovali 
do organizácií lebo podľa skúseností žiadna organizácia nevedela udržať 
v tajnosti svoju existenciu a skôr alebo neskôr bola odhalená. V tomto, 
podľa historikov, boli tunajšie organizácie v rozpore s obsahom vysielania, 
ktoré odhováralo občanov od vytvárania odbojových skupín. Zámerom 
vysielania bolo vniesť medzi obyvateľov ducha pasívneho odporu. 
Publikácia Kapitolami najnovších slovenských dejín objasňuje: „Občania 
nemali poslúchať tie príkazy úradov, ktoré zasahovali do ľudských 
práv a mali sa v neposlušnosti navzájom podporovať, aby sa ich odpor 
prejavil masovo a donútil úrady zmeniť svoje opatrenia.“ Tieto rozdielne 
postupy a myšlienky sa podľa odborníkov nezhodujú s predpokladom vo 
vyšetrovacích zväzkoch Štátnej bezpečnosti (ŠtB), ktoré uvádzali vysielač 
Bielej légie za bezprostrednú príčinu vzniku a riadiaci orgán činnosti 
organizácií. 

Zaujímavosť: Podľa záznamov v súhrnnej správe veliteľa vyšetrovateľov 
ŠtB sa uvádza, že členovia Bielej légie na Slovensku museli skladať 
prísahu oddanosti slovenskému štátu, boli im priznávané vojenské 
hodnosti, ktoré dosiahli v čase jeho existencie... . Členovia Bielej légie sa 
museli riadiť prísnou disciplínou a za neuposlúchnutie rozkazu im hrozil 
trest smrti. 
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Hlavný protagonista v zahraničí, Jozef Vicen, aj s odstupom času zo 
svojho pohľadu opisuje Biele légie ako neorganizované svojpomocné 
hnutie obyvateľstva voči praktikám komunistického režimu, a existenciu 
jej organizácií vysvetľuje buď ich vyprovokovaním a inštruovaním ŠtB, 
alebo skupiny aktivistov, ktorí nepoznajúc pokyny vysielané rozhlasom 
Biela légia sa domnievali, že légia operuje v podobe partizánskych 
jednotiek, ako si ich pamätali z vojnových rokov. Od vzniku organizácií 
Bielej légie sa Vicen dištancoval, avšak je potrebné podotknúť, že „ak 
chcel vysielač poskytovať obyvateľstvu na Slovensku dôverné informácie, 
a tak ho chrániť pred praktikami komunistického režimu, musel mať na 
Slovensku spravodajskú sieť. A to bolo hlavné poslanie Bielej légie, ktoré 
dávalo jej koncepcii zmysluplnosť“, píše historik Vladimír Varinský. 

Ľudia stojaci za vysielačom Bielej légie, ktorými boli najmä Jozef 
Vicen či Anton Tunega, sa snažili získať čo najviac dôverných informácií 
spravodajského charakteru ako základného predpokladu vysielania. 
Prioritne boli tieto snahy orientované aj na základe činnosti spravodajskej 
organizácie na Slovensku - na ochranu obyvateľstva pred komunistickými 
praktikami. Postupne v rokoch 1947 – 1948 sa im podarilo vytvoriť 
efektívnu, asi 15-člennú spravodajskú sieť na Slovensku, ktorá siahala 
až do bezpečnostných zložiek. Postupným zvyšovaním povedomia 
a informovanosti o činnosti ľudí stojacich za vysielačom Bielej légie 
predpokladali, že by bolo možné pripraviť aj zvrat politických pomerov. 

Tieto aktivity formálne zastrešovala americká výzvedná služba CIC 
(Counter Inteligence Corps), ktorá v roku 1948 prijala výzvedný program 
WACO, vypracovaný práve Vicenom po dohode s Dr. Jozefom Mikulom, 
exilantom v Rakúsku a poradcom v stredoeurópskych otázkach – osobitne 
pre Slovensko. 

Po udalostiach z januára 1949, keď bola Tunegova spravodajská 
organizácia odhalená, sa ešte dvakrát pokúsili vybudovať na Slovensku 
spravodajskú organizáciu, ktorá by fungovala na princípe buniek. Ako 
uvádza historik Varinský, hoci boli spravodajsky tieto akcie neúspešné, a 
boli dôvodom na zastavenie spolupráce Vicena a Mikulu s Američanmi, „v 
obidvoch prípadoch šlo o pokus založiť tajné organizácie na východnom 
Slovensku, teda v priestore, v ktorom neskôr ŠtB evidovala najviac 
aktivít Bielej légie.“ Od roku 1952 však bola opäť výzva k pokračovaniu 
vo vysielaní, ktoré finančne podporovala americká spravodajská služba 
CIA. Vedenie vysielača prebral po Vicenovi jeho spolupracovník Karol 
Šumichrast. Kvôli situácii v Rakúsku začiatkom leta 1955 už nevedeli 
Američania zaistiť bezpečnosť pracovníkov vysielača Biela légia pred 
rakúskymi úradmi, v roku 1955 zastavili dotácie a vysielač zanikol.

Osud vysielača Bielej légie sa vyvíjal aj mimo očakávaní jeho zakladateľov. 
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Vysielať začal v apríli 1950, čo však nepredpokladane, vytvorilo aj nové 
možnosti na vznik organizácií Bielej légie na Slovensku. Okrem hlavných 
myšlienok aktérov, o ktorých sa vedelo v tom čase veľmi málo, vznikali 
aj rôzne dezinterpretácie a neoprávnene sa k nej prihlasovali ľudia 
šíriaci informácie o nej ako o ozbrojenej protikomunistickej formácií 
na Slovensku. Existujú predpoklady aj na zneužívanie mena Bielej légie 
na vlastné ciele a inak vyhovujúcu formu odporu, na čo samotný Vicen 
neskôr aj upozorňoval. 

Historické výskumy zaznamenávajú aj snahu niektorých protagonistov 
a zástancov vysielača Bielej légie o vytvorenie konkrétnych skupín na 
slovenskom území. Známa je skupina Bielej légie v Piešťanoch pod 
vedením Ernesta Strečanského a Minárikovej Bielej légie – 8 v Dvoriankach 
pri Sečovciach, ktorá sa podľa dokumentov ŠtB rozrástla na rozsiahlu 
organizáciu s počtom 234 členov. 

Do kategórie možných príčin vzniku týchto organizácií spadá aj podiel 
ŠtB, ktorá v snahe vyprovokovať niektoré skupiny obyvateľov a odhaliť 
ich činnosť, mohla využívať provokačné metódy. Nie je vylúčené, že v 
úlohe provokatéra vystupovala ŠtB aj v etape zakladania protištátnej 
organizácie, čo bolo obzvlášť aktuálne v prípade Bielej légie. Podľa 
vysielača sa za člena mohol považovať ktokoľvek, kto zachovával jeho 
hlavné zásady a prinajmenšom pasívnym odporom prispieval k boju proti 
komunizmu. Na základe toho vyplýva, že oblasť potenciálnych odporcov 
režimu, a možných členov Bielej légie bola pomerne dosť široká. 

Núka sa aj ďalší dôvod vzniku organizácií, ktorým mohol byť narastajúci 
odpor medzi obyvateľstvom a formujúcim sa totalitným režimom, na ktorý 
nespokojní obyvatelia reagovali spontánnym odbojom, teda bez podnetov 
zo strany protagonistov Bielej légie a aj bez provokácií ŠtB. 

Pôsobenie a vnímanie aktivít Bielej légie bolo podľa neskorších 
dostupných materiálov, pomerne nadsadené aj vinou nepravdivých 
informácií. Orgány ŠtB sa usilovali každú zistenú protištátnu činnosť 
kvalifikovať ako aktivity Bielej légie. Najväčší záťah zložiek ŠtB bol 
vykonaný v rokoch 1951 – 1952, kedy bezpečnosť označovala Bielu 
légiu ako „masovú polovojenskú teroristickú organizáciu, riadenú 
rovnomenným vysielačom zo zahraničia.“ Až neskôr sa postupne menil 
obraz o rozsahu týchto organizácií Bielej légie a ďalšie zistenia do toho 
vniesli inšpekcie ministrov vnútra z 50-tych a 60-tych rokov minulého 
storočia, ktoré, ako spomína Varinský, v rámci rehabilitačných konaní, 
resp. na žiadosť postihnutých, opätovne prešetrovali prípady Bielej légie. 
Výsledky zistené vyšetrovacími komisiami na záver zredukovali počet 
zistených členov Bielej légie. Aj tie ju však uvádzali ako polovojenskú 
ozbrojenú organizáciu. 
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V závere svojho výskumu historik Vladimír Varinský uvádza, že s 
ohľadom na ambície aktérov vysielača Biela légia možno predpokladať, že 
rozsah členov Bielej légie bol podstatne širší než prezrádzajú dokumenty i 
výsledky zisťovania ŠtB. „Do úvahy pripadal každý, kto nejakým spôsobom 
prekazil akcie komunistov, ohrozujúcich základné ľudské a občianske 
práva.“

Čižatice v knižných prameňoch
Bolo by možné konštatovať, že vyššie napísaná posledná veta naznačuje 

a vysvetľuje dianie, ktoré sa začiatkom 50-tych rokov minulého storočia 
odohralo v Čižaticiach. Organizáciu Bielej légie - 8 z Dvorianok a Čižatičanov 
zadržaných v roku 1952, spája podľa publikácie Vladimíra Varinského 
Ľudáci a komunisti, osoba Jána Rešetka. Ten bol členom organizácie 
v Dvoriankach a údajne sa s jeho príchodom v septembri v roku 1951 
začali v jej činnosti objavovať nové prvky a to nedovolené ozbrojovanie 
a teroristická činnosť. Ján Rešetko, ktorý sa narodil v Ploskom 4. augusta 
1917, patril k zakladajúcim členom partizánskeho oddielu Hurban.

„V skutočnosti Rešetkom založené skupiny v septembri 1951 v obciach 
Čižatice (15-člennú skupinu) a Kecerovské Pekľany (13-člennú skupinu) 
sa nielenže nepovažovali ako organizácie Bielej légie, ale nemali ani 
spojenie na zahraničie a ani kontakt na ďalšie organizácie Bielej légie,“ 
píše Varinský. Podľa autora vzniklo zaradenie do Bielej légie – 8 až neskôr 
z iniciatívy ŠtB zrejme preto, aby bolo možné využiť vyššiu trestnú 
sadzbu voči jej skutočným členom. Malo ísť o skupiny, ktoré boli pomerne 
dobre vyzbrojené vďaka por. Bohumilovi Gruberovi, ktorý zadovážil 

Zaujímavosť: 
Ján Rešetko ako bývalý partizán mal v národnej 

správe hostinec v Bratislave – Petržalke. V roku 
1950 sa pokúsil emigrovať, avšak neskôr si to 
rozmyslel a spolu s niekdajším členom Žingorovej 
skupiny Jozefom Ležákom sa presunul do rodnej 
obce Ploské s úmyslom založiť ozbrojenú 
skupinu. Obom sa následne podarilo založiť 2 
pomerne dobre vyzbrojené skupiny Bielej légie. 
Jednu v Čižaticiach (veliteľom skupiny bol Juraj 
Sekeľ) a Kecerovských Pekľanoch (veliteľom bol 
Šaňo Fotta).

Ján Rešetko
z Ploského
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zbrane z košického skladu československej armády. Ich zámerom nebola 
spravodajská, ale teroristická činnosť, ktorá sa mala začať uskutočňovať 
až po napadnutí Československa a mala za cieľ zablokovať zásoby zo 
Sovietskeho zväzu. „S úmyslom prevzatia moci na „oslobodenom“ území, 
Rešetko v týchto obciach vytvoril ilegálne národné výbory.“

Podľa dobových záznamov a zistení sa realizácia Bielej légie - 8 
a Rešetkovej skupiny do strany ŠtB uskutočnila na prelome rokov 
1951 – 1952 po jednotlivých častiach a skupinách. Napríklad v roku 
1951 naverbovala ŠtB k spolupráci Rudolfa Sýkoru, člena Bielej légie v 
Kecerovských Pekľanoch a Rešetkovu spojku. Prostredníctvom neho 
napojili na Rešetka ďalšieho agenta. Ďalší vývoj vyvrcholil zatýkaním 
aj po tom, čo František Bodnár zastrelil 2 príslušníkov Zboru národnej 
bezpečnosti. Rešetkova skupina bola omámená látkami v dodaných 
potravinách a následne zadržaná. Proces s protištátnou skupinou Biela 
légie, so 4 obvinenými (Michalom Mihokom z Čaklova, Jánom Rešetkom 
z Ploského, Bohumilom Gruberom z Tišnova a Františkom Bodnárom z 
Krásnej nad Hornádom sa začal v Košiciach 30. septembra 1952. Podľa 
informácií pamätníkov z Čižatíc, ale aj podľa zoznamov trestov smrti 
vykovaných v Československu v rokoch 1918 – 1989, bol Ján Rešetko aj 
ostatní členovia skupiny nakoniec odsúdení za velezradu, vyzvedačstvo 
(a vraždu) a obesení v Prahe Pankráci 21. apríla 1953. 

V obciach Čižatice a Kecerovské Pekľany však, podľa zdrojov, nedošlo 
k žiadnej teroristickej činnosti, na rozdiel od skupiny v osade Hámre 
či v obci Soľ. Vo viacerých obciach po zatýkaniach a následnom 
miernom politickom uvoľnení vychádzali sťažnosti a obvinenia, že 
mnohé z tamojších organizácií Bielych légií zakladala ako provokáciu a 
podnecovanie samotná ŠtB, k čomu však chýbajú priame dôkazy. 

Na zatýkanie v Čižaticiach si pamätajú dodnes viacerí pamätníci aj 
rodinní príslušníci dotknutých osôb. Denník učiteľa Bartolomeja Ľudovíta 
Kočiša uvádza sériu zatýkaní, prípadne neskorších väznení. 

6. januára 1952 Zbor národnej bezpečnosti zatkol Andreja Kristana, 
Jolanu Kristanovú, Imricha Kristana, Máriu Kristanovú, Juraja Sekeľa st., 
Juraja Sekeľa ml. a Andreja Vadasa. 

O mesiac nato 6. februára 1952 boli zatknutí obyvatelia Ján Beňo, 
Andrej Beňo, František Chovan, Ján Kobulnický, Ján Strugala, Ján Dugas,  
Juraj Dulina, Andrej Majorský, Ján Viničenko, Imrich Lechman Dol., Imrich 
Blanár a Ján Roško, ktorí boli obvinení, podľa denníka, zo sprisahania. 
Nedošlo však k uväzneniu všetkých zmienených. 

Doteraz sú v povedomí ľudí sú aj informácie a spomienky o tom, ako sa 
ukrýval napríklad Imrich Lechman, ktorý často musel bývať aj v okolitých 
obciach, aby sa vyhol zatknutiu. Ako dieťa si Andrej Kobulnický (*1940) 
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pamätá na to, ako ho videl v ženských šatách kopať úrodu na poli v 
Lipovečku. Či ako sa stretli v lese cestou do Tršťan.

Vlna zatýkaní sa zopakovala aj 13. septembra 1952, kedy zadržali 
občanov Jána Kobulnického, Andreja Kobulnického, Jána Nosáľa, Jána 
Dugasa, Jána Roška a Jána Beňa. Ešte 15. augusta bol zatknutý aj Juraj 
Kajňák. 

Prvé vynesenie rozsudkov nastalo v roku 1953. Podľa záznamov vyniesli 
v máji a júni toho roku rozsudky nad Jurajom Sekeľom (dostal 18 rokov), 
Imrichom Kristanom (dostal 17 rokov), Jánom Viničenkom (dostal 15 
rokov), Františkom Chovanom (dostal 20 rokov). 25. mája 1953 bola 
vysťahovaná do Čiech rodina Kristanová, ktorá sa do Čižatíc vrátila až v 
roku 1957. 12.októbra 1953 vyniesli ďalšie rozsudky nad Jánom Dugasom 
(dostal 7 rokov), Jánom Beňom (dostal 20 rokov), Jánom Kobulnickým 
(dostal 18 rokov), Andrejom Kobulnickým (dostal 17 rokov), Jánom 
Roškom (dostal 17 rokov) a Jánom Nosáľom (dostal 18 rokov). 

V roku 1954 vyniesli rozsudok aj nad Ondrejom Kristanom, ktorému 
za velezradu vymerali 5-ročný trest a stratu čestných práv občianskych i 
prepadnutie majetku.

Na udalosti z prvej vlny zatýkania si pamätá dodnes dcéra Ondreja 
Kristana Margita Knoblochová (*1937). “Náš dom o druhej hodine v noci 
obstúpili esenbáci. Svietili nám baterkami do okien, takže sme sa všetci 
poprebúdzali.  Začala sa hrozná noc a ešte hroznejší deň.  Museli sme sa 
bezodkladne poobliekať a všetkých nás pobrali – otecka, mamku, strýca, 
tetu, dedka a aj nás deti.  Mala som vtedy 15 rokov, brat mal trinásť. Babka 
so štyrmi malými deťmi ostala doma. Dospelých naložili na nákladné 
auto, ktorá sa však cestou v lese prevrátilo.  Esenbáci prevrátili dom hore 
nohami, všetko zo skríň vyhádzali doprostred izby.”

Útrapy spôsobené vtedajším režimom pokračovali v rodine Kristanovej 
aj naďalej. Všetky zvieratá im boli zabavené. Podľa spomienok p. Margity 
ich doma 25. júna 1953 navštívil delegát ONV s oznamom, že ich na ďalší 
deň vysťahujú z domu. Nakoniec bola rodina (matka a štyri deti, teta a dve 
deti a babička) vysťahovaná do Čiech do obce Slibovice. Až po uplynutí 
niekoľkých rokov postupne prepustili mužov z rodiny Kristanovej. 
Časom postupne porozprávali o často neľudskom zaobchádzaní režimu s 
väznenými, ktorých sa snažili zlomiť psychicky i fyzicky. 

Odsúdení väzni sa po amnestii vrátili do Čižatíc až 10. a 11. mája 1960. 
Späť prišli Ján Kobulnický, Ján Beňo, František Chovan, Juraj Sekeľ, Ján 
Nosáľ, Ján Viničenko, Ján Nosáľ a Ondrej Kobulnický. Imrich Kristan sa do 
Čižatíc z Čiech vrátil natrvalo až 2. apríla 1967. 
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Zadržaní alebo väznení obyvatelia Čižatíc podľa zápisu kronikára 
obce z roku 1952 a neskôr:

Imrich Lechman, narodený 19.10.1914 v Čižaticiach
Juraj Sekeľ, narodený 20.9.1901 v Tršťanoch
Imrich Kristan, narodený 26.5.1922 v Čižaticiach
Juraj Sekeľ, narodený 4.2.1923 v Čižaticiach
Ján Viničenko, narodený 28.9.1919 v Ploskom
Ján Nosáľ, narodený 10.4.1898 v Čižaticiach
Imrich Blanár, narodený 1.1.1933 v Čižaticiach
Ján Roško, narodený 26.6.1920 v Košickom Klečenove
Ján Dugas, narodený 7.6.1911 v Čižaticiach
Ján Beňo, narodený 3.3.1907 v Čižaticiach
Ondrej Kobulnický, narodený 23.8.1908 v Čižaticiach
Ondrej Beňo, narodený 27.7.1920 v Čižaticiach
Ondrej Majorský, narodený 6.11.1918 v Čižaticiach
Ján Strugala, narodený 2.5.1901 vo Vechci
Ján Kobulnický, narodený 1.1.1910 v Čižaticiach
František Chovan, narodený 11.1.1932 v Čižaticiach
Regina Lechmanová, narodená 1.11.1924 vo Valalikoch

Na zatýkanie si ešte pamätala aj Regina Lechmanová (*1924 - +2021), 
ktorú po razii u nej doma, kde sa uskutočnilo stretnutie niekoľkých ľudí 
práve na tému JRD a odchodu z neho, väznili 4 týždne. O tomto stretnutí 
sa dozvedeli vtedajšie orgány, ktoré okrem p. Lechamnovej zatkli aj Jána 
Majorského, Andreja Beňa Čarneho a Andreja Chovana Šofranka. 

“Mňa zavolali, a pýtali sa, čo sme robili. Tak som im povedala, že sme 
hovorili o družstve. A už ma domov nepustili“ a doma ostali 3 deti. Povedali 
mi „Deti budú doma, vy budete tu.”

Aj v nasledujúcich rokoch, hoci už nie tak ostro, pociťovali rodiny 
zadržaných tlak režimu. Ten dával rôznymi formami najavo svoju silu voči 
tým, ktorí s ním nesúhlasili. Svoje si museli prežiť aj deti tých, ktorých režim 
uväznil - deti politických väzňov. Aj v ťažších časoch si však vedeli ľudia 
zachovať svoju ľudskosť a pomáhať jeden druhému. Niektorí obyvatelia 
obce pomáhali aj ženám z rodiny Kristanovej, ktoré po zadržaní mužov z 
rodiny i zabavení vecí prežívali veľmi ťažko toto obdobie. Na veľkú pomoc 
zo strany vtedajšieho starostu obce Andreja Forgáča doteraz spomína 
Andrej Kobulnický. “Neprišiel mi povolávací rozkaz na vojenskú službu ako 
iným rovesníkom v októbri. Prísť mi mal až v decembri, ako ptp-ákovi. Vzal 
ma na Vojenskú správu, 3 krát sme tam boli, kde nám povedali: “keby ste 
videli, čo je tu napísané.” Vďaka jeho snahe a usilovnosti, som sa nedostal na 
práce na stavbe alebo bani, ale za normálneho vojaka - šoféra u chemikov. 
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História školy 

Kronika Štátnej ľudovej školy v Čižaticiach, ktorú začal v roku 1927 
písať dočasný učiteľ a správca Alois Mistrík, zaznamenáva nielen priebeh 
školského roka a vystúpenia detí. Na jej stranách sa dočítame o Čižaticiach 
viac, než by sme čakali. 

Úvodom kroniky a pohľad nového učiteľa:
„V jednom z krásnych a úrodných údolí leží maličká obec /valal/ Čižatice. 

Čítajúca 50 čísel domov. Kraj, ako som spomenul, je dosť úrodný, takže 
ľudu postačí úroda k živobitiu. Ľud je svojrázny, ako rečou – šarištinou – 
taktiež odevom. Zamestnáva sa roľníctvom. Je so 45 rodín samostatných 
gazdov, 15 rodín priekopníkov na veľkostatku a 20 rodín komenciašov 
tiež na veľkostatku a iné chudobné rodiny ako pastier. Mnoho ľudu 
pred svetovov válkou sa odsťahovalo do Ameriky, niektorí sa vrátili, iní 
zas posielali svojim tu do kraja peniaze za ktoré si vystavovali úhľadné 
domčoky. Svojraznou chybou ale kraja je, že ľud je viacerého vyznania 
náboženského a sú si fanatickými odporcami. Vierovyznania sú dľa počtu 
rim.kat, evanjelici a gréckokatolíci.“

Krátky pohľad nového učiteľa zachytáva mnohé tváre vtedajších 
Čižatíc. Zaujímavé je, že aj po takmer 100 rokoch ostali niektoré črty obci 
vlastné. Úrodná zem dodnes ponúka, hoci v menšej miere, obyvateľom 
žiadané plodiny. Nárečie ostalo rodnou rečou najmä najstaršej a strednej 
generácie. Nuž a pomedzi zrekonštruované a nové domy máme ešte 
stále možnosť zahliadnuť najstaršie „domčoky“, ako ich nazval učiteľ Alo 
Mistrík, s pôvodným pôdorysom. 

Z histórie školy v Čižaticiach
Podľa školskej kroniky písanej od roku 1927 sa už pred prvou svetovou 

vojnou ozývali hlasy volajúce po založení školy. Deti dovtedy chodievali 
do školy podľa vierovyznania: rímskokatolícke do Kecerovských Peklian, 
gréckokatolícke do Kráľoviec a evanjelické do Kecerovských Kostolian i 
do Opinej. Od prevratu, ako označuje autor a zakladateľ školskej kroniky - 
vtedajší učiteľ Alo Mistrík, založenie 1. Československej republiky v roku 
1918, začali chodiť všetky deti do štátnej ľudovej školy v Kecerovských 
Kostoľanoch. V roku 1925 dosiahol počet žiakov dochádzajúcich do školy 
do susednej obce vyše 40 detí. V tom čase sa vraj občania spolu s veľkým 
podielom školského inšpektora Marendiaka začali usilovať o založenie 
štátnej ľudovej školy priamo v obci. Výsledkom obecného zhromaždenia, 
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ktoré sa konalo 28. apríla 1923, bolo definitívne rozhodnutie o stavbe 
školy s podmienkou, že štát obci udelí na školu subvenciu, teda finančnú 
podporu, ktorá činila 75 000 Kčs. O necelé 2 roky neskôr, už na podnet 
úradov, zasadol 7. februára 1925 obecný výbor so starostom Imrichom 
Kristanom, ktorý v zápisnici uviedol všetky záväzky obce k škole. 
Vďaka tomu už bola o rok neskôr vymenovaná štátna učiteľka Jolana 
Protsnerová. V tom čase sídlila škola ešte u tunajšieho gazdu Juraja 
Korečku. V skutočnosti tak začala jestvovať až 1. februára 1926. 

„Školská budova začala sa stavať v júli 1926. Gazdovia majúci zaprah 
dovážali materiál a chudobnejší pracovali pri výstavbe. Kopali základy 
a dorábali a donášali murárom maltu. Budovu za pomoci miestnych 
obyvateľov stavala firma Šafrán a Főldi z Prešova. Svojmu účelu bola škola 
daná dňa 1. novembra 1926, ...“

Kronika školy postupne opisuje život školopovinných detí a udalosti, 
ktoré si pripomínali. Okrem školských Vianoc pri vianočnom stromku, si 
deti pripomínali piesňami a recitáciami narodeniny prezidenta Tomáša 
Garrigua Masaryka, úmrtie generála a prvého ministra Milana Rastislava 
Štefánika, svätenie sviatku Slobody 28. októbra, Štedrý deň i zakľúčenie 
(ukončenie) a začiatok školského roka. Dôstojne sa žiaci zúčastnili 
spoločnej smútočnej oslavy aj v deň pohrebu T.G. Masaryka 21. septembra 
1937 v Kecerovských Pekľanoch. 

Školský rok 1927/1928 ukončilo 39 žiakov, 23 chlapcov a 16 dievčat. 
Opakujúcu školu navštevovalo 19 žiakov. V septembri roku 1931 do školy 
nastúpilo už 55 žiakov. 

Žiaci pred štátnou ľudovou školou
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Nový učiteľ Ján Baláž prišiel 14. septembra 1934 s myšlienkou Ľudovej 
školy hospodárskej v Čižaticiach a tento zámer predniesol vtedajšiemu 
starostovi Imrichovi Lechmanovi aj obecnému zastupiteľstvu. Všetci 
12 členovia obecného zastupiteľstva sa zhodli na tom, že v obci je škola 
ľudová hospodárska potrebná. Za jednateľa prípravného výboru školy 
zvolili správcu školy Jána Baláža, za predsedu Maximiliána Gottlieba a 
za pokladníka roľníka Jána Nosáľa. O potrebe a výhodách takejto školy 
prišiel do Čižatíc porozprávať aj prof. Krýsll z Vyššej hospodárskej školy 
v Košiciach. Záznam sa končí záverom: „Daj Bože, aby záujem bol stály a 
započatá práca statočne sa darila.“

Rozšírenie školy z jednotriedky na dvojtriedku sa uskutočnilo začiatkom 
školského roka 1935/1936, keďže počet žiakov prevýšil 50, konkrétne 
nastúpilo 59 žiakov. Žiadosť o rozšírenie bola schválená 10. decembra 
toho istého roku. Deti sa učili v dvoch triedach – Prvá trieda boli žiaci 
prvých troch ročníkov, druhú triedu navštevovali žiaci 4-tého až 8-meho 
ročníka. 

Školská záhrada v roku 1939
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Po udalostiach z roku 1938, kedy Košice pripadli Maďarsku, bol zmenený 
aj spádový inšpektorát, pod ktorý čižatická ľudová škola patrila. Novým 
školským inšpektorátom sa stal Prešovský úrad a inšpektorom Rudolf 
Mereš, ktorý tunajšiu školu niekoľkokrát navštívil. Štátna ľudová škola 
bola v roku 1941 pretvorená na Obecnú školu. Výnosom Ministerstva 
školstva a národnej osvety z 13. februára 1942 bol zriadený v Čižaticiach 
Školský národný výbor. Jeho členmi boli Andrej Kobulnický ako delegát 
obce, rim.kat. kňaz z Kecerovských Peklian Július Kravárik, gr.kat. kňaz 
z Kráľoviec Ján Leukanič, Dárius Konček - farár evanjelickej cirkvi au. 
vyznania z Opinej. Za predsedu školského výboru bol vymenovaný 
riaditeľ školy Ľudovít Kočiš. 

Školská trieda s B. Ľ. Kočišom v r. 1951

Rušný rok 1944 a dianie zachytené v poznámkach kronikára:

Začiatkom roka 1944, 30. januára sa v priestoroch školy konala „Politická 
škola HSĽS“. Prednášal učiteľ Jozef Makond z Budimíra. 

Deň 24. september 1944 sa v kronike spomína ako deň, kedy prišli 
do obce prvýkrát ruskí a slovenskí partizáni. O necelé 2 mesiace, 18. 
novembra prišli do obce aj nemeckí vojaci, ktorí obsadili pre svoje potreby 
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Školská trieda s B. Ľ. Kočišom v r. 1957

priestory budovy školy a prerušili tak vyučovanie. 
Po 2 a pol mesačnom prerušení vyučovania sa žiaci do školy vrátili          

14. februára 1945. Školská budova bola čiastočne vojnou poškodená, 
avšak po vyčistení a vydezinfikovaní učebne vyučovanie pokračovalo. 

Povojnové obdobie
Vojnové roky poznačili aj školskú dochádzku detí. Školský rok 

1943/1944 sa „vzhľadom na vojnové časy a umožnenie zakončenia 
poľnohospodárskych prác započal 1. októbra 1943.“ Učiteľmi v tom 
čase boli Ľudovít Kotšiš (písané podľa kroniky) a Júlia Martinove (slob. 
Štubniaková), náboženstvo vyučovali: gr. kat: Ján Leukanič z Kráľoviec, 
rim. kat: Július Kravárik z Kecerovských Pekľan a ev. a. v: Dárius Konček 
z Opinej. V tom čase sa vyučovalo striedavo, keďže nebola k dispozícií 
druhá miestnosť na výučbu. Oprava školy bola dokončená 14. septembra 
1945.

Škole bola v rámci parcelácie obce pridelená v polovici apríla 1945 
záhrada spolu s ½ ha ornej pôdy. Pôdu rozdeľovali z veľkostatku medzi 
deputátnikov (želiarov, bírešov, hofierov), robotníkov a maloroľníkov. 

Koncom decembra 1945 bolo obnovené Rodičovské združenie školy, za 
predsedníčku bola zvolená Anna Nosáľová. 

Skratku MOR mala Miestna osvetová rada, ktorá vznikla 9. apríla 1946. 
Predsedom rady bol riaditeľ školy Ľudovít Kočiš a členmi sa stali Ondrej 
Kobulnický, Juraj Korečko, Imrich Lechman a Ján Kajňak. 
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Na výlete v Betliari

Celodenné vyučovanie sa v Čižatickej škole zaviedlo až 1. februára 1947. 
Ním sa ukončilo striedavé vyučovanie, ktoré bolo zavedené od roku 1935. 

Vyučovanie po roku 1948
Škola slúžila aj na výučbu dospelých, nielen detí. 16. februára 1948 sa 

začal kurz varenia a šitia pre čižatické ženy a devy. Kurz trval do 13. marca 
a zúčastnilo sa na ňom 23 žien. Vedúcimi kurzu bola Edita Kele a Margita 
Kočišová.

Kronika školy sa zmieňuje aj o pojednávaní o strednej škole v 
Kecerovských Pekľanoch z dňa 12. novembra 1948. Na stretnutí boli 
prítomní zástupcovia zainteresovaných obcí, riaditelia okolitých škôl, 
školský inšpektor, zástupcovia Stavebného úradu a úradný lekár. Strednú 
školu v Kecerovských Pekľanoch mali navštevovať žiaci z Kecerovských 
Peklian, Kecerovských Kostolian, Čižatíc, Boliarova, Rankoviec, Opinej, 
Bunetíc, Vtáčkoviec, Mudroviec a z Lipovca. Nakoľko umiestnenie školy 
narážalo na ťažkosti, priškolené obce sa zhodli na hmotnej pomoci, vďaka 
ktorej by opravili Gottliebov dom, v ktorom budú umiestnené dve učebne. 
Vyučovanie sa strednej škole v Kecerovských Pekľanoch sa nakoniec 
začalo 14.marca 1949. Na čižatickej škole, tak bola už 31. decembra 
1948 zrušená druhá trieda, z ktorej žiaci boli poslaní práve do školy v 
Kecerovských Pekľanoch. V Čižaticiach ostala už len jedna trieda od 1. do 
5. ročníka s 26 žiakmi.

Začiatkom školského roka 1948/49 sa museli obidve triedy premiestniť 
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Žiaci Kecerovské Pekľany

do pridelenej budovy, keďže sa školská pec zrútila. Kvôli týmto udalostiam 
bolo opäť zavedené striedavé vyučovanie. 

V školskom roku 1949/1950 deti spolu s obyvateľmi obce oslavovali 
rôzne príležitosti – 5-te výročie víťazstva na Dukle, 33-tie výročie 
Októbrovej revolúcie i 70.-te narodeniny J.V.Stalina, ktorému žiaci 
podpisovali blahoprajné hárky. 

Stránky školskej kroniky zachytávajú aj zmenu v školstve. Od nástupu 
detí do školy v septembri 1950 sa žiaci pred a po vyučovaní nemodlia. 
Pred vyučovaním sa spieva „Pieseň práce“, po vyučovaní „Hymna 
mládeže“. Taktiež sa zaviedol na škole jednotný pozdrav „Práci česť.“ So 
školským rokom 1952/1953 bolo v škole zavedené vyučovanie podľa 
sovietskeho vzoru. Novou organizáciou práce mali žiaci získať viac 
priameho vyučovania, a tým sa mala zvýšiť aj produktivita jednotriednej 
školy. Počet vyučovacích hodín ostal rovnaký, aký bol na mnohotriednych 
školách. Vyučovacia jednotka (rozumej hodina) sa skrátila na 45 minút. 

Do roku 1952 sa v škole pravidelne konali Mikulášske alebo Vianočné 
besiedky. 31. decembra 1952 pripravila škola prvú akciu „Dedo Mráz.“ 
Za prítomnosti 120-tich občanov odovzdali deťom balíčky a knihy. 
Žiaci viackrát absolvovali aj besedu s pioniermi, premietania filmov či 
oslavovali Medzinárodný deň detí. 

Delegácia žiakov i obyvateľov Čižatíc sa 3. októbra 1953 zúčastnila aj na 
privítaní vlády na čele s prezidentom Antonínom Zápotockým v Košiciach.
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Pionieri

Od začiatku školského roka 3. septembra 1956 začalo platiť nariadenie, 
že na školskú dochádzku môžu nastúpiť len žiaci, ktorí do 1. septembra 
dovŕšili 6. rok svojho života. 

V 50-tych rokoch 20 storočia sú výpovede a záznamy v školskej kronike 
čím ďalej, tým stručnejšie a vecnejšie. Zmenilo sa i písmo učiteľa Ľudovíta 
Kočiša, ktorý v jej úvode písal elegantným, a na tú dobu príznačným 
ozdobným písaným písmom. Posledných 10 rokov školskej kroniky, ktorá 
sa končí záznamom zo začiatku školského roka 1957/1958, bola písaná 
úhľadným, no tlačeným písmom. Posledný zápis školskej kroniky otvára 
školský rok 1957/1958.

O ďalšom fungovaní školstva a vzdelávania v obci sa dozvedáme už v 
stručnejšej forme, v obecnej kronike. Budova prešla postupne niekoľkými 
opravami a úpravami. Škola však naďalej otvárala svoje brány žiakom, 
ktorí v nej vstupovali do novej etapy svojho života.

Novinkou v školstve v Čižaticiach bolo otvorenie Poľnohospodárskeho 
útulku 5. mája 1959. ten mal slúžiť deťom v predškolskom veku, ktoré v 
ňom nadobúdali aj hygienické, výchovné a náučné základy. Vedúcou útulku 
sa stala Margita Kočišová a pestúnkou Elena Matiová. Počas prvého roka 
bolo zapísaných 25 detí vo veku od 2 do 6 rokov. Pre túto, dnes by sme 
nazvali materskú školu, boli vyhradené priestory v budove MNV, nábytok 
bol požičaný z materských škôl vo Veľkej Ide a Budimíri. 
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O otvorenie útulku sa najviac pričinili Imrich Gaff a predseda MNV 
Ondrej Forgáč. 

Ďalšia zmena v školstve v Čižaticiach nastala v roku 1978. Hoci v 
začiatkoch predškolského vzdelávania bol počet menších detí vysoký, v 
tom období škôlku navštevovalo len 10 detí. Z dôvodu malého počtu detí 
sa jej pôsobnosť obmedzila len na dopoludňajší čas s jednou vyučujúcou, 
a to riaditeľkou Marcelou Tomášovou. 

Základná škola, ktorá bola dovtedy rozdelená na 4 triedy bola 
reorganizovaná na jednotriedku v dôsledku integrácie školy do 
Keceroviec, kam odišli žiaci 3. a 4. ročníka. V  Čižaticiach tak v tom roku 
navštevovalo základnú školu 14 žiakov. Učiteľom a zároveň riaditeľom bol 
Vojtech Karpáty. Zo školy odišla učiteľka Eva Šuhová. 

O dva roky neskôr, v roku 1980 bola v Čižaticiach úplne zrušená základná 
škola. Noví školopovinní žiaci nastúpili do prvého ročníka už na Základnú 
školu v Rozhanovciach. 

Materská škola však v obci ostala až do súčasnosti a pravidelne ju 
navštevujú nielen deti z Čižatíc, ale aj z viacerých obcí blízkeho okolia. 

Deti pri hre v priestoroch materskej školy
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                 Žiaci na dvore

Čižatické oslavy a slávnosti
Stromková slávnosť - takýto názov dostala akcia, ktorá mala za 

úlohu vzbudiť lásku k prírode a stromom nielen u žiakov ale i u celého 
obyvateľstva. Prvá takáto slávnosť sa konala 26. apríla 1936 v obecnej 
záhrade, kde po slávnostnej ceremónií zasadili lipku oproti obchodu. 
Počas ďalšej slávnosti v roku 1937 vysadili 2 lipky na mieste, kde má byť 
postavený gr. kostol. Vďaka tejto činnosti bolo v roku 1939 vysadených v 
obci 240 ovocných stromov.

Prvá oslava Dňa matiek sa v Čižaticiach konala  17. mája 1936. Žiaci 
predniesli básne a zaspievali nielen matkám ale všetkým ktorí sa na oslave 
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Pri Morskom oku

zúčastnili. Zápisy v školskej kronike často patria aj celospoločenskému či 
obecnému dianiu. Strany z rokov 1938 – 1942 sú často, okrem žiackych 
vystúpení, osláv či ukončení školského roka, venované spoločenskej, 
politickej i obecnej situácii.

V Čižaticiach sa 27. októbra 1946 večer, pri príležitosti osláv 28. 
októbra, konal lampiónový sprievod obcou, po ktorom bola v školských 
priestoroch verejná slávnosť. 

S 19-tym januárom 1946 uplynulo prvé výročie od oslobodenia obce a 
okolia, ktoré sprevádzali aj obecné oslavy. 

Prvý detský karneval sa uskutočnil v roku 1962. 
Okrem pravidelných slávností sa obyvatelia mohli zúčastňovať aj 

na divadelných predstaveniach žiakov školy, pozvaných hostí nielen 
divadelného, ale aj speváckeho a tanečného charakteru. Súčasťou kultúry 
a trávenia voľného času boli aj rôzne výlety.
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V Poľsku

“V povojnovom období chodili do obce aj profesionálni divadelníci, či 
amatérski umelci z patronátnych podnikov alebo potulní cirkusanti. Raz 
mali ako súčasť programu i medveďa, ktorého doviedli na javisko. Zrejme 
ho vtedy nadrogovali, aby nebol nebezpečný, pôsobil veľmi ospalo. 
Cirkusant povedal, že vraj predstavuje opitého vojaka Švejka. Na druhý 
deň bol medveď na ulici v klietke za mrežami. My deti sme sa naň chodili 
pozerať z úctivej vzdialenosti. Jeden nemenovaný občan si zo mňa chcel 
urobiť srandu a vystrašiť ma. Dotlačil ma až tesne k medvedej klietke. 
Medveď však už bol čulý, prestrčil cez mreže labu a udrel ma po tvári. 
Týždeň som mal na líci škrabance po jeho pazúroch. Odvtedy sa zvyknem 
vystatovať, že jediná facka, ktorú som v živote dostal, bola od medveďa,” 
spomína Ladislav Kočiš.

Obecné zaujímavosti a zmienky zo školskej kroniky
Zaujímavou je v školskej kronike aj zmienka o proti-alkoholovej akcii, 

ktorá sa konala 16. mája 1932. Učiteľ z Chrastného Vojtech Javornický 
prednášal 164 občanom i žiakom o škodlivosti alkoholu ľudskému zdraviu. 

Školská kronika sa zmieňuje aj o Misiách a misionároch, ktorí prišli do 
Kecerovských Peklian 31. marca 1943. Na misijných aktivitách, ktoré sa 
skončili 8. apríla 1943, sa zúčastnili aj žiaci gr. kat a rim. kat náboženstva 
z Čižatíc.

Učiteľ Ľudovít Kočiš zaznamenával v školskej kronike nielen udalosti 
súvisiace so školou a dianím v obci, ale aj s bežným životom. V roku 1946 
napríklad zapísal, že jarné poľné práce sa v Čižaticiach začali 27. marca.
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Zástupcovia Pracovnej skupiny PPR v Košiciach a Miestna roľnícka 
komisia pridelili a rozčlenili 13. januára 1947 skonfiškované majetky 
uchádzačom. Škole pridelili asi 1ha záhrady s obytnou budovou. 15. 
októbra 1947 škole odovzdali zástupcovia MRK a Pracovnej skupiny 
do držby a úžitku navrhovaný prídel zo skonfiškovaného majetku 
Korányiovcov. Prídel pozostáva z obytnej budovy č. 47, postavenej na 
parcele 58/8 a z parcely č. 58/7, teda záhrady.

Fašiangy sa v Čižaticiach rozhodli osláviť v roku 1947 fašiangovou 
slávnosťou, na ktorú si mládež nacvičila divadelnú hru Kubo. Po nej sa 
ešte konala tanečná zábava. 

Školská kronika zaznamenáva aj príchod Rómov do Čižatíc. Do obce bolo 
pridelených 8. júna 1953 päť rodín z Kráľoviec. Do školy boli zapísané 4 
deti: Margita Pehová, Alžbeta Kroková, Alžbeta Makulová a Ernest Kováč. 

Celospoločenské a politické dianie v poznámkach 
miestneho učiteľa
Školská kronika sa zmieňuje o Viedenskej arbitráži slovami: „Dňa 

2. novembra 1938 bol vyhlásený zmierči rozsudok, dľa ktorého skoro 
tretina Slovenska pripadla Maďarsku. Slovákom sa stala krivda, nakoľko 
vyše 500 000 slovenských duší dostalo sa pod maďarskú nadvládu. Dňa 
10. novembra obsadili Maďari Košice a dňa 28. novembra bola tunajšia 
škola pridelená v dôsledku viedenského arbitrážneho rozsudku k obvodu 
školského inšpektorátu II. v Prešove.“

Záznam v kronike hovorí aj o vyhlásení Slovenského štátu dňa 14. marca 
1939, ktoré údajne tunajšie obyvateľstvo prijalo s nadšením a veľkou 
radosťou. 

 
Na výlete 
v Rožňave
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Návšteva ministra  poľnohospodárstva 1954

Dňom Slobody bol do roku 1940 28. október – teda deň vzniku 
Československej republiky. Zápis v školskej kronike zo 14. marca 1940 
hovorí o udalostiach spred roka ako o Dni Slobody, počas ktorého sa 
spievali gardistické a iné pesničky. Na druhý deň sa konala aj veľká školská 
slávnosť s programom.

Marec sa v roku 1953 zapísal do školskej kroniky ako mesiac smútku. 
5. marca zomrel predseda Rady ministrov SSSR a tajomník Ústredného 
výboru KSSS Josef Vissarionovič Stalin. 14. marca zomrel prezident ČSR 
Klement Gottwald. „Obrazy na čelnej stene sú zahalené smútočným 
čiernym flórom. Obaja  veľkí ľudia nám odišli:“ Na smútočné akty pripravili 
občania za vedenia MO KSS trizny, kde stála čestná stráž. Obidva pohreby 
si občania i žiaci vypočuli z rozhlasu v miestnosti školy.  

Choroby a očkovania v Čižaticiach
Každoročné oslavy narodenín prezidenta T. G. Masaryka sa v roku 1932 

nekonali. Podľa kroniky „prišla epidemie nakazlivej choroby sypaníc, a 
ochorelo 40 z 57 žiakov. Z toho dôvodu bola škola úradne zatvorená na 
2 týždne. 

V obci sa uskutočnilo aj očkovanie proti týfusu. Dňa 26. mája 1943 boli 
zaočkovaní obyvatelia aj školské dietky. V obci a v škole sa, podľa zápisov 
kronikára, objavili v marci 1949 osýpky. 12. mája toho istého roku boli 
školské deti zaočkované proti kiahňam.

Druhé očkovanie proti záškrtu bolo na miestnej škole 2. septembra 
1949. Deti prišla zaočkovať lekárka z Košíc. 
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Známi učitelia a riaditelia školy
Dňa 8. apríla 1927 nastúpil do Čižatíc učiteľ Alois „Alo“ Mistrík, ktorý 

bol 16. októbra 1928 preložený do Herlian. 
Dňa 18. novembra 1928 ako učiteľka nastúpila Ľudmila Vodáková 

z Moravy. V Čižaticiach pôsobila do 1. septembra 1934, keď odišla do 
Nasedlovíc na Morave. 

Začiatkom školského roka 1934/1935 nastúpil 1. septembra 1934 
učiteľ Ján Baláž z Polomy na Gemeri (Gemerskej Polomy). Ako sám v 
kronike píše, „ako správca učiteľ dostal sa po prvýkrát evanjelik a.v. Na 
toho „luterána“ počtove silnejšia skupina katolíckeho občianstva sa dívala 
dosť nepriaznivo hneď od príchodu. K jeho začiatkom sa viaže anekdota:

„Ta šak von tu dlúho nebude,“ hovorí jedna žena.
„Ta čemu by ňebul?“ pýtala sa druhá.
„Ňečula ši, že je luteran?“
Na začiatok školského roka, na ktorý boli pozvaní aj rodičia, aby sa 

zoznámili s novým učiteľom prišlo len 6 žien - evanjeličiek. 
V Čižaticiach pôsobil do 1. septembra 1935, kedy bol preložený do 

Hrašovíka.
Dňa 1. augusta 1935 nastúpil ako učiteľ Ľudovít Kočiš, rodák z Vyšného 

Olčvára (Košických Oľšian). Ten 23. septembra 1938 nastúpil v dôsledku 
mobilizácie do vojenskej služby. V tom čase prebiehalo striedavé 
vyučovanie. V čižatickej škole pôsobil až do roku 1974.

S jeseňou roku 1953 sa vyskytla v škole epidémia žltačky, ktorá však 
nemala vážnejšie následky. 

Koncom septembra 1954 boli v školských priestoroch zaočkované deti 
narodené medzi rokmi 1944-1948 proti tuberkulóze.

Zaujímavosti z kroniky
•  Ministerstvo vnútra v Bratislave rozhodlo o tom, že odo dňa 18. marca 1939   
sa bude chodiť vpravo. 
•  9. apríla 1941 bol zavedený letný čas.
• 8. septembra roku 1945 bolo vykonané kolkovanie peňazí. V starých 
platidlách sa v Čižaticiach zozbieralo 694 100 korún, ktoré boli zamenené v 
Košiciach za okolkované v pomere 1:1. Takmer o 2 mesiace, 29. októbra 1945, 
bola prevedená výmena starých platidiel za nové. Na osobu bolo ponechaných 
500 Kčs. Ostatné peniaze boli viazané ako vklady. 
•  13. mája 1948 bol v Čižaticiach vykonaný súpis osevných plôch.
•  1. júna 1953 bol zrušený lístkový systém a bola prevedená peňažná reforma.
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Dňa 3. decembra 1935 nastúpila, po rozšírení školy na dvojtriedku, Oľga 
Kaplanová z Jevíčka na Morave.  Tú po odchode 4. mája 1936 vystriedala 
1. septembra 1936 Anna Salczerová z Gelnice. 

Anna Salczerová odišla z Čižatíc 2. októbra 1939, na jej miesto nastúpila 
ako výpomocná učiteľka Alžbeta Wágnerová z Banskej Štiavnice.  Pôsobila 
do začiatku septembra 1940.

Dňa 26. novembra prichádza nová výpomocná učiteľka z Prešova, 
Mária Harničárová, ktorá v Čižaticiach ostáva do 7. októbra 1942. Za ňu 
nastupuje Oľga Urbanová z Turčianskeho sv. Martina. 

Novou výpomocnou učiteľkou sa stala Júlia Štubniaková, ktorá nastúpila 
2. septembra 1942. 

Dňa 4. októbra 1945 nastúpila na službu výpomocnej učiteľky Edita 
Konečná z Kremnice. 

Začiatkom školského roka 1946/1947 nastúpila ako výpomocná 
učiteľka Mária Lenárdová z Malého Folkmaru. 

Zo štátnej ľudovej školy v Rozhanovciach do Čižatíc prišla učiteľka Mária 
Slosarčíková, s ktorou nastúpila začiatkom školského roka 1947/48 aj 
industriálna učiteľka na ručné práce dievčat Edita Kele z Kecerovských 
Kostolian. 

Máriu Slosarčíkovú nahradil o necelé 2 mesiace učiteľ Imrich Kozma. 
Na jeho miesto, po preložení do Janovíka (Jánoku) nastúpila v roku 1948 
Magdaléna Lichvárová z Malého Šariša. 

Na školskom dvore
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Halina Zemková

Stručnejšie vieme aj o Anne Dupaľovej, Agáte Weberovej, Agáte Rigovej, 
Emílii Drobovej/Slávikovej, Alžbete Hegedušovej/Černickej, Eve Šuhovej, 
Hilde Meressiovej (riaditeľka MŠ) či Márii Minárikovej.

Neskôr po odchode riaditeľa Kočiša do dôchodku nastúpil v roku 1974 
do školy ako riaditeľ Vojtech Karpáty z Banskej Bystrice. 

V roku 1984 nastúpila do tunajšej materskej školy učiteľka Halina 
Zemková. 

Pani riaditeľku Halinu Zemkovú po troch  
desaťročiach služby najmenším ako aj 
učiteľku Alexyovú vystriedali v roku 2014 
Mária Majorská a Mária Čorbová. 

Zatiaľ ostatnou riaditeľkou materskej 
školy bola do roku 2021 Jarmila Kanaszová.

Kontinuitu dospelého osadenstva škôlky 
aj dnes zabezpečujú pani kuchárka Helena 
Rusnáková a pani Marta Nosáľová.

Deň detí v MŠ, r. 2007
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Cirkvi 

Hoci sú Čižatice pomerne malá obec, zo záznamov sa môžeme dočítať, 
že už dlhodobo v obci spolu nažívajú veriaci 3 cirkví – rímskokatolíckej, 
gréckokatolíckej a evanjelickej augsburského vyznania. Napríklad už 
od 30. rokov minulého storočia pri nástupe žiakov do školy na začiatku 
školského roka uvádzal učiteľ okrem počtov dievčat a chlapcov aj počty 
žiakov podľa vierovyznania. Každoročne školu navštevovali veriace deti 
všetkých troch obradov (v roku 1939/1940 to bolo 31 rímskokatolíkov, 
13 gréckokatolíkov a 22 evanjelikov). 

Súžitie veriacich 3 cirkví je v Čižaticiach už naozaj dlhodobé. Ako to už 
býva, pokojné časy niekedy vystriedali aj chvíle spojené s nezhodami a 
napätím. Výraznejšie trenice sa objavili aj v 80. rokoch minulého storočia 
medzi veriacimi rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho obradu spojené s 
využívaním jedného chrámu. Našťastie aj tie sa napokon utíšili. 

Rok/Vierovyznanie  Rímskokatolíci  Gréckokatolíci  Evanjelici a.v.  Kalvíni     Židia
                                       katolíci   
1824    46  182           -          5
1826    49  168           8           -
1835    72  134           -         12
1839     86       41                95           -         12
1843   82       40                56           -           8
1857   31       56    63           3         10
1870   55       73  80           2           5
1881   73       69  85           1         14
1885   71       75  85           3         16
1891   43       74  68           1           5
1893   66       76  72            -           8
1898   -       80  62            1           5
1904   68       76  72             -           8

Vývoj počtu veriacich obyvateľov podľa zápisov 
v rímskokatolíckych a  gréckokatolíckych schematizmoch:
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Gréckokatolícka cirkev
Dlhé roky patrili filiálne veriaci gréckokatolíckeho vierovyznania do 

farnosti Kráľovce. Existenciu tamojšej farnosti už v polovici 18. storočia 
dokazujú záznamy o pôsobiacich kňazoch (o prvom vieme už od roku 
1741) a kontinuálnosť farnosti potvrdzujú aj farské matriky zo začiatkov 
19. storočia, ktoré sa začali písať už v roku 1819. Tie v roku 1950 musel 
farský úrad odovzdať podľa nariadenia matrikárskemu úradu. Súčasná 
matrika je vedená od roku 1899. O týchto informáciách sa dozvedáme z 
farskej kroniky, ktorá sa nachádza na Farskom úrade v Kráľovciach. Tú 
začal písať až v roku 1975 vtedajší kňaz Vojtech Dudič. V zmienkach kňazi 
– kronikári zaznamenávajú aj dianie v Čižaticiach. 

Cholerová nákaza vo farnosti Kráľovce i v Čižaticiach
Záznamy starých matrík z gréckokatolíckej farnosti v Kráľovciach, 

slúžia ako odraz doby a môžeme sa z nich dočítať aj o vtedajšej situácii 
a spoločenských okolnostiach. Dozvedáme sa i o cholerovej epidémii 
z roku 1831 a jej obetiach z radov veriacich východného obradu z 
Čižatíc. Obyvateľstvo Uhorska trápili postupne mnohé choroby a nákazy. 
Potom čo sa takmer úplne podarilo koncom 18. storočia zbaviť morovej 
nákazy, prvú polovicu 19. storočia z hľadiska zdravia ľudí najvýraznejšie 
ovplyvnila epidémia cholery, ktorá vypukla na našom území v polovici 
roku 1831. Išlo o akútne infekčné ochorenie s prejavmi akútneho zápalu 
sliznice žalúdka i čriev spojenú s otravou celého organizmu a s rýchlym 
priebehom – po 12 hodinách až 5 dňoch končila smrťou. Najväčšmi 
postihovala vidiecke obyvateľstvo, prevažne chudobnejšie vrstvy, ktoré 
žili v zlých hygienických podmienkach. Tiež deti a slabých podvyživených 
jedincov. 

V tom čase bol správcom farnosti Kráľovce, ktorá mala vrátane Čižatíc a 
Kráľoviec 21 filiálnych a jurisdikčných oblastí, kňaz Juraj Zubrický. Spolu 
tieto obce evidovali 1053 veriacich gréckokatolíkov. Prvý prípad sa podľa 
dochovaných spisov objavil v Chrastnom 29. júla toho roku. Najvyšší 
výskyt ochorenia bol zaznamenaný medzi 14. – 23. augustom 1831, kedy 
zomrelo vo farnosti 15 veriacich. Spolu farnosť počas nákazy prišla o 26 
žien a 28 mužov. Zo zápisov sa dozvedáme, že v Čižaticiach sa u členov 
gréckokatolíckej cirkvi ochorenie vyskytlo až 5. septembra 1831. Z 51 
čižatických veriacich zomreli na choleru 2 ľudia. S počtom 54 zomrelých 
bola gréckokatolícka farnosť Kráľovce najviac zasiahnutou farnosťou 
z Košického dekanátu. Mapujú však len úmrtia z rodín patriacich do 
gréckokatolíckej cirkvi – teda časti obyvateľstva. 

Vďaka sčítaniu obyvateľov z roku 1970 vieme, že farnosť Kráľovce mala 
dohromady 16 filiálnych obcí s nasledovným počtom gréckokatolíckych 
veriacich: 
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Boliarov 10, Beniakovce 34, Bretejovce 20, Budimír 21, Čižatice 136 
s chrámom ku Cti Matky ustavičnej pomoci, Kráľovce 118 s chrámom 
Zoslania Ducha Svätého, Chrastné 32, Janovík 5, Malá Vieska, Nová 
Polhora 25, Ploské 108, Ortáše 110 (30 pravoslávnych), Rozhanovce 220, 
Seniakovce 2, Tepličany, Tršťany 20, Vajkovce 53. 

Gréckokatolícki kňazi slúžiaci vo farnosti Kráľovce 

1741   Ján Žetkey
1792 – 1795 Michal Simoga
1796 – 1804 Ján Šimonič
1804 – 1811 Jozef Pavlovič
1811 – 1815 Damián Čopjak
1819 – 1823 Michal Čisarik
1823 – 1825 Ján Mihalovič
1825 – 1841 Juraj Zubrický
1841 – 1842 Jeremiáš Groffik
1842 – 1844 Ján Iľkovič
1844  Juraj Pankovič
1844 – 1848 Štefan Dudlák
1848 – 1849 Andrej Samovolský
1849 – 1853 Ján Krafčík
1853 – 1859 Andrej Adzima
1860 – 1866 Ján Hauriš 
1866 – 1867 Peter Petrašovič 
1867 – 1868 Jozef Dudinský
1868 – 1871 Mikuláš Čisárik
1871 – 1886 Mikuláš Iľkovič
1886 – 1902 Ján Kellö
1902 – 1950 Ján Leukanič
1950 – 1968 Obdobie pravoslavizácie
1968 – 1970 Štefan Šimko
1970 – 1984 Vojtech Dudič
1982 – 1984 Andrej Timkovič st.
1984 – 1998 Ján Smolnický
1998 – 2009 Juraj Tomáš
Filiálka Čižatice   2003 – 2006 - Vladimír Starosta
Farnosť Čižatice   2006 – 2010 - Marek Jeník
Farnosť Rozhanovce 2010 –              Peter Pacák

C i r k v i
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Okrem zmienených kňazov farnosti vieme, že od 20. januára 2002 určitý 
čas vypomáhal v niektorých obciach farnosti aj kňaz Milan Lach. Slúžil v 
obciach Kráľovce, Ortáše, Čižatice, Ploské, Vajkovce a Seniakovce. Neskôr, 
od 1. augusta 2003 dostala farnosť Kráľovce kaplána Vladimíra Starostu, 
ktorý prišiel bývať do vtedy ešte filiálky Čižatice. Príbytok kňazovi v obci 
poskytla rodina Marty Forgáčovej rodenej Nosáľovej. Odvtedy postupne 
začína otec Starosta samostatne spravovať filiálky Čižatice, Rozhanovce 
(patriace dovtedy do farnosti Zdoba), Bunetice a Vajkovce. O 3 roky, k       
1. augustu 2006, bola zriaďovacím dekrétom z filiálky Čižatice vytvorená 
farnosť. Medzi jej fílie patrili Rozhanovce, Vajkovce, Chrastné a Kecerovce. 
Krátko na to, 15. augusta roku 2006, vystriedal na poste farského 
administrátora Vladimíra Starostu otec Marek Jeník, ktorý prišiel z farnosti 
Lastovce. Čižatice boli farskou obcou do roku 2010, kedy bol status farskej 
obce pridelený neďalekým Rozhanovciam. Administrátorom farnosti sa 
stal otec Peter Pacák a výpomocným duchovným otec Marek Jeník. Od 
zriadenia gréckokatolíckej farnosti v Rozhanovciach tam vybudovali aj 
nový bohostánok – kaplnku zasvätenú mučenému kňazovi a rehoľníkovi 
blahoslavenému Metodovi Dominikovi Trčkovi. 

Gréckokatolícky chrám v Čižaticiach
Snahy o výstavbu gréckokatolíckeho chrámu v Čižaticiach boli živé 

minimálne už od predvojnových čias. Z roku 1938 sa zachovala listina, 
žiadajúca o povolenie na uskutočnenie 
zbierky slúžiacej na výstavbu chrámu. 
Posviacka základného kameňa čižatickej 
cerkvi sa konala onedlho – 10. júla 1938.  

O posviacke gréckokatolíckeho chrámu 
máme zmienku aj v školskej kronike. 
Posviacka sa uskutočnila dňa 17. augusta 
1947. Záznam uvádza, že posviacku 
novopostaveného chrámu previedol Jeho 
Eminencia najdôstojnejší pán biskup z 
Prešova, ktorého privítali pri slavobráne 
notár Gejza Javornický, rímskokatolícky 
farár dôstojný pán Július Kravárik, riaditeľ 
školy Bartolomej Ľudovít Kočiš a žiaci 
školy Július Minárik a Alžbeta Lechmanová. Kronika sa nezmieňuje už 
o kňazovi gréckokatolíckej cirkvi, ani nemenuje prešovského biskupa. 
Podľa dostupných záznamov však vyplýva, že sa posviacka diala za účasti 
dôstojného pána farára Jána Leukaniča.

Starý kostol
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Vtedajším pomocným biskupom Prešovskej eparchie bol od 11. mája 
1947 dnes už blahoslavený Vasiľ Hopko, na ktorého návštevu v Čižaticiach 
počas posviacky chrámu si spomínajú viacerí pamätníci. Vďaka ich 
rozprávaniu vieme, že biskup vošiel do obce s veľkou pompéznosťou. 
Vstupná cesta do Čižatíc až po chrám bola vyzdobená mladými stromčekmi 
ovešanými stuhami. Rovnako slávnostne bol vyzdobený aj kočiar, ktorý 
ho ku kostolu priviezol. 

Patrónkou chrámu sa pri posviacke stala Panna Mária ustavičnej 
pomoci. Dnes sa skôr uvádza ako Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky, 
pričom v dátume tohto sviatku 15. augusta sa slávi aj odpustová slávnosť. 
Patrocínium Matky ustavičnej pomoci, ktorej sviatok cirkev slávi 27. 
júna,  nezmieňuje len školská kronika, ale aj Schematizmus slovenských 
katolíckych diecéz z roku 1971, ktorý pri farnosti Kráľovce uvádza filiálnu 
obec Čižatice s chrámom Matky ustavičnej pomoci. Ani pamätníci však 
nevedia, prečo a kedy sa status chrámu zmenil. 

Kostol je jednoloďovou stavbou modernistického charakteru s jednou 
spojenou vežou. Fasáda cerkvi je členená lizénami (výstupkami tvoriacimi 
na múre pás), ktorá je ukončená ozdobnou atikou v tvare lichobežníka. 

Gréckokatolícka cerkev slúžila nejakú dobu nielen čižatickým 
gréckokatolíkom, ale aj rímskokatolíckym veriacim. Formy spoluužívania 
priestorov boli rôzne, no objavili sa aj nezhody v užívaní, a to najmä               

Listina: žiadosť o schválenie zbierky 
(archív o. Petra Pacáka) 

Dodatok krajinskému úradu 
(archív o. Petra Pacáka)
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v 80. rokoch 20. storočia. Zmieňujú sa o nich kronikári obidvoch cirkví. 
V roku 1979 prebehla v chráme generálna rekonštrukcia, na ktorej 

financovaní sa podieľali veriaci obidvoch cirkví, o čom kňazi ako 
zástupcovia farnosti spolu s kurátormi vykonali spoločný zápis. Zápis o 
tomto dianí nesie v kronike názov „Akcia Čižatice“. 

Záznamy farskej kroniky z novodobých dejín chrámu
Gréckokatolícky chrám už má za sebou aj viaceré rozsiahle 

rekonštrukcie. Jednou z nich bola rekonštrukcia z roku 2001, s ktorou 
sa podľa kroniky začalo 8. mája. Z kroniky vyplýva, že iniciátorom 
potrebnej a realizovanej rekonštrukcie bol čižatický kurátor p. Imrich 
Lechman, na čom sa neskôr zhodli aj ďalší kurátori a veriaci. Pri kostole 
bola vybudovaná nová sakristia, rozšíril sa chór, pribudol nový prestol 
a žertveník. Okrem toho boli vymenené okná a dvere, inštalované nové 
lavice a doplnené nové 4 prenosné ikony. Chrám bol počas rekonštrukcie 
zvonku vymaľovaný, opravená bola aj jeho veža a strecha. Na oprave sa 
podieľali gréckokatolícki aj rímskokatolícki veriaci, ktorí kostol spoločne 
využívali dlhé roky. Oprava chrámu trvala podľa kroniky do leta roku 
2002. 9. júna 2002 bol zrekonštruovaný chrám vysvätený za prítomnosti 
vladyku Milana Chautura v tom čase apoštolského exarchu košického, a 
vtedy ešte košického pomocného biskupa, dnes arcibiskupa Bernarda 
Bobera. 

Vo februári roku 2002 boli v rámci farnosti zabezpečené a zakúpené 

Kostol v súčasnosti
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posvätené slovenské evanjeliáre 
gréckokatolíkom do obcí Kráľovce, 
Čižatice, Ortáše a Vajkovce. 

Do novších dejín chrámu v Čižaticiach 
sa zapísala aj výmaľba chrámovej 
svätyne. Jej dominantou je vyobrazenie 
Zosnutia Presvätej Bohorodičky, avšak na 
znak niekdajšieho patrocínia sa nad touto 
maľbou nachádza aj vyobrazenie Matky 
ustavičnej pomoci. Najnovšou zmenou 
v gréckokatolíckom chráme je nový 
drevený ikonostas z prvej polovice roku 
2021, ktorý nahradil 4 prenosné ikony 
umiestnené v prednej časti svätyne. 

Rímskokatolícka cirkev 
Rímskokatolícki veriaci z Čižatíc 

spadajú od svojich začiatkov filiálne pod farnosť Kecerovce (predtým 
Kecerovské Pekľany). Podľa dobových informácií bola farnosť vo 
vtedajších Kecerovských Pekľanoch založená v roku 1333 a kostol (vtedy 
ešte drevený) už niesol patrocínium sv. Ladislava. Historické pramene, 
zaznamenávajúce najmä históriu vzácneho kecerovského kostola 
uvádzajú, že v období protestantizmu, konkrétne v roku 1636, prešiel do 
rúk protestantov, ktorí ho využívali ako modlitebňu. Späť do rúk katolíkov 
sa napokon dostal v rámci obdobia rekatolizácie v roku 1717. Obnovený 
však bol až v roku 1733 vďaka iniciatíve baróna Ernesta Petráša. Viac 
zo situácie vo farnosti, do ktorej patrili aj Čižatice, zisťujeme zo zápisov 
Barkóciho vizitácie Šarišského archidiakonátu z roku 1749, ktorá v rámci 
latinskej vizitácie mapuje nielen rímskokatolíkov ale aj gréckokatolíkov a 
evanjelikov. To dokazuje, že Kecerovské Pekľany, spolu so svojimi filiálkami, 
vrátane Čižatíc, patrili podľa cirkevného delenia pod Šarišskú správu. 
Autor dokladá, že hranice Šarišského archidiakonátu, teda latinského 
obradu, sa prekrývali s administratívnym územím Šarišskej stolice. 
Tradícia takéhoto delenia sa zachovala ešte od stredoveku z praktických 
príčin. Záznam z vizitácie, teda prehliadky farskej či duchovnej správy, 
ktorú vykonal predposledný jágerský biskup František Barkóci aj vo 
vtedajšej farnosti Kecerovské Pekľany, podáva správu o stave kostola, 
jeho vybavení i prislúchajúcich filiálkach. Spomínajú sa 3 oltáre, bočná 
kaplnka s obrazmi a relikviami sv. Ignáca a sv. Františka Xaverského, 
i pomerne zanedbaný stav farskej budovy. V tom čase bol kňazom                   

Starý oltár z rímskokatolíckej 
kroniky z Keceroviec
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vo farnosti vtedy ešte len 30 ročný Gašpar Parkay/Porkay. Záznamy o 
filiálnej obci Čižatice (Tisitte) boli pomerne stručné. Vizitácia sa zmieňuje 
o chýbajúcom kostole, ale aj o drevenej zvonici stojacej uprostred obce, v 
ktorej bol umiestnený jeden zvon. Možno predpokladať, že išlo o zvonicu, 
ktorú si aj dnes starší obyvatelia Čižatíc pamätajú neďaleko krčmy 
Henkeľovcov, ktorá bola zlikvidovaná v 20. storočí. Zápis taktiež uvádza 
existujúci benedikovaný cintorín (posvätený), ktorý je však neoplotený. 

Kroniku rímskokatolíckej farnosti v Kecerovciach začal písať v roku 
1934 nový správca Július Kravárik. Na jej stranách sa dozvedáme aj o 
filiálke Čižatice.

Schematizmy duchovenstva Košickej diecézy za roky 1824 až 1904 
zaraďujú Farnosť Kecerovské Pekľany aj s jej filiálkami do Solivarského 
dekanátu. Vo farskej kronike In Nomine Domini (v mene Božom) o svojom 
príchode píše správca farnosti Patrik Krajník, ktorý sa zmieňuje, že do 
úradu farára bol uvedený 18. júla 1994 vdp. dekanom zo Solivaru Jurajom 
Rendešom. 

Farnosť Kecerovce v súčasnosti patrí do dekanátu Košice-Východ 
Košickej arcidiecézy a má 11 filiálnych obcí: Bačkovík, Boliarov, Bunetice, 
Čakanovce, Čižatice, Herľany, Kecerovský Lipovec, Mudrovce, Opinú, 
Rankovce a Vtáčkovce. 

Foto B. Bobera ako nového pomocného biskupa v Čižatickej cerkvi – rimkat kronika
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Rímskokatolícky kostol v Čižaticiach

Mnohí veriaci si dodnes pamätajú na doby, počas ktorých pešo chodievali 
na sväté omše do farského kostola v Kecerovciach. Podľa spomienok 
pamätníkov sa vtipne vyjadrovali domáci i obyvatelia okolitých obcí, 
že v Čižaticiach, keďže dlho nemali žiaden chrám, slávia odpustovú 
slávnosť „na sykorky“, teda na sviatok Všetkých svätých. Po dostavbe 
gréckokatolíckeho čižatického chrámu sa veriaci dohodli na spoločnom 
užívaní jeho priestorov, kňaz dochádzal do Čižatíc vysluhovať sv. omše. 

1755 – 1775        Gašpar Porkay
1785 – 1798        Juraj Stoffner
1798 – 1804        Ján Višňovský
1804 – 1807        Ján Galló
1807 – 1827        Anzelm  Vrábel
1827 – 1844        Andrej Halász
1844 – 1845        Eleazár  Briedon
1845 – 1855        Juraj Cibuľa
1855 – 1858        Ľudovít Berčinský
1858 – 1871        Andrej  Pleteni
1871 – 1879        Ede Pearlberg
1879 – 1880        Ján Sokoll

1880 – 1894        Štefan Keresteši
1894 – 1928        Štefan Grofčík
1828 – 1933        Gabriel Harčár 
1933 – 1971        Július Kravarik
1972 – 1978        Pavol Čech
1978 – 1990        Bernard Bober
1990 – 1992        Juraj Semivan
1992 – 1994        Jozef Ondovčák 
1994 – 2002        Patrik Krajnik
2002 – 2005        Dušan Lupčo
2005 –  2015       Eugen Fejczo 
2015 –                   František Slovák
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Kňazi slúžiaci vo farnosti Kecerovce: 



Rozhodnutie postaviť v obci rímskokatolícky kostol padlo až v začiatkoch 
21. storočia. 

Už počas pôsobnosti správcu farnosti Dušana Ľupča bol postavený kríž 
na pozemku rímskokatolíckej cirkvi pri obecnom úrade. Predbežne už v 
tom čase ustanovili titul budúceho kostola a chrámový sviatok na sviatok 
Povýšenia sv. Kríža, ktorý pripadá na 14. september. Prispievať formou 
zbierok začali veriaci na výstavbu kostola už v roku 2006. 

Prvý kríž pri rímskokatolíckom kostole

Konsekrácia, 26. jún 2021
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Už o dva roky neskôr, v roku 2008, sa konala prvá odpustová slávnosť pri 
novopostavenom kríži. S intenzívnejšou snahou a aktivitami smerujúcimi 
k výstavbe kostola začali veriaci na prelome desaťročia, v rokoch 2009 a 
2010. 

Po výberových konaniach i ťažkostiach, ktoré sprevádzali úkony súvisiace 
s možným začiatkom stavebných prác, bolo stavebné povolenie na kostol 
vydané v roku 2014. Bezprostredne po vydaní stavebného povolenia 
nasledovali prvé výkopové práce a 2. septembra 2015 sa uskutočnila 
posviacka základného kameňa kostola za účasti mons. Bernarda Bobera.

S Božou pomocou a finančnými zbierkami čižatických veriacich, 
veriacich iných farností a ostatných subjektov sa podarilo kostol postaviť 
a v decembri 2020 ho skolaudovať. Konsekrácia rímskokatolíckeho 
kostola Povýšenia sv. Kríža v Čižaticiach sa uskutočnila  26. júna 2021 za 
účasti košického arcibiskupa mons. Bernarda Bobera.

Evanjelická cirkev augsburského vyznania 
Dlhoročné zastúpenie majú v Čižaticiach aj veriaci evanjelickej 

cirkvi augsburského vyznania, ktorí v súčasnosti spadajú ako filiálka 
do cirkevného zboru v Opinej. Ten pôvodne vznikol na pozostatkoch 
pôvodných zborov cirkvi, ktoré sídlili v Kecerovciach i v Červenici a 
hlásili sa k reformačným zásadám. Obyvatelia boli duchovne spojení v 
prvotinách najprv so starobylým kostolom a farou, dnes už nejestvujúcimi, 
v dnešných Kecerovských Kostoľanoch. V prvej tretine 16. storočia sa 
mnohí obyvatelia spolu so svojimi pánmi z hradu Lipovec pripojili k 
reformačnému učeniu. Podporovateľmi reformácie v našom území bola 
v oblasti známa šľachtická rodina Keczerovcov (Kecerovcov). Cirkevné 
zbory vznikali v tejto oblasti už v prvej polovici 16. storočia, keď sa 
pôvodne veriaci západnej kresťanskej cirkvi rozhodli prijať reformačné 
učenie a vytvoriť cirkevné zbory. Obyvatelia Čižatíc, ktorí reformáciu 
prijali, sa pripojili k spoločenstvu veriacich, ktoré viedli farári vyznávajúci 
reformačné tézy v dnešných Kecerovciach. Do ich správy sa dostali kostoly 
v Červenici, Opinej a Kecerovciach, ktoré sa ešte ako Kecerovské Pekľany 
stali v rokoch 1665 – 1673 sídlom Šarišsko-zemplínskeho seniorátu, 
ktorého seniorom bol Ján Visilický. Rušné obdobie protihabsburských 
stavovských povstaní, ktoré vyvolali aj silné protireformačné tlaky či 
potlačenie Vešelényiho sprisahania z roku 1671, sa spájali s následnými 
desiatimi rokmi prenasledovania evanjelikov v rokoch 1671 – 1681. 

Toto prenasledovanie zastihlo Jána Visilického v Kecerovských 
Pekľanoch, odkiaľ musel odísť do vyhnanstva. Osud panstva i zboru 
poznačilo aj dianie na tzv. Prešovských jatkách (v období od 16. februára 
1687 do 12. septembra 1687, počas ktorých zatkli a popravili, medzi inými, 
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1954 – 1958 Milan Hargaš
1958 – 1974 Ľudovít Dudáš
1975 – 1993 Vladimír Šefranko
1993 - 1998 zbor bol administro- 

  vaný z iného zboru
1998 - 2001 - Daniel Koštial 
  a Slávka Koštialová
2001-          Radoslav Grega

aj 4 členov rodu Keczerovcov – Andreja III., jeho syna Gabriela a jeho zaťov 
Žigmunda Zimmermanna a Martina Sárossiho). Protireformačné časy 
znamenali pre evanjelických veriacich aj odobratie chrámov: v Opinej v 
roku 1716, v Kecerovských Pekľanoch a Červenici o rok neskôr, v roku 
1717. Zdroje uvádzajú, že sa tak dialo aj napriek tomu, že obyvatelia boli 
prevažne evanjelického vyznania. 

Zo záznamov, ktoré sa zachovali z kanonickej vizitácie Františka 
Barkóciho sa dozvedáme, že v roku 1722 boli obce Kecerovské 
Pekľany, Opiná Boliarov, Bunetice, Červenica a Tuhriná evanjelickými 
matkocirkvami. Medzi evanjelické dcérocirkvi patrili Vtáčkovce, 
Kecerovský Lipovec, Mudrovce a Čižatice, ktoré patrili pod Kecerovské 
Pekľany. 

Po vyhlásení Toleračného patentu cisára Jozefa II. z roku 1781 sa v roku 
1783 podujal potomok Keczerovcov – Anrej Keczer – dať dohromady 
veriacich evanjelikov z Opinej, Lipovca, Keceroviec (Kecerovských 
Peklian a Kecerovských Kostolian), Vtáčkoviec, Bunetíc, Čižatíc, 
Červenice, Lúčiny, Tuhrinej, Mudroviec a Boliarova a požiadať panovníka 
o zriadenie nového samostatného evanjelického cirkevného zboru, a 
vybudovať v Opinej aj nový chrám pre evanjelických veriacich. Nový 
zbor tak vznikol  8. marca 1784 a bol pričlenený k zemplínsko-šariško-
abovskému seniorátu. Prvým farárom nového zboru bol Ján Ehn. V tom 
istom roku sa začalo aj s výstavbou kostola, ktorý bol po nezhodách s 
katolíckymi veriacimi a zásahu cisára dobudovaný a posvätený v roku 
1792. Postupne sa v oblasti pôsobnosti zboru vybudovali aj cirkevné 
školy. 

Z novodobej histórie zboru v Opinej, do ktorej patrila a aj v súčasnosti 
patrí i filiálka Čižatice, stojí za zmienku aj činnosť zborového farára 
Dáriusa Končeka, ktorý sa výrazne podieľal na odboji počas druhej 
svetovej vojny i po potlačení Slovenského národného povstania. 

Zboroví farári slúžiaci v Opinej

1784 – 1793 Ján Ehn
1793 – 1831 Elias Capkai
1831 – 1866 Ján Bálint
1866 – 1885 Ján Beňo
1885 – 1896 Štefan Plačko
1896 – 1911 Gustáv Pankuch
1911 – 1937 Andrej Fuchs
1937 – 1954 Dárius Konček
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V rokoch 1993 - 1998, keď cirkevný zbor nemal vlastného farára alebo 
mal len kaplánov, tak bol administrovaný. Najprv farárom Danielom 
Dudášom z Budimíra, neskôr seniorom košického seniorátu Igorom 
Mišinom z Rankoviec a nakoniec konseniorom Dušanom Havrilom z Košíc. 
Vo farskej budove postupne od roku 1997 bývali 3 kapláni: Daniel Koštiaľ, 
Slávka Koštiaľová a Radoslav Grega, ktorý bol po farárskych skúškach v 
roku 2001 zvolený za zborového farára v Opinej a inštalovaný do úradu 
12. mája 2002.

Zboroví dozorcovia Cirkevného zboru v Opinej
1784 – 1792 Andrej Kecer
1792 – 1812 Andrej Merše Sinei
1812 – 1813 Marek Kecer
1813 – 1816 Štefan Tomka
1816 – 1823 Andrej Kukemezi
1823 – 1873 Tomáš Kecer
1873 – 1880 Mikuláš Kecer
1880 – 1885 Július Bóth
1885 – 1890 Július Kleffner
1891 – 1911 Gejza Sakmari
1911 – 1923 Zborového dozorcu zastupoval kurátor 
  Ján Lorinčák z Opinej
1923 – 1944 JUDr. Emil Weiser
1944 – 1954 Žigmund Sereday – námestný dozorca
1954 – 1987 Juraj Lukáč
1987 – 1994 Juraj Parnay
1994 –  MUDr. Imrich Lukáč

 Evanjelický kostol v Čižaticiach
Výstavba a dokončenie evanjelického chrámu v Čižaticiach boli ďalším 

krokom veriacich v ich dlhej histórii pôsobnosti v obci. Už mnoho 
desiatok, ba až stoviek rokov boli evanjelickí veriaci augsburského vyzna-
nia súčasťou obce. Úvahy o stavbe chrámu sa aj pre pomernú vzdialenosť 
od obce Opiná objavovali pomerne skoro a tieto živé myšlienky boli 
cirkevným zborom Opiná podporené aj pred II. svetovou vojnou. Následné 
povojnové obdobie a socializmus však prerušili a znemožnili tieto snahy, 
preto sa veriaci evanjelici stretávali na bohoslužbách v domácnostiach 
či prenajatých priestoroch. V prvých rokoch 20. storočia bol zámer 
na výstavbu kostola opäť oživený. Pôvodné myšlienky smerovali k 
rekonštrukcii bývalej požiarnej zbrojnice v centre Čižatíc. Stav budovy 



Posviacka ev. kostola
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však už bol natoľko zlý, že bol vypracovaný a nakoniec aj zrealizovaný 
návrh na nový evanjelický chrám. Ten bol slávnostne posvätený 25. 
septembra 2011. Chrám posvätil biskup Mgr. Slavomír Sabol za účasti 
zborového farára Radoslava Gregu. V kázni sa nielen evanjelickým, ale 
aj prítomným rímskokatolíckym a gréckokatolíckym veriacim prihovoril 
senior PaedDr. ThLic. Ján Hruška, pozdravil ich tiež zborový dozorca      
doc. MUDr. Imrich Lukáč, CSc. 



Páni, kolonisti, Židia i Rómovia 

  Panstvo Korányiovcov
Dokiaľ siaha pamäť informátorov, minimálne začiatok 20-teho storo-

čia bol v našej obci spojený s pánmi Korányiovcami. V Čižaticiach sú skôr 
známi pod menami či prezývkami „Koraňe“ alebo „Koranichy“. Ich kaštieľ 
(ľudovo kašteľ) stál, a ešte dodnes stojí, hoci v zmenenej podobe) na 
súčasnom pozemku rodiny Kurayovej. Panský pozemok sa rozprestieral 
na území, na ktorom dnes stojí viacero domov v tejto časti obce, kultúr-
ny dom i rímskokatolícky kostol. Majetky rodiny sa tiahli aj na sever od 
kaštieľa i na pozemky súčasnej Dujavy – „to šicko bulo pašvisko, co tam 
paňske kravi chodzeľi še pajsc“. V okolí kaštieľa stáli aj menšie staré hos-
podárske budovy, pivnica i kuchyňa. V týchto priestoroch sa tiahla pan-
ská „kerta“ (záhrada), na ktorú si pamätajú aj mnohí obyvatelia Čižatíc. 
Obkolesoval ju vysoký plot, za ktorým rástli prekrásne kríky a množstvo 
majestátnych stromov rôznych druhov. Podľa spomienok vraj od vrátok 
smeroval k dverám kaštieľa kameňom vysypaný chodníček, okolo ktoré-
ho vraj rástli krásne ruže rôznych farieb: „to pachota bula, šipare...ket som 
išla hore tim chodňikom.“

Správcom či strážnikom „vartašom“ na pozemku bol prisťahovaný 
poľský občan Adam Zavorski. Spomienky ešte z detských čias siahajú aj 
k takým udalostiam, počas ktorých si deti v škole hádzali loptu, a keď im 
spadla za plot vedeli, že bude zle, pretože na nich Adam bude kričať. „Zme 
še baľi teho stareho Adama, isc tam po labdu, bo nas uhaňal.“

V medzivojnovom období pravidelne do Čižatíc chodievali na svoje 
letné sídlo z Košíc 3 sestry Korányiové. V roku 1932 sa dokonca zúčastnili 
v tunajšej škole ako hostky na školskej výstave. Podľa spomienok prišli 
vždy vyparádené v panských šatách a v Čižaticiach, kam si so sebou 

doniesli aj gazdinú, 
sa zdržali niekoľko 
mesiacov. Gazdiná sa 
starala o ich potreby – 
upratovala, varila i prala. 
„Tak šumňe bulo.“ To teke 
paňske chiže buľi, a taki 
poriadok tam trimaľi.“

Pani Tkáčová 
(*1933) si spomína, 
že ako dieťa nosievala 
Korányiovským paniam 

Kaštieľ Korányiovcov v r. 1935
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pravidelne raz do týždňa výrobky. „Jak už voňi prišľi, ta ja tam nošela 
maslo, tvaroh i vajca. Darmo maľi na majere šmetanki i co, aľe voňi ňesceľi 
toto. Ta vec furt som im nošela, každi tidzeň. No a jak už prišľi na jar, ta mi 
priňešľi pantľiku z Maďarska do vlasoch. To dzevče som bula.“  

Rodina Korányovcov do Čižatíc prestala chodievať v období počas a po 
II. svetovej vojne. Ešte v úvode obecnej kroniky, ktorú začal v roku 1945 
písať Bartolomej Ľudovít Kočiš, je zmienka o tom, že na severozápadnej 
strane obce sa nachádza majer, ktorý patril sestrám Korányiovým z Košíc. 
Nájomcom ich statku bol Dávid Frisch a jeho zať Mikuláš Neufeld. 

Výmeru panstva taktiež uvádza kronika:
168 ha rolí
16,5 ha trvalých lúk
3,7 ha záhrady
68,0 ha záhrady
1,0 ha zastavanej plochy
18,0 ha ciest a neplodnej plochy
Spolu vlastnili Korányiovci v Čižaticiach plochu o výmere 275,5 ha. 

Krátko po vojne, konkrétne 18. apríla 1945 prebehla v obci parcelácia 
pozemkov rodiny Korányiovcv, konkrétne išlo o 151 ha pôdy. Osud ich 
majetku spečatili ďalšie roky, keďže v roku 1946 im bolo skonfiškovaných 
predtým predbežne ponechaných 50 ha pozemkov. O rok neskôr sa už 
konal rozpredaj ich domového interiéru a v roku 1948 sa do ich kaštieľa 
nasťahovala rodina Gothardovcov, ktorí v ňom ostali bývať do roku 1955.

Od 50-tych rokov 20-teho storočia slúžil kaštieľ na kultúrne účely. 
V rokoch 1955 až 1957 v ňom prebehla rekonštrukcia a prispôsobenie 

Pred parkom Korányivcov v r. 1939
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na možnosť usporadúvania slávností, zábav, prednášok, divadelníkov, 
ľudovej akadémie, kina, ale i úradovňu Miestneho národného výboru a 
Poľnohospodársky útulok, teda materskú školu. Oprava sa realizovala na 
podnet ONV v rámci plnenia akčného plánu. Zrekonštruované priestory 
slávnostne otvorili 13. januára 1957. 

Kolonisti v Čižaticiach
V obci sa vyskytla aj prezývka „koloništi“. Obyvatelia si na nich pamätajú, 

no vedomosti o tom, prečo do obce prišli, či prečo dostali prezývku 
„koloništi“, už nemajú. Ich príchod však objasňuje kronikár Bartolomej 
Ľudovít Kočiš. Predvojnový vývoj priniesol na územie dnešného 
Slovenska veľké zmeny. V dôsledku uzatvorenia tvz. Viedenskej arbitráže, 
či Viedenského diktátu 2. novembra 1938 sa od nášho územia musela 
odčleniť južná časť územia spolu s Podkarpatskou Rusou v prospech 
Maďarského kráľovstva. Dovtedajšie okresné mesto Košice bolo taktiež 
pričlenené k maďarskému územiu, a tak sa našim okresným mestom stal 
Prešov. V dôsledku obsadenia územia, na ktorom býval viac než milión 
obyvateľov, sa niektorí občania sťahovali, aby ostali na slovenskom území. 
Do Čižatíc tak prišli, podľa kroniky 2 rodiny, podľa spomienok obyvateľov 
až 3 rodiny presťahovaných kolonistov. A to rodina Petra Hoštáka a 
Andreja Holboja. Tieto rodiny prišli do Čižatíc z obce Šrobárová v okrese 
Stará Ďala, dnes Hurbanovo. 

Jedna z rodín bývala v tom čase opustenom domčeku na pozemku rodiny 
Emila Kristana, Druhá rodina mala bývať v pivničných priestoroch domu 
Františka Korečku (mládenec z tejto rodiny sa oženil s dcérou kováča 
Andera, bývajúceho pri starom cintoríne). Tretia rodina Hoštákova sa 
usídlila v niektorom z domov popri ceste smerujúcej na Dujavu. 

Na školskom dvore, v pozadí studňa bývalého areálu kaštieľa

Pá n i ,  k o l o n i s t i ,  Ž i d i a  i  R ó m ov i a
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Obyvatelia si pamätajú, že „koloništi“ dostali v obci pridelené zeme z 
veľkostatku, na ktorých hospodárili, sadili zemiaky a podobne. 

Židia v Čižaticiach
Zo záznamov nemáme veľa poznatkov o židovských obyvateľoch Čižatíc. 

Vieme, že do obce prišla rodina Frischová v roku 1887. Starší obyvatelia 
Čižatíc si doteraz pamätajú a spomínajú aj v rozprávaniach rodiny 
Frischovcov, Neufeldovcov a známe bolo aj meno Šterling/Šterlicht, ktorý 
bol u Frischovcov gazdom.  Žili na konci dediny, v priestore súčasných dvorov 
rodiny Pruchovej a Bogdanovskej, no svoje majetky, statky i hospodárske 
budovy mali na viacerých miestach v obci. V ich dome neskôr býval kováč 
Lengyel, otec čižatického rezbára Otta Lengyela. 

Obyvatelia si na nich pamätajú ako na obchodníkov i gazdov. Ľudí, ktorí 
pracovali na gazdovstvách, u nás to bola práve panská a potom aj bohatá 
židovská rodina, nazývali komenciáši – pretože pracovali na komencii – 
teda na veľkostatku. Mali však aj chudobnejších pomocníkov – želiarov 
„žeľare“. Na statku chovali kravy, kone, ovce i prasatá. 

Počas Slovenského štátu napríklad vyvážali nadojené mlieko do Prešova. 
No spomínané boli aj Košice. S prácou na ich statku súvisela starostlivosť 
o pôdu, hospodárenie s úrodou i živočíšnymi produktami (vďaka práci na 
statku máme doteraz v obci prezývku „Mľečkar). 

Okrem robotníkov – mužov, chodievali vypomáhať – „služeľi“ na tomto 
gazdovstve aj ženy z dediny, ktoré tam varili i pomáhali s domácnosťou. 

Problémy kvôli židovskému pôvodu počas Slovenského štátu a II. svetovej 
vojny sa nevyhli ani čižatickým ľuďom. Spomienky pamätníkov siahajú aj 
k udalosti, ako prišlo do obce auto, do ktorého naložili čižatické židovské 
rodiny. 

Kronikársky zápis hovorí, že z Čižatíc odišli rodiny Neufeldovcov a 
Frischovcov 12. mája 1944 do Vrbového. Avšak hneď o 3 dni 15. mája 
kronikár spomína, že v tento deň “brali Židov”. Osud Šterlinga však ostal 
neznámy. O takmer 3 mesiace sa Neufeldovci do obce vrátili. Frischovci, 
žiaľ, zahynuli v koncentračnom tábore. Neufeldovci sa nakoniec z Čižatíc 
odsťahovali do Košíc v roku 1952. Z rozprávaní sa dozvedáme, že počas 
komunizmu sa do obce vracala na návštevu k známym z Čižatíc postaršia 
manželská dvojica Neufeldových. Obyvatelia si spomínajú aj na to, že po ich 
odchode ostal na ich pozemku včelín so včelami.  

Príchod Rómov
Z podnetu Okresného národného výboru boli dňa 8. júna 1953 do obce 

presťahovaní obyvatelia rómskeho pôvodu. Na trvalý pobyt do čižatíc 
presťahovali 5 rómskych rodín z Kráľoviec. Kronika spomína tieto mená: 
Ján Žiga Kaleja, Ondrej Žiga Šiko, Ondrej Slepčík Guľvesár, František 
Slepčík Pupáš, Ján Slepčík Lisko a Ján Slepčík Korkun. Z rodinami prišli aj 
4 školopovinné deti. 
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Spolky a organizácie v obci

Dobrovoľný hasičský zbor
Ochrániť svoj majetok pred požiarom sa ľudia snažili neustále. Oheň 

vedel za krátky okamih pripraviť celé rodiny o strechu nad hlavou, 
majetok, poživeň i samotný holý život. Dbalo sa nielen na opatrnosť pri 
zaobchádzaní s ohňom ale aj o čo najprístupnejšie možnosti, ako voči už 
vypuknutému ohňu zasiahnuť. 

Pamätníci spomínajú na ručnú hasičskú striekačku, ktorá mala svoje 
miesto v starej hasičskej zbrojnici, stojacej uprostred dediny - poblízku 
súčasného domu Viktora Dulinu. Striekačka bola podľa spomienok ťažká, 
náročná na manipuláciu a obsluhovať ju museli 4 muži. Keď vypukol 
požiar, utekali ľudia z dediny práve po ňu, pretože hoci bola veľká a ťažká, 
uľahčovala hasenie a bola účinnejšia. 

Vďaka dlhoročnému učiteľovi a kronikárovi Bartolomejovi Ľudovítovi 
Kočišovi sa dozvedáme aj o veľkých požiaroch v 20. storočí v Čižaticiach. 
V jeho zápisoch z rokov 1938 – 1974 nachádzame záznamy hneď o 6 
požiaroch:

28. august 1949 – požiar u Andreja Korečka: zhorela stodola s obilím;
12. október 1949 – požiar u O. Nosáľa a S. Chovana: zhoreli dva stohy 

slamy;
23. október 1949 – požiar u J. Majorského: zhoreli dva stohy slamy;
23. október 1950 – požiar u Andreja Korečka: zhorel stoh slamy;
6. september 1952 – požiar u Domaničovcov a Imricha Lechmana: 

zhorel dom, maštaľ i slama;
3. september 1957 – požiar na JRD: zhorel stoh slamy.
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Dobrovoľný hasičský zbor vznikol v Čižaticiach v roku 1920. Odvtedy 
jeho pôsobenie pretrvávalo v niekoľkých etapách. Voľakedy platila 
dohoda, že všetci gazdovia mali povinnosť zúčastňovať sa na cvičeniach 
hasičov, keďže sa ľahko mohlo stať, že ich pomoc budú aj sami potrebovať. 
Každú nedeľu ráno tak trubač ohlásil hasičské cvičenia, na ktoré sa muži 
zišli a trénovali prácu so striekačkou. Dlhoročným veliteľom hasičov bol aj 
Jozef Hudák, trubačom bol v Čižaticiach dlhé roky Jozef Tkáč. 

O organizovaných hasičoch máme informácie aj z obecnej kroniky. 
Hasičský zbor sa spolupodieľal napríklad na organizácií programu 
stromkovej slávnosti 18.apríla 1937, keď spolu so žiakmi školy i 
obyvateľmi, zasadili 2 lipy na mieste budúceho gréckokatolíckeho chrámu. 
Zápis 27. júla 1957 hovorí o obvodnej súťaži ČSPO (Československej 
požiarnej ochrany). Na nej sa zúčastnili družstvá z Chrastného, Košických 
Olšian, Ploského, Kráľoviec, Tepličan a Čižatíc. Hasičskú obvodnú súťaž 
vyhralo družstvo ČSPO z Košických Olšian. Čižatický oddiel, ktorého 
veliteľom bol Štefan Vadas mladší, sa umiestnil na 4. mieste.  

Opätovne sa kronika zmieňuje až o znovuoživení hasičskej tradície v 
roku 2007. Konkrétne sa 30. septembra 2007 konala v areáli niekdajšieho 
družstva finálová súťaž 9. ročníka Okresnej požiarnickej ligy Košice-
Okolie. Mimo súťaže sa zúčastnilo pretekov aj družstvo DHZ Čižatice, 
keďže dovtedy boli aktivity spojené s požiarnictvom utlmené. Tým prišla 
myšlienka a snaha mladých za pomoci obce a obecného poslanca Dušana 
Dulinu znovu oživiť tradíciu obecného dobrovoľného hasičského družstva 
a zlepšiť jeho technickú vybavenosť. 

O rok nato sa svoje hasičské družstvo rozhodli založiť aj miestne ženy a 
dievčatá. Premiéru mali na obvodnom kole v Kalši 18. mája 2008. 

V súčasnosti pôsobia v Čižaticiach dobrovoľné hasičské družstvá 
– mužské, ženské a dorast, výnimočne aj deti. Dnes je veliteľom DHZ 
Čižatice Dušan Dulina ml. Od svojho znovuobnovenia získali dobrovoľní 
hasiči a hasičky množstvo cien a pohárov zo súťaží v okolí, ale aj väčších, 
ako sú Košická hasičská liga, Slovenský superpohár či Východoslovenská 
hasičská liga. Ich činnosť sa však nezameriava len na súťažné aktivity, ale 
aj na pomoc v prípade núdze. Svoju ochotu a prácu už preukázali v obci 
počas povodní, požiaru i pri odstraňovaní škôd či popadaných stromov. 
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Občianske združenie Čerešenka
Z iniciatívy niekoľkých občanov Čižatíc vzniklo v obci v roku 

2011 Občianske združenie Čerešenka. Názov združenia inšpirovala 
dominantná a Čižatičanom veľmi dobre známa čerešňa, ktorá sa týči na 
západnom kopci nad obcou. Miesto, kde čerešňa stojí, je zaujímavé nielen 
starým stromom, o ktorom pamätníci vravia, že tam bol odjakživa, ale aj 
hraničným kameňom. Ten bol deliacim kameňom niekdajších žúp Abova 
a Šariša, v súčasnosti predstavuje hranicu katastrálnych území obcí 
Čižatice, Rozhanovce a Chrastné. Miesto ponúka nádherné výhľady na 
blízke i vzdialenejšie okolie. 

Svojou aktivitou chce o.z. Čerešenka zviditeľniť región, upozorniť 
návštevníkov na prírodné, kultúrne i historické bohatstvo blízkeho okolia, 
ale i prilákať turistov prostredníctvom rôznych podujatí a aktivít. Okrem 
popularizácie lokality sa o.z. snaží upozorňovať aj na krásu miestnej 
prírody a potrebu jej zachovania a udržiavania, či na potrebnú obnovu 
iných zaujímavých a blízkych lokalít. Autorom myšlienky i predsedom 
občianskeho združenia je Viktor Dulina. 

Doteraz najvýznamnejším výsledkom práce o.z. Čerešenka je 
rovnomenná rozhľadňa týčiaca sa nad obcou Čižatice. Architektonický 
návrh pripravil Ladislav Kočiš. Jedná sa o prvú kamennú rozhľadňu 
postavenú na východnom Slovensku.

Vyhliadková veža Čerešenka stojí nad obcou Čižatice od roku 2013. Jej 
vzhľad, umiestnenie i čas výstavby bol prepojený s oslavami 700. výročia 
bitky pri Rozhanovciach, ktorá sa odohrala 15. júna 1312. V nej sa proti sebe 
postavili vojská kráľa Karola Róberta podporované košickými mešťanmi i 
skupinou johanitských rytierov a rodu Omodejovcov, na ktorých stranu sa 
postavil známy šľachtic a vojvoda Matúš Čák Trenčiansky. 

S p o l k y  a  o r g a n i z á c i e  v  o b c i
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Veža je vysoká 12 metrov a svojím vzhľadom pripomína stredovekú 
strážnu vežu. Zo všetkých 4 strán má otvory pripomínajúce tvar kríža, 
ktoré dotvárajú stredoveký charakter objektu. Po jej slávnostnom 
otvorení 15. septembra 2013 bola rozhľadňa Čerešenka zaradená medzi 
pamiatky a zastávky na známej Gotickej ceste, na ktorej leží napr. aj 
Spišský hrad či Dóm sv. Alžbety v Košiciach. Okrem Gotickej cesty je 
Čerešenka taktiež súčasťou projektu Košického samosprávneho kraja 
Terra Incognita – Krajina nepoznaná. Otvorenie rozhľadne sprevádzala 
ekumenická slávnosť, počas ktorej miestni duchovní zasvätili stavbu pod 
ochranu Panny Márie kráľovnej pokoja. 

Technický výkres rozhľadne 
pre stavebné povolenie (rok 2012)
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Z rozhľadne sa núkajú výhľady na celú panorámu Slanských vrchov i na 
časť na nich nadväzujúcich Zemplínskych vrchov v Maďarsku či na údolie 
Torysy. Opačným smerom sú výhľady na východnú časť Volovských vrchov 
a Kojšovskú hoľu, Toryskú pahorkatinu i ďalšie kopce a lány v okolí Košíc 
a Prešova. 

Rozhľadňa je zároveň aj jednou zo zastávok na cyklotrase vedúcej 
zaujímavosťami a obcami na východ od Košíc. Cyklotrasa sa začína na 
sídlisku Dargovských hrdinov a prepája zaujímavé miesta súvisiace s 
bitkou pri Rozhanovciach. Kľukatí sa aj okolo drevených sôch nad obcou 
Beniakovce či kamenného obelisku v srdci obce Rozhanovce. Cyklotrasa 
má svoj cieľ na sídlisku Ťahanovce.

Od otvorenia rozhľadne Čerešenka sa pri nej podľa získaných finančných 
príspevkov organizuje podujatie s nádychom stredoveku – Stredovek 
na tanieri, na ktoré prichádzajú nielen obyvatelia blízkych obcí ale aj 
návštevníci zo vzdialenejších regiónov. 

Najnovším prvkom z r. 2020 ktorý spríjemňuje pobyt pri rozhľadni 
Čerešenka, je rozľahlé detské ihrisko. 
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Prameň Karola Róberta
Na začiatku lesa vedúceho do Rozhanoviec, ktorý miestni Čižatičania 

poznajú pod názvom Cachy verch, je ukrytá aj studnička s pozoruhodnou 
históriou. Podľa legendy sa na tomto mieste tesne po známej bitke pri 
Rozhanovciach zastavil samotný kráľ a víťaz bitky Karol Róbert z Anjou. 
Či je táto legenda pravdivá alebo nie, sa už nedozvieme. Napriek tomu je 
studnička príjemným miestom na oddych pod korunami stromov. 
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Osobnosti obce

Môže sa zdať, že menšie obce, medzi ktoré sa radia aj Čižatice, majú 
aj menšiu šancu stať sa v niečom veľké a výnimočné. Získať v niečom 
prvenstvo, vybudovať čosi ohromné či vychovať veľkého človeka. Nuž, 
niektoré veci naozaj idú ťažšie, iným však nezáleží na veľkosti miesta, 
z ktorého vzišli, či s ktorým sú späté. S našou malou obcou sa viažu aj 
osudy vzácnych ľudí. 

Bartolomej Ľudovít Kočiš
V minulosti bolo zvykom, že v obci boli zväčša 

tri osoby, ktoré si ľudia vážili, považovali ich za 
vzdelané a dali na ich slová. Autoritami v dedinskom 
prostredí boli lekár, kňaz a učiteľ. 

Mnohí pamätníci a rodáci, niekdajšie deti, ktoré 
ešte zažili časy čižatickej školskej dochádzky, 
si doteraz veľmi dobre pamätajú na najdlhšie 
pôsobiaceho učiteľa – Bartolomeja Ľudovíta Kočiša 
i členov jeho rodiny. Jeho život v Čižaticiach sa začal 
pôsobením v tunajšej škole 1. augusta 1935.

Bartolomej Ľudovít Kočiš sa narodil 4. októbra 1906 v Košických 
Olšanoch v rodine učiteľa. Vzdelávanie v Učiteľskom ústave v Košiciach 
ukončil v roku 1926. Po absolvovaní školy nastúpil 1. októbra toho roku 

B. Ľ. Kočiš so žiakmi
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na vojenskú službu, ktorá uplynula 31. marca 1928. Svoju učiteľskú 
dráhu započal 4. apríla 1928, keď bol menovaný za výpomocného učiteľa 
v Šali nad Váhom (dnešná Šaľa) a neskôr vo Vrbovom. 1. septembra 1928 
nastúpil ako správca – riaditeľ na štvorročnú ľudovú školu vo Fajkurte 
pri Nových Zámkoch, kde pôsobil 7 rokov. Od roku 1935 pracoval ako 
definitívny správca školy – riaditeľ Ľudovej školy v Čižaticiach. V jej 
priestoroch pôsobil 39 rokov, až do roku 1974, keď odišiel do dôchodku. 
Zomrel v decembri 1977 v Košiciach.

Obdobie, počas ktorého pôsobil v Čižaticiach, bolo časom veľkých 
politických a spoločenských zmien. Prvé roky počas 1. Československej 
republiky boli v znamení snahy o stabilizáciu československého štátu. 
Konali sa oslavy štátnych sviatkov a práve tieto spoločenské udalosti 
organizoval učiteľ, ktorý sa okrem prípravy na programe ľuďom 
prihováral.

„Venujúc spomienku svojmu národnému hrdinovi, prichodí nám 
zamysleť nad jeho kultom a nad smyslom toho kultu – Áno Štefánik, 
to je vyvrcholenie storočia. Jeho dalo Slovensko po bok Masarykovi a 
Benešovi ako svoju najkladnejšiu hodnotu, on je podiel Slovenska na 
utvorení Republiky, podiel podstatný a čestný. Človek ostal symbolom, 
žije duch a je medzi nami, je nad celým národom a je večný.“ 

– citát zo školskej kroniky napísaný Ľudovítom Kočišom 3. mája 
1936 pri príležitosti záznamu o verejnej slávnosti – spomienke           
17. výročia tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika. 

Pri príležitosti vzniku republiky bola v roku 1936 pred školou 
vysadená lipa, ktorá tam stojí dodnes a týči sa už ako mohutný strom v 
priestore medzi cestou a školskou budovou. 

Po rozpade republiky a vzniku Slovenského štátu škola organizačne 
patrila pod Prešov.

Počas vojnových rokov, v decembri 1944, sa v škole ubytovali nemeckí 
vojaci, ktorí z pozícií v Slanských vrchoch bránili postupu sovietskych 
vojsk. V tom roku pred Vianocami Nemci prikázali rodine učiteľa 
evakuovať sa do Liptovského Hrádku. Na prosenie im dovolili ostať 
doma aspoň cez Vianoce. Po prechode frontu sa Kočišovci do Čižatíc 
vrátili. Škola však bola čiastočne poškodená, pretože sa prepadol strop 
nad bytom učiteľa. Vojaci si na pôjde školy založili vatru a zhoreli aj 
drevené nosné trámy stropu. 

Obdobie po oslobodení bolo poznamenané zmenou vlastníckych 
pomerov pôdy – rozparcelovaním veľkostatku a založením roľníckeho 
družstva. Po roku 1948 bol spoločenský život v obci direktívne riadený 
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v duchu socialistickej ideológie, ale na druhej strane bol aktívny a v 
mnohých smeroch aj pozitívny. Ľudovít Kočiš mal ako učiteľ, okrem 
svojej bežnej pedagogickej práce, na starosti i Osvetovú besedu, teda 
fungovanie kina v kultúrnom dome, obecnú knižnicu, školskú i obecnú 
kroniku, organizáciu rôznych odborných školení, zdravotníckych 
prednášok a predstavení patronátnych organizácií – vojakov, divadiel. 
Do obce chodievali i pojazdní cirkusanti, konali sa amatérske divadelné 
predstavenia v podaní miestnej mládeže.

Oslavy štátnych sviatkov sa neobišli bez programu, ktorý pripravila 
škola a každé dieťa prednieslo aspoň básničku, čo bolo najväčšou 
atrakciou osláv. Chodievalo sa aj do prírody – do lesa na huby, na 
exkurzie k družstevníkom, na školské výlety – na Krásnu Hôrku, do 
Betliara, na Duklu, Dubník i Morské oko. To všetko bolo v réžii učiteľa.

V roku 1964 získal Bartolomej Ľudovít Kočiš štátne vyznamenanie 
Vzorný učiteľ, ktoré mu odovzdal minister školstva. V roku 2008 ho 
obec Čižatice poctila čestným občianstvom in memoriam. Osobitne 

Margita Kočišová
Dôležitú úlohu po boku svojho manžela zohrávala v Čižaticiach jeho 

manželka. Margita Kočišová, rodená Šebová, sa narodila v Nových 
Zámkoch 4. februára 1917 v rodine správcu veľkostatku. Tá sa onedlho 
presťahovala do Fajkurtu, kde sa Margita zoznámila s riaditeľom miestnej 

V krojoch, v strede M. Kočišová
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V škôlke r. 1960, M. Kočišová, H. Matiová

školy Bartolomejom Ľudovítom Kočišom, za ktorého sa vydala v roku 
1937 a nasledovala ho do Čižatíc, kde žila 37 rokov. 

V roku 1959 bol v obci zriadený takzvaný poľnohospodársky útulok, čo 
bola vlastne materská škola. Margita Kočišová sa stala vedúcou útulku. V 
roku 1968 sa zariadenie oficiálne premenovalo na materskú školu a jej 
riaditeľkou sa na krátky čas stala dcéra Kočišovcov Alica.

Margita Kočišová mala spoločenskú povahu, bola obľúbená deťmi v 
škôlke, v škole i občanmi obce. S dôverou k nej prichádzali aj na ošetrenie s 
drobnými zraneniami. Svojmu manželovi pomáhala aj pri mimoškolských 
aktivitách, organizovaní slávností a prevádzke kina. Do dôchodku odišla 
v roku 1974, zomrela v Košiciach vo veku 93 rokov. Obec aj jej udelila v 
roku 2008 čestné občianstvo.

Kamil Ján Hudák, CFSS
Veriaci zvyknú vravievať, že je požehnaním, ak z ich obce vzíde kňaz či 

rehoľník. Hoci sa Kamil Ján Hudák narodil v obci Ploské, Čižatičania si ho 
vždy brali ako za svojho. Narodil sa 23. októbra 1919. Z Ploského pôvodne 
pochádzala matka Jána Hudáka. Otec bačoval po okolitých dedinách a tak 
sa dostali aj do obce Čižatice. Podľa spomienok pamätníkov pracoval otec 
Jána Hudáka ako bača u gazdov, ktorí mali väčšie množstvo oviec. Nejaký 
čas bol bačom aj pri stáde, ktoré patrilo židovskej rodine Frischovcov z 
Čižatíc, neskôr, po vzniku Jednotného roľníckeho družstva pracoval ako 
družstevný bača pri ovciach. Rodina Hudákovcov ostala nakoniec žiť v 
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Čižaticiach až doteraz. Okrem Jána 
mali rodičia aj staršiu dcéru Elenu 
(vyd. Nemčíková) a mladšie deti 
Máriu (vyd. Martausová), Alžbetu 
(vyd. Novotná), Jozefa, Andreja 
a najmladšiu dcéru Reginu (vyd. 
Lapčáková). 

Ako mladý muž sa počas vojny 
dostal na fronty v Taliansku, 
Rusku a zdroje uvádzajú aj účasť v 
Slovenskom národnom povstaní. Po 
vojne ešte pracoval ako ošetrovateľ 
na psychiatrickom oddelení v Trnave. 
Odtiaľ sa z vojenskej služby snažil 
uvoľniť, aby mohol odísť študovať 
do seminára, čo sa mu nakoniec aj 
podarilo a získal prepúšťací rozkaz z 
armády. 

Začiatok svojej duchovnej cesty pre 
neho znamenalo štúdium najprv v 

Arcibiskupskom seminári v Prahe, ktorý však vtedajší komunistický 
režim presunul do Litoměříc, kde na Bohosloveckej fakulte doštudoval. 
Kňazskú vysviacku prijal 27. júna 1954 a stal sa členom českého rádu 
Kongregácie bratov Najsvätejšej sviatosti – Petrínom, ktorých založil 
českobudějovický kňaz Václav Klement Peter v roku 1888. Jeho prvým 
pôsobiskom bol košický biskupský úrad, kde pôsobil ako archivár. Od 
roku 1955 do roku 1957 slúžil ako kaplán v Prešove, potom do roku 1959 
vo Vranove nad Topľou a od roku 1959 v Bardejove. 

Po službe v Bardejove v rokoch 1962 – 1966 bol mimo pastorácie a 
odňali mu štátny súhlas. Počas tohto času bol uväznený pre cirkevnú 
angažovanosť a údajné rozvracanie republiky. Niektoré štátne orgány 
ho upodozrievali aj z toho, že bol tajným biskupom, z čoho ho však 
nakoniec neobvinili. Kamil Ján Hudák bol nakoniec odsúdený a na 2 a pol 
roka bol uväznený v Prahe na Pankráci. Podľa spomienok rodiny o sebe 
hovoril veľmi málo a na toto obdobie i na časy vojny nerád spomínal a 
vravieval: „Kto neprežil, ten nepochopí.“ Z krátkych rozprávaní si však 
rodinní príslušníci pamätajú, že tak, ako to bolo v tom čase vo väzniciach 
pomerne bežné pri politických väzňoch, aj on sa stretol s útlakom a 
fyzickými útokmi.  V období, keď bol Kamilovi Jánovi Hudákovi odňatý 
štátny súhlas, pôsobil aj v lesnej správe. 

Od roku 1966 mu bol umožnený návrat do pastorácie a nastúpil ako 

Foto z farskej kroniky Keceroviec – 
od oltára počas slávenia – K. J. Hudák
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kaplán do farnosti Trebišov. O rok nato sa stal správcom farnosti v 
Zemplínskom Branči. 

V roku 1972 bol presunutý na faru v obci Staré v michalovskom okrese. 
V tomto pôsobisku zotrval 25 rokov. Počas svojej kňazskej služby v 
Starom sa venoval obnove farského i filiálnych kostolov v Oreskom a 
Krivošťanoch. Veriaci z obce doteraz vravia, že tamojší kostol vďačí za 
svoju nádheru práve jemu. 

Farská kronika z Keceroviec zaznamenáva aj oslavu 25. výročia kňazskej 
vysviacky Kamila Jána Hudáka, ktorú si pripomenul počas svojej návštevy 
kecerovskej farnosti na slávnosť sv. Ladislava.

Kronika hovorí: „Naše deti jubilanta pozdravili a vtisli mu do rúk kvety, 
aby vedel, že v tomto kraji má vždy svoj domov. ... Pri bielom stole na 
fare sme pokračovali v dobrých spomienkach na detské roky jubilanta, 
ako aj na spoluprežité roky s vdp. Júliusom Kravárikom, ktorého zvlášť 
si uchováva vo vďačnej pamiatke náš rodák. ...Náš jubilant sa síce narodil 
v Ploskom, ale rodičia mu bývali v Čižaticiach. Tam aj dodnes stojí ich 
rodinný dom.“

„Žehnaj, Pane, prácu svojho kňaza,“ – citát z farskej kroniky.
Už aj mladší obyvatelia Čižatíc si na svojho „skororodáka“ Kamila Jána 

Hudáka môžu pamätať zo slávnosti a ďakovnej svätej omše pri príležitosti 
jeho 50. výročia kňazskej vysviacky. Tú práve v deň tohto výročia, 27. 
júna 2004, celebroval v chráme v Čižaticiach. Na slávnosti sa zúčastnilo 
množstvo veriacich nielen z Čižatíc, ale aj z blízkeho okolia. 

Po 25 rokoch svojho pôsobenia v Starom a po 43 rokoch pôsobenia 
v kňazskom  povolaní sa rozhodol odísť do dôchodku a posledné roky 
svojho života prežil ako rehoľník v Kongregácii bratov Najsvätejšej 
Sviatosti v Českých Budějoviciach. Tam dňa 5. januára 2007 zomrel. 
Pochovali ho však, podľa jeho priania, v obci Staré, kde prežil veľkú časť 
svojho kňazského života. Pohrebné obrady i svätú omšu 13. januára 2007 
celebroval vtedajší košický arcibiskup Alojz Tkáč s pomocným biskupom 
Bernardom Boberom za účasti približne 80 kňazov, diakonov a približne 
2-tisíc ľudí zo širokého okolia.  

Vďaka svojmu spôsobu života a vlastnému presvedčeniu je medzi 
mnohými ľuďmi označovaný titulom „trpiteľ za vieru“.
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Rezbár Oto Lengyel
 „Ja mám v úcte drevo, pretože my sme bývali 

tak pod lesom a ja som veľmi veľa chodil do 
lesa. A sused všetko spracovával z dreva tak, ako 
môj otec z kovu. Ten materiál bol prekrásny, to 
rozštiepené drevo, borovica, jaseň alebo dub, to 
prakticky človeka provokuje k tomu, aby to drevo 
zobral do ruky, pozhováral sa s ním. Ja idem s 
určitým zámerom na ten klátik dreva, ale jojojój, 
to kedy z toho bude figúrka.“

Oto Lengyel sa narodil ako syn kováča (ľud. 
kovaľa). Od detstva ho však viac než železo zaujímalo umelecké odvetvie 
a rád kreslil. Ceruzku s pamätníkom mal často radšej než učebnice v 
škole. Čižatická školská kronika sa zmieňuje o Otovi Lengyelovi v roku 
1940 ako o žiakovi 3. ročníka a v závere školského roka 1944/45 je v 
zozname žiakov, ktorí vyvstali zo školy. Keďže bol vraj útlejšej postavy, 
rodina sa zhodla na tom, že k remeslu bude slabý, a tak ho poslali 
študovať. V mladosti Oto Lengyel navštevoval Štátnu meštiansku školu 
vo Vranove nad Topľou. Po škole pomáhal 3 roky v kováčskej dielni 
svojho otca. Tvrdého, no šikovného a remeselne zručného. 

„Ja som pochytil na dedine mimo kováčskeho remesla aj iné také 
zručnosti. Mňa viac bavilo drevo ako kovadlina. U nás boli veľmi zruční 
remeselníci na dedine, ktorí vedeli zhotoviť voz, úžitkové predmety, 
koleso, stavali domy alebo predmety pre domácnosť. Posteľ, kolísku, 
lavicu, stôl a mne sa to veľmi páčilo. Mali sme spolubývajúceho suseda, 
ktorý všetko robil z dreva, on všetko vedel zrobiť, dokonca aj figúrky 
takých vojačikov – neveľkých, vyrezával, strúhal. Boli také neumelé, 
ale pôsobivé. Bola zachytená myšlienka, ktorú sprevádzal hrubý 
remeselnícky fortieľ, remeselnícka zručnosť.” 

Takto znie spomienka Ota Lengyela na začiatok svojho vnímania 
umeleckosti a šikovnosti rodákov.
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Podľa vlastných spomienok vravel, že keďže vyrastal pri kovadline, 
tak aj on sám bol tvrdej nátury. Počas vojenčiny sa vzdelával v Škole 
dôstojníckeho dorastu a vrátil sa do rodného košického kraja. V 
dospelosti pracoval ako majster vo východoslovenských železiarňach. 
V roku 1969 sa obrátil na Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV), 
kde sa skontaktoval s akademickými sochármi Stanislavom Koreňom 
a Imrichom Trizmom i teoretikom umenia Jánom Okruckým, ktorí mu 
v začiatkoch tvorby radili. V tom čase sa začal venovať slovenskému 
ľudovému umeniu. Od roku 1970 začal Oto Lengyel spolupracovať s 
ÚĽUV-om, pre ktorý vyrezával drevené figúrky s ľudovou tematikou: 
bačov, pastierov, pastierok, nočných strážnikov, fujaristov i kováčov. 

Námety do svojej rezbárskej tvorby čerpal z prostredia, ktoré poznal 
najbližšie – z prostredia dediny a Čižatíc a ich okolia. Vo svojich 
rozprávaniach spomína, ako sa mu v pamäti vybavovali dedinské 
babky, susedia, ale i ťažko pracujúci ľudia a remeselníci. Neskôr sa začal 
venovať aj detskej hračke, vozíkom, fúrikom, hojdačkám i slovenskému 
ľudovému suveníru – ľudovým figúrkam, ktoré si sám maľoval. Jeho 
ďalšou tvorbou bol ľudový maľovaný nábytok ako rohové lavice, stoly, 
stoličky, police a veci, ktoré si pamätal zo svojho detstva. 

V roku 1982 mu komisia pre odborné posudzovanie ľudových 
umeleckých výrobcov priznala titul ľudového umeleckého výrobcu, 
vďaka čomu sa zúčastňoval na výstavách amatérskeho umenia, no 
kolektívne vystavoval aj v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave. 
Počas viacerých rokov sa so svojou prácou s kresaným drevom vracal 
aj do známej Východnej či na Zamagurské folklórne slávnosti.  

„I ruka rezbára je časťou sochy...“, touto vetou sa začína relácia Tak od 
srdca, ktorú o osobe a tvorbe Ota Lengyela vyrobil Slovenský rozhlas 
v roku 1987. 

Výtvory Ota Lengyela sa aj v súčasnosti nachádzajú v zbierkach 
Slovenského národného múzea, Slovenskej národnej galérie i v múzeu 
na zámku vo Zvolene. 

Medzi jeho diela patria drevorezby ako Poľom (1970), Návrat (1973), 
Pastier (1975), Partizán (1975) a Žena v plachte (1976).

Vo svojej remeselnej práci sa po inšpirácie vracal vždy do prostredia 
svojej rodnej dediny. Jeho diela sú svedectvom namáhavej a neľahkej 
práce človeka i remeselníka žijúceho na vidieku. Prostredníctvom 
svojich umeleckých diel sa snažil poukázať na to, že aj napriek ťažkej 
práci nezabudli nielen na triezvy a rozumný dekor svojich výrobkov, 
ale aj na ich výtvarné a umelecké spracovanie. Jednoducho povedané, 
jeho inšpiráciou bol život v Čižaticiach. „Ja som sa narodil na dedine a 
zostal som jej verný.“
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Architektúra, bývanie a stavebný vývoj 

Už prvé záznamy o Čižaticiach spomínajú obec orientovanú na 
hospodárstvo. Lokalizácia obce spĺňa aj základné predpoklady na 
umiestnenie ľudských sídel, keďže sa nachádza pri toku rieky Trstianka. 
Pri pohľade na ľudovú architektúru platí, že bola odrazom regionálnej 
rázovitosti i remeselnej zručnosti so špecifickou konštrukciou a 
premyslenými funkčnými detailmi. Výstavba sídiel sa prispôsobovala 
geografickým podmienkam, medzi ktoré patril reliéf terénu, pôda, voda 
i klimatické podmienky, ďalej sociálnym a hospodárskym požiadavkám, 
kam môžeme zaradiť spôsob obrábania pôdy či lesa, ale aj ekonomickým 
možnostiam. Z hľadiska vývoja častí obce je historicky staršia „hlavná 
cesta“. Ulica na „Dujave“ sa začala stavať v priebehu 40. rokov 20. storočia. 
Preto si vývojovo staršie domy môžeme skôr všimnúť v staršej časti 
Čižatíc, lemujúcej súčasný hlavný ťah cez obec. 

Počas dlhej tradície chovateľskej a pestovateľskej práce si obyvatelia 
prispôsobovali svojmu životnému štýlu aj svoje obydlia. Z obdobia od 
založenia obce po 1. polovicu    19. storočia sa nezachovali žiadne stavebné 
pamiatky. Z bližších období i spomienok pamätníkov však už máme 
predstavu, ako naši predkovia v Čižaticiach žili a ako vyzerali ich sídla. Aj 
v našej oblasti platilo, že stavby a príbytky stavali z blízkych a dostupných 
materiálov – teda materiálov z okolitej prírody. Tými najčastejšími boli 
hlina, drevo či kameň. 

Na území východného Slovenska boli rozšírené napríklad hlinené 
domy, známe ako vaľkové. Váľky sa formovali rukami, vyvaľkali sa a po 
miernom usušení sa z nich stavali steny domu. Išlo o pomerne starú 
techniku, ktorá predchádzala už známejším surovým a páleným tehlám, 
avšak hoci pamätníci vravia, že takéto vaľkové domy sa mohli v Čižaticiach 
nachádzať, na konkrétne stavby si však už nepamätajú, no techniku ako 
takú poznajú. Pálená tehla sa začala v staviteľstve objavovať až v druhej 
polovici 19. storočia. 

Podľa dochovaných fotografií i pamätí najstarších obyvateľov bola 
pôvodná obytná zástavba typu drevených stavieb v „kožuchu“, t.j. s 
hlinenou zabielenou omietkou, so slamenou valbovou strechou. Drevené 
stavby pôvodne nemali žiadne základy a drevené trámy boli ukladané 
priamo na zem. Dôležité bolo, aby bola podkladová zem upravená do 
roviny a zároveň vyspádovaná tak, aby bol zabezpečený dostatočný odtok 
vody, čím sa predchádzalo hnitiu dreva.
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Ak však k niečomu takému došlo, bolo možné, hoci veľmi náročným 
spôsobom, dom podoprieť a zlé brvno vymeniť. Postupne sa však začali 
vytvárať kamenné základy, ktoré niesli ťarchu domu a zabezpečovali 
lepšiu stabilitu a odolnosť domu. Vyťažená guľatina sa opracovala – na 
hrubo otesala a v rohoch budov sa do seba jednotlivé hranoly začapovali 
– vysekali a previazali. Škáry, ktoré medzi jednotlivými drevami aj 
napriek šikovnosti majstrov a opracovaniu vznikli, vypĺňali a zarovnávali 
hlinou, machom, blatom, slamou či pilinami. Takéto domy mohli bývať 
aj celoomietnuté hlinou a vybielené vápnom. Neskôr sa obľúbenou 
exteriérovou farbou príbytkov stala „belava“ – nebeská modrá. Steny 
ukončoval v žiadanej výške (domy boli prízemné a izby pomerne nízke) 
veniec, na ktorý z menších brvien upevnili strešnú konštrukciu. Typickou 
strešnou konštrukciou bola niekedy ražná slama, ktorá sa viazala do 
menších snopov – „na kički“. Na strechy sa používala slama s dlhým a 

pevným steblom. Tieto viazaničky 
ukladali tak, aby sa vrstvy navzájom 
prekrývali a vytvorili izolačnú 
vrstvu. Slamenú strechu však bolo 
potrebné pomerne často opravovať 
či meniť. Posledné „belave“ domy 
stáli v Čižaticiach až do 50. rokov 20. 
storočia. Ako na jeden z posledných 
si ľudia pamätajú na dom na dvore u 
Vadasových alebo Chovana „Komu“. 

Slamenú strechu mala v tom čase ešte 
predná časť domu u Jozefa Hudáka. 

Podlahu na „pojdze“ tvorili na trámy naukladané „foršne” alebo dosky, 
ktoré z hornej časti potreli hlinou. Tá mala izolačnú aj ochrannú funkciu. 

Na pôjde sa často skladovalo seno 
či slama. Domy, o ktorých už máme 
informácie, mali už aj komíny. Slamené 
strechy postupne nahradila škridľa, 
v Čižaticiach nazývaná „škarupa“. 
Vývojovo ešte mladšími materiálmi 
na pokrytie strechy boli plech alebo 
eternit nazývaný „eterňik“. Hoci sa na 
starších domoch môžeme stretnúť aj 
so šindľom, v Čižaticiach sa šindľové 
strechy takmer vôbec nevyskytovali 
a neboli pre obec, podľa pamätníkov 
typické.

Najstarší zdokumentovaný obytný dom 
(foto z r. 1953)

Obytný dom (foto z r. 1953)
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Podlahu v domoch tvorila najprv udupaná a vymazaná hlina. Informátori 
si dokonca pamätajú, že v niektorých príbytkoch bola podlaha vymazaná 
aj kravským trusom zmiešaným s hlinou a „terekami“, teda plevou so 
slamou. V čase keď bolo treba „vymeniť“ podlahu predovšetkým z 
hygienických dôvodov, kravský trus obsahujúci dezinfekčný čpavok ľudia 
zbierali z cesty, potom čo prešli kravy na pašu.

Neskôr bola dlážka doštená z jednoduchých opracovaných dosiek 
pribitých na hranoly – teda „diľovana“. Aj vnútorné steny domov boli 
vymazané hlinou natretou bielym vápnom.

Napriek tomu, že bolo úplne bežné, že v domoch bývalo aj niekoľko rodín 
a generácií, domy boli pomerne malé s malými vnútornými priestormi. 
Tie najmenšie a zároveň najstaršie tvorili len obytná izba „chiža“ a 
pitvor, teda „prikľet“. Pôvodne bol pitvor len chráneným závetrím pred 
vstupnými dverami, neskôr už bol uzavretý. Domy mávali väčšinou aj 
pomerne malé okná, takže vnútorný priestor bol aj slabo vetraný a málo 
presvetlený. Tieto priestory slúžili ako všestranné izby – v rovnakej izbe 
sa varilo, jedlo, umývalo i spalo. 

Typický obytný dom z r. 1924

Typ dlhého domu

A r c h i t e k t ú r a ,  bý va n i e  a  s t ave b ný  v ý vo j
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Rozmernejšie domy sa začali stavať na prelome 19. a 20. storočia. V obci 
stálo viacero panských domov, v ktorých Čižatičania bývali. Išlo o dlhé 
nižšie domy z bieleho kameňa, v ktorých bývali naraz alebo jednotlivo v 
rôznych častiach aj 3 rôzne rodiny. 

Strechy domov prečnievali ponad steny domu približne 1 meter, vďaka 
čomu vznikal z vonkajšej strany podstienok „nasipek“. Keďže sa práce v 
takýchto domoch nesústredili len na nejaké konkrétne činnosti, „nasipek” 
bol obľúbeným priestorom aj na prácu – či už na činnosti spojené s 
prípravou jedál, alebo s obhospodarovaním statku, plodín a činnosťami s 
tým súvisiace. Stával sa tak miestom, na ktorom žena šúpala zemiaky pri 
príprave jedla alebo viazala kukuricu či cibuľu. Vchod do domu sa začal 
od dvora oddeľovať aj dreveným či kamenným múrikom, čím vznikol 
„ganek“. Ten máme možnosť na viacerých domoch v Čižaticiach vidieť 
dodnes. Okná bývali dvojkrídlové, dvere jedno- aj dvoj-krídlové. 

Vchodovú časť v niektorých domoch tvoril aj akýsi krátky medzipriestor 
„dufart“, ktorý mal dvere na oboch koncoch. Vďaka nemu sa zamedzilo 
prievanu či úniku tepla zvnútra a chladného vzduchu do priestorov domu. 
Domy boli postupne v prednej, frontálnej časti zdobené rôznymi motívmi 
a reliéfmi. Medzi prednými oknami sme sa mohli stretnúť aj so znakom 
vierovyznania obyvateľov domu. 

Pre obdobie 1. Československej republiky sú charakteristické prízemné 
domy murované z „bieleho kameňa“, ktorý sa ťažil severne od obce. Domy 
sa v tomto čase už začali deliť na „prikľet“, „predňu chižu“ a „zadňu chižu“, 
ktorá mohla byť využívaná aj ako skladovací hospodársky priestor. V 
„prikľece“, teda akomsi priestore, ktorý bol predchodcom kuchyne, sa 
nachádzala pec. Prevažne literárne zdroje uvádzajú aj otvorené ohnisko, 
neskôr si už aj pamätníci spomínajú na pomerne rozľahlé hlinené a vy-
mazávané pece s kovovou platňou slúžiace na va-renie i pečenie. Nad nimi 

sa nachádzal široký komín, 
ktorý ľudia využívali aj na 
údenie mäsa a mäsových 
výrobkov. 

Príbytky, ktoré si ľudia 
stavali, môžeme priradiť 
k typu „dlhý dom“ s 
pozdĺžnym radením obyt-
ných, hospodárskych 
priestorov a chlievov            
v zadnej časti pozemku, 
ktoré mali svoje osobitné 
vstupy. Súčasťou výstavby 

Časť obce pod brežkom v päťdesiatych rokoch
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bola spravidla na dvore 
aj drevená stodola „šopa“. 
Neďaleko domov si ľudia 
stavali aj „sipance“, teda 
menšie hospodárske budovy 
slúžiace najmä na uskladnenie 
obilia. Dvor nebol predeľovaný 
na „zadný a predný“, ako to 
poznáme v súčasnosti, a tak 
slúžil aj ako priestor pre rôzne 
hospodárske zvieratá. Tie 
väčšie však väčšinou mali už 
svoje miesto, kam ich gazdovia 
vyvádzali, a tak sa najčastejšie 
po dvore voľne pohybovala 
najmä hydina.

Ďalším typom je dom stavaný do „vinkľa“ – na pôdoryse písmena „L“. 
V 60. rokoch 20.storočia nastal významný stavebný rozvoj obytnej 
zástavby vo forme rodinných domov typu „kocka“ – dvojpodlažný dom 
na štvorcovom pôdoryse, s využitím priemyselne vyrábaných stavebných 
materiálov, so zastrešením manzardovou strechou, neskôr s plochou 
strechou a inými formami striech, hlavne sedlovou s podkrovím. 

Ako to vyzeralo v izbách starých domov?
Postupom času sa obytný priestor zväčšoval. Z jednej izby sa postupne 

oddeľovala predná a zadná izba, neskôr komora a ďalšie izby, ktoré 
vytvárali členitosť domu. Izba (chyža) tvorila základný obytný priestor. 
Keďže v nej bola zväčša umiestnená aj pec, ktorá slúžila nielen na varenie, 
ale aj na vykurovanie obytného priestoru, bola jediná vyhrievaná. Preto 
slúžila nielen na varenie a jedenie, prijímanie návštev či vykonávanie 
rodinných obradov, ale aj na spanie. Pece boli pomerne vysoké a 
kaskádovito vystavané do šírky, čo vytváralo priestor na spanie pre deti. 
Doteraz si mnohí informátori z obce pamätajú, ako dobre sa za detstva 
spalo na teplej peci. 

„Chyža“ bola zariadená najmä prakticky. Najčastejšie pri stene bola 
umiestnená otváracia lavica s úložným priestorom „limbak“, ktorá bola 
širšia a vhodná aj na spanie. Zväčša mala ozdobne vypracované operadlo 
a doteraz je zaujímavým kúskom tradičného vybavenia domu. Okrem 
takejto pevnej sa mohli používať na sedenie aj klasické, jednoduché a 
prenosné lavice – „lavky“. Stoličky do zariadenia domácnosti prichádzali 
postupne a najprv v menšom počte. Ak sa niekde zachovali, tiež môžeme 
hovoriť o veľmi pekne zdobenom kuse nábytku. Chýbať v „chyži“ nemohol 
ani stôl z masívu s hrubými, neskôr ozdobne a remeselne opracovanými 
nohami.

Severná časť obce pod brežkom v r. 1943
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Tradične sa postele umiestňovali 
okolo stien a boli výlučne len 
jednolôžkové. V minulosti 
neexistovali dvojlôžkové manželské 
postele. Skladali sa z vysokých čiel, 
ktoré boli ozdobne vyrezávané a 
bočných nízkych častí. Dno postele 
tvorili na ležato upevnené dosky, 
neskôr aj železná konštrukcia 
„šodroň“. Niekdajšie „matrace“ sa 

vypĺňali slamou a nazývali sa „stružľak“. Posteľ sa upravovala do vysoka. 
Spodné, používané vankúše „zahlavky“ a paplóny boli nezdobené a ušité 
z domáceho plátna. Konečná úprava postele však zahŕňala aj ozdobne 
vytkávanú plachtu na posteľ a bohaté vankúše plnené perím, zdobené na 
okrajoch jedného konca taktiež ozdobným vytkávaním. Staršie obliečky 
boli zdobené geometrickými vzormi prevažne červeným „harasom“ – 
vlnou, doplnenou prípadne modrou farbou. Neskoršie sa už na plachtách 
a vankúšoch objavovali rôzne florálne – kvetinové vzory, vtáčie motívy 
– kohútiky alebo rôzne, mohli by sme ich nazvať kalichy alebo džbány s 
kvetmi. 

Vo väčších rodinách, keďže postele boli pomerne vysoké (pamätníci 
uvádzajú, že ako 8 – 9-ročné deti si na nich nevedeli sadnúť), sa pod 
posteľou mohla nachádzať aj akási zásuvná posteľ, ktorú vytiahli až pred 
spánkom a najčastejšie na nej spali deti. Novorodeniatka a maličké deti 
spávali v drevených, taktiež vyrezávaných kolískach. 

Skriňa „šifoner“ pribudla do zariadenia až neskôr. Šaty, plátna, látky a 
všetko ostatné bolo uložené v truhliciach, ladách – tie boli na šuflík aj 
otváranie zvrchu, dokonca mali aj zámok, preto si do nich ľudia často 
ukladali peniaze, a boli umiestnené v sipancu alebo komodách „kasnoch“. 
Kasni boli s viacerými zásuvkami väčšinou 3 rovnakými alebo 2 dlhými a 
2 polovičnými, ktoré boli najvyššie. Aj tento nábytok bol rôzne zdobený a 
vyrezávaný a v domácnostiach by sme ho našli ešte aj dnes.  

Predzáhradky žiarili farbami 
V niektorých obciach by sme sa mohli stretnúť s tým, že záhradky 

pred domami slúžili aj na pestovanie zeleniny „k ruke“. Bola to zelenina 
najčastejšie používaná do varenia (mrkva, petržlen, uhorky). Čižatické 
predzáhradky však v minulosti hýrili aj farbami najobľúbenejších 
vidieckych kvetín. Nájsť by sme ešte aj dnes mohli rusadľovky (pivónie), 
meňace ruže (hortenzie), ďorďíny (georgíny/dálie), kurvaruže 
(topoľovky) labdi ruže (kalina), fajrušky (aksamietnice), šipare/šipovo 

Lada
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ruže (ťahacie i stonkové ruže), floxy, tulipány, narcisy, slnečnice, rebríčky, 
koper (kôpor), orgoňinu (orgován biely aj fialový), ľalie, krizantiny 
(chryzantémy), ľaliovky či ješenske ruže (astry). V črepníkoch boli veľmi 
obľúbené stojace muškáty či „rozmarija“, teda rozmarín. Na dvoroch a v 
záhradách nechýbali ani ovocné stromy ako jablone, marhule (baracki), 
hrušky, čerešne, moruše, slivky a 
orechy. Dvory zdobili aj anďelske 
truby (anjelské trúby) a holiandre 
(oleandre). 

V obci bola k dispozícií aj obecná 
studňa “valalská studzeň”, ktorá 
stála pri dome Emílie Forgáčovej. 
Mnohí obyvatelia si k tejto studni 
chodievali na vodu, pretože na 
svojich dvoroch mali vykopané 
studne len gazdovia. Pri studni 
sa nachádzal aj žľab, z ktorého sa 
napájali kravy, keď išli na pašu 
alebo sa pri nich pristavovali 
prechádzajúci, ktorí smerovali 
“od Oľšavy do Košic” so svojimi 
konskými záprahmi. 

Najvýraznejšie a najzaujímavejšie budovy v obci
Najstaršou budovou v obci je klasicistický kaštieľ Korányiovcov. Podľa 

slohových znakov ho možno zaradiť do 1. polovice 19. storočia. Prízemná 
stavba na krížovom pôdoryse bola prestavaná v 50-tych rokoch 20.storočia 
a následne aj po roku 2000, čím stratila pôvodný vzhľad. Ku kaštieľu 
prislúchali i dve hospodárske budovy typu „dlhý dom“ – s pozdĺžnym 
radením miestností, ktoré slúžili 
pre ubytovanie služobníctva. 
Tie sa však nezachovali vôbec, 
pretože boli zbúrané v 60. 
rokoch minulého storočia. Ku 
kaštieľu patril aj rozsiahly park 
„kerta“ so stromovou i kríkovou 
výsadbou. 

V povojnovom období bol 
čiastočne rozparcelovaný. 

Kaštieľ Korányiovcov v r. 1935

Južná časť obce 
v päťdesiatych rokoch
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Na jeho mieste dnes stojí budova obecného úradu a nový rímskokatolícky 
kostol zasvätený Povýšeniu sv. Kríža. Okrasné stromy a parkové úpravy 
boli postupne odstránené. Horná časť parku, pôvodne s porastom borovíc 
(názov lokality Sosny) zdegradovala vplyvom času na náletový les.  

Z počiatku 20. storočia pochádza kúria židovskej rodiny Frischovcov v 
severnej časti obce. V jej blízkosti stáli aj hospodárske budovy veľkostatku. 
Tie boli v povojnovom období odstránené a na Dujave bol vybudovaný 
areál hospodárskych budov jednotného roľníckeho družstva. 

V centre obce, v priestore súčasnej predzáhradky rodiny Milana 
Dulinu, stála ešte v 20. storočí budova obchodu a krčmy Henkeľovcov, 
ktorá sa však nezachovala. V jej priestoroch rodina aj bývala. Priestor 
pred niekdajšou krčmou i samotná 
krčma boli miestom stretávania sa 
ľudí z obce i miestnych zábav. Ešte 
pred týmto obchodom a krčmou 
stála v obci staršia budova obchodu, 
ktorú vlastnil židovský obchodník. 
Bola postavená v súčasnom dvore 
rodiny Hruškovej - pri jednej z ciest 
na Dujavu, v ktorej podľa spomienok 
pracovala slepá krčmárka.

V jej blízkosti, pamätníci priestor 
určujú neďaleko od cesty vo dvore 
rodiny Vincenta Dulinu, stála drevená 

Henkeľov obchod

Kaštieľ Korányiovcov po prestavbe
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Krčma u Henkeľa - zľava: Ján Nosáľ, Ján Beňo (richtár), Ján Hruška, 
Štefan Hudák - chlapec

zvonica. Neďaleko od nej stála stará požiarna zbrojnica, v ktorej sa 
nachádzala hasičská striekačka na ručný pohon. Stroj bol pomerne 
robustný a tak ho museli obsluhovať aspoň 4 muži, ktorí sa však museli 
striedať, pretože pumpovanie bolo veľmi vyčerpávajúce. Rovnako ako 
krčma, aj zvonica bola neskôr odstránená. V povojnovom období bola 
v centre obce postavená požiarna zbrojnica, ktorá stála do začiatku 21. 
storočia.

V roku 1924 bola postavená budova školy a okrem školskej triedy s 
príslušenstvom bol jej súčasťou aj byt učiteľa. Architektúra školy bola 
typická   pre školské objekty stavané v tomto období. V súčasnosti slúži 
ako materská škola.

Po roku 1938 bol vo výstavbe gréckokatolícky chrám, vysvätený v 
roku 1947. Je to jednoloďová stavba klasického tvaru s vežou. Kostol 
evanjelickej cirkvi a.v. vyrástol v obci na mieste niekdajšej hasičskej 
zbrojnice a bol vysvätený 25. septembra 2011. Najnovšou sakrálnou 
stavbou je rímskokatolícky kostol Povýšenia sv. Kríža z roku 2021.

Cesty v obci boli v čase, pokiaľ siaha pamäť súčasníkov, spevnené, 
odvodnené priekopami a vyasfaltované boli až v šesťdesiatych rokoch 
– v auguste 1961 bola upravená štátna cesta Rozhanovce – Kecerovské 
Pekľany a v júli roku 1968 cesta na Dujavu a do obce Chrastné.

Po roku 1968 bola postavená budova miestneho národného výboru a 
obchodu, ktorá je v súčasnosti využívaná ako obecný úrad i na kultúrne           
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Škola v pôvodnom stave

a spoločenské účely. Má jednoduchú utilitárnu architektúru.
V sedemdesiatych rokoch sa obec stala známou ako sídlo rozhlasového 

vysielača stanice Hviezda s celoštátnou pôsobnosťou. Po revolúcii sa 
vysielač prestal používať a jeho areál schátral. Súčasťou výstavby vysielača 
bolo aj zachytenie prameňa južne od obce a vybudovanie vodovodu pre 
vysielač aj pre obec. Po zmene majiteľa vysielača nedošlo k dohode s 
obcou a vodovod sa prestal užívať. Obec je zásobovaná vodou z vlastných 
studní. V roku 1998 bol do obce zavedený plyn. Kanalizácia v Čižaticiach 
do týchto čias vybudovaná nebola. 

V roku 2013 bola na západnom okraji katastra, na kopci nad dedinou 
pri známej dominante – čerešňovom strome, postavená rozhľadňa 
Čerešenka, ktorá je zároveň pamätníkom Bitky pri Rozhanovciach.

Súčasný územný plán počíta s novou výstavbou rodinných domov v 
časti „Rybník“ a „Úzke lúčky“, kde je však predtým potrebné usporiadať 
rozdrobené vlastníctvo pozemkov pomocou jednoduchých pozemkových 
úprav.
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Vysielač Čižatice

Panorámu Čižatíc zo severovýchodnej strany takmer 50 rokov 
dokresľovali aj vysielače postavené nad obcou v 70. rokoch minulého 
storočia. 

Uznesenie o potrebe výstavby rádiových vysielačov padlo podľa 
interného dokumentu Pozemných stavieb Prešov, ktorým riaditeľ 
prikazoval zabezpečenie výstavby, na XIV. zjazde Komunistickej strany 
Československa v období od 25. do 29. mája 1971. Teda na zjazde, 
ktorý bol oficiálnym ďalším zjazdom strany po vpáde vojsk Varšavskej 
zmluvy na naše územie, ale i po čistkách, ktoré nastali v samotnej strane 
(Vysočanský zjazd, ktorý mal pôvodne prívlastok XIV. a uskutočnil sa 
22. augusta 1968, bezprostredne po vpáde vojsk Varšavskej zmluvy, 
na ktorom sa zišli delegáti nominovaní ešte v období Pražskej jari, bol 
ignorovaný a dnes je vnímaný skôr ako mimoriadny zjazd strany). Práve 
na tomto zjazde v roku 1971 bol na návrh prezidenta Ludvíka Svobodu 
zvolený za generálneho tajomníka Ústredného výboru KSČ Gustáv Husák. 
Predsedom Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie sa stal Miloš Jakeš. 

Otvorenie stavby
Slávnostné položenie základného kameňa stavby zaznamenal                                

30. mája 1974 vo zvuku aj vtedajší Česko-slovenský rozhlas, vďaka 
ktorému vieme, že medzi prítomnými boli napríklad námestník 
federálneho ministra spojov Michal Ondrejka, námestník investičnej 
výstavby Správy rádiokomunikácií Bratislava Hronkovič (krstné mená 
ďalších zúčastnených neboli uvedené), tajomník OV KSČ v Košiciach 
Gajdoš, zástupcovia Česko-slovenského rozhlasu Sova a Haluška a ďalší. 

1 0 3



V prejave prednesenom pri slávnostnom položení základného kameňa 
a otvorení výstavby, ktorý predniesol prítomný zástupca Federálneho 
ministerstva spojov a námestník ministra spojov Michal Ondrejka, 
sa spomína, že aj napriek uskutočneným i plánovaným výstavbám a 
rekonštrukciám vysielacích miest nie je signál rozhlasového vysielania na 
stredných a dlhých vlnách na niektorých miestach, najmä vo večerných 
hodinách, dostatočný. Ondrejka sa taktiež zmieňuje o skutočnosti, že kvôli 
v zahraničí vybudovaným vysoko výkonným vysielačom dochádza na 
niektorých miestach Československa k rušeniu domovského rozhlasového 
signálu či dokonca, že na niektorých miestach je kvalita zahraničného 
signálu vyššia než kvalita domáceho signálu. V dôsledku týchto skutočností 
začala v roku 1971 činnosť zmiešaná komisia československých spojov 
a československého rozhlasu, ktorej výsledkom práce bola správa 
o koncepcii rozvoja vysielacej a prenosovej siete Československého 
rozhlasu. Z dokumentu vyplýva, že je potrebné zabezpečenie ďalšieho 
rozvoja rozhlasových vysielačov, čím by sa eliminovali rozhlasové signály s 
nepriateľskou propagandou prenikajúcou zo zahraničných propagačných 
centier. 

Aj na základe vyššie spomenutého či skutočnosti vysokej počúvanosti 
rozhlasového vysielania prijala federálna vláda Československej 
socialistickej republiky dňa 24. augusta 1972 uznesenie, ktorým uložila 
vybudovať 3 vysoko výkonné rozhlasové vysielacie strediská na území 
ČSSR. Po rozbore pokrytia územia Slovenska sa rozhodlo aj o vybudovaní 
vysoko výkonného vysielacieho strediska Košice – Čižatice. Vysielač mal 
byť podľa prítomných kompetentných zdrojom šírenia ideológie a kultúry 
i vzdelania a zábavy každého druhu. Ako sa vyššie spomína, cieľom bolo v 

republike postaviť 3 takéto vysoko výkonné 
vysielače – prvý bol Košice – Čižatice s 
výkonom 600 kW, neskôr v Topoľnej (okres 
Uherské Hradište) s výkonom 1 500 kW a v 
Libliciach (pri Prahe) s výkonom 1 500 kW.

Vtedajší kompetentní spomínajú, že hoci 
išlo o pomerne náročnú stavbu, prebehol 
proces prípravy jednoduchšie než na 
iných miestach podobného charakteru. 
Pri začatí realizácie bola predpokladaná 
investícia 82 miliónov Kčs. Tá mala vo 
výsledku zahŕňať realizáciu vysielacieho 
strediska s 3 vysielacími zariadeniami SRV 
201, združených do jedného anténneho 
systému.
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Vy s i e l a č  Č i ž a t i c e

Zámerom bolo najmä šírenie celoštátneho programu Hviezda 
(rozhlasová stanica Hviezda začala vysielať 31. augusta 1970, čím 
symbolicky potvrdila víťazstvo normalizácie) s výkonom 600 kW. V tej 
dobe malo ísť o najväčší strednovlnný vysielač na Slovensku. Námestník 
ústredného riaditeľa Československého rozhlasu Sova počas slávnostného 
začatia výstavby spomína, že v tom čase išlo o prvé otvorenie stavby 
takého rozsiahleho a výkonného vysielacieho zariadenia na území ČSSR.  

Námestník ministra spojov Michal Ondrejka sa v príhovore počas 
slávnostného otvorenia stavby zmienil, že veľkým politicko-spoločenským 
prínosom by bola skutočnosť, keby sa podarilo do konca roka 1975 spustiť 
prevádzku aspoň s 1 vysielačom. 

Realizácia výstavby vysielačov
Zo zachovaných dokumentov a zvukových záznamov sa dozvedáme, že 

ústredným investorom stavby bolo Federálne ministerstvo spojov Praha 
na čele s ministrom Vlastimilom Chalupom. Priamym investorom bola 
Správa rádiokomunikácií Bratislava s riaditeľom Alojzom Pospíšilom. 
Stavbu z hľadiska projektovej dokumentácie pripravil Spojprojekt 
Bratislava na čele s riaditeľom Oldřichom Sedlákom. 

Realizáciou stavby Vysielacieho strediska Košice – Čižatice boli 
poverené Pozemné stavby, národný podnik Prešov, závod 02. Tento 
podnik sa v minulosti podieľal aj na výstavbe televízneho vysielača 
Dubník či časti stanice Suchá Hora a ďalších stavieb. Dokumentuje to 
aj vnútropodnikový príkaz riaditeľa, ktorým nariaďuje zabezpečenie 
výstavby čižatického strediska. Dokument objasňuje technické záležitosti 
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súvisiace s prípravou a realizáciou konkrétnych úkonov stavby. 8-stranový 
príkaz menoval za vedúceho strediska Františka Vyhonského a garantom 
a koordinátorom prác sa stal František Šťastný. Príkaz riaditeľa podniku 
Alojza Nemca obsahuje aj technické záležitosti potrebné na realizáciu 
stavby ako zabezpečenie a úpravu prístupovej cesty, žeriavovej dráhy, 
provizórnej čerpacej stanice, elektrickej prípojky, vodovodu alebo pri 
samotnej realizácii prerokovať s ONV a MNV nábor pracovných síl na 
stavbu či prešetriť možnosti dopravy pracovníkov stavby s využití služby 
ČSAD a následne spracovať návrh na dopravu týchto pracovníkov na 
začiatku a konci týždňa, čomu má byť prispôsobený pracovný čas. Úlohou 
kompetentných bolo podľa dokumentu aj zabezpečiť kvalitnú technickú 
prípravu a v plnom rozsahu využiť skúsenosti z výstavby odľahlých 
stavieb, hlavne v Jelšave a Malackách. Na stavbe bola podľa archívnych 
dokumentov zriadená aj osobitná telefónna linka. 

Záverom dokumentu Príkaz riaditeľa podniku – Zabezpečenie výstavby 
rozhlasového strediska Čižatice sú aj odstavce venujúce sa podmienkam 
tamojších pracovníkov. Nariadené bolo aj starať sa o zlepšenie pracovných 
podmienok robotníkov, ich vybavenie ochrannými i pracovnými 
pomôckami, ale i vysoká úroveň sociálnej starostlivosti, keďže boli 
odlúčení od rodín a vlastných domácností. Nariadenie však neopomenulo 
ani nekompromisné vyžadovanie dodržiavania pracovnej disciplíny a 
zamedzenie donášania liehových nápojov a ich požívania na stavbe. 

Dodávateľom oceľovej konštrukcie anténnych stožiarov bol podnik 
Chomutovské válcovny trub a železa, dodávateľom technologických 
zariadení národný podnik Tesla Hloubětín Praha, montáž konštrukcií 
zabezpečovali Hutné montáže n.p. Ostrava a dodávateľom 22 kV elektrickej 
prípojky boli Východoslovenské elektrárne Košice. 

Združený socialistický záväzok, ktorý mal za cieľ vybudovať toto 
vysielacie stredisko, uvádza, že zodpovední aktéri stavby sa zaväzujú, že na 
počesť 30. výročia SNP a oslobodenia ČSSR sovietskou armádou vykonajú 
práce tak, že dňom 30. decembra 1976 bude rozhlasový vysielač uvedený 
do trvalej prevádzky a ukončená výstavba celého komplexu rozhlasového 
vysielača Košice – Čižatice. Záväzok bol následne podpísaný v priestoroch 
MNV v Čižaticiach. 

Ukončenie výstavby a odovzdanie investorovi bolo aj dokumentom 
stanovené na december 1976.

Nad Čižaticami sa podarilo nakoniec vybudovať areál s 3 vysielačmi, 
ktorý otvorili v roku 1977. Stožiare vysoké 120 metrov patrili svojho 
času medzi 150 najvyšších stavieb na Slovensku. Strohé informácie o 
dokončení stavby sa dozvedáme aj z miestnej kroniky, ktorej zápis hovorí 
o tom, že koncom roka 1976 dokončili práce na vysielacom stredisku. 
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Ďalej sa kronika vracia k slávnosti položenia základného kameňa, na 
ktorom sa zúčastnili aj obyvatelia Čižatíc. O konkrétnom dátume spustenia 
vysielačov do prevádzky sa však už nezmieňuje ani literatúra, ani obecná 
kronika. 

Vysielač bol pôvodne vysokovýkonný na frekvencii 1521 kHz, až neskôr 
bol určený pre regionálne a národnostné vysielanie s nižším výkonom 
na 702 kHz (5 kW). Areál spustol po zavedení bezobslužnej technológie 
koncom prvej dekády 21.storočia. Vysielacie stožiare, tzv. dvojičky s 
váhou približne 60 ton, boli nakoniec zhodené 20. septembra 2017, keďže 
posledných 20 rokov neboli využívané. Malý vysielač spolu s vysielačmi 
Nitra-Jarok a Rimavská Sobota sú posledné vysielače stredných vĺn a 
analógového spôsobu príjmu. V 21. storočí je vysielač vo vlastníctve 
spoločnosti Towercom a.s. najmä zdrojom vysielania Rádia Devín a Rádia 
Patria pre Košice a ich široké okolie (do 50 km). 

 
Kryt CO
Zaujímavosťou je, že v areáli vysielacieho strediska sa nachádzala aj 

ochranná stavba civilnej ochrany – kryt CO. Stále tlakovo odolný kryt, 
umiestnený pod prevádzkovou budovou v suteréne, mal kapacitu 20 ľudí. 
Podľa dostupných informácií mal 1 vchod s tlakovo-plynotesnými dverami 
a núdzovým výlezom ústiacim v ochrannej železo-betónovej hlavici. 
Po vstupe do krytu nasledovala odmorovacia priepusť s plynotesnými 
dverami. Úkryt zároveň disponoval jednou miestnosťou pre ukrývaných, 
2 WC a strojovňou vrátane oddelenej prachovej komory a vodným 
hospodárstvom. Nemal však zabezpečený núdzový zdroj energie, len 
napojenie na verejnú elektrickú sieť. 
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Život ľudí 

„Daras ňebulo tak šickoho jak teras jest, 
aľe ľudze žiľi tak ľepši, inakši.“

Hoci by sme si každodenné bytie ľudí v minulosti, najmä tej z 20. storočia, 
o ktorej ešte môžeme počúvať zo zážitkov starších ľudí, spojili s ťažkou 
prácou či neľahkými osudmi, všetci svorne tvrdia, že sa žilo krajšie. Život 
pevne previazaný prácou doma, na statkoch, v záhradách či na poliach 
prinášal neobyčajné chvíle, ktoré sa v pamätiach ľudí zachovali dodnes. 
Aj keď si každý gazdoval na svojom, staral sa o statky i obživu pre rodinu, 
bližšie k sebe mala celá dedina. 

Príchod detí do rodiny a ich detské časy
V minulosti tehotné ženy nechodili rodiť do miest a nemocníc, ale rodili 

doma. Keď už nastal čas, niekto z rodiny privolal babicu/babičku, ktorá 
pomáhala deťom s príchodom na svet. Mnohí spomínajú, že ak v niektorom 
čase zomrelo veľa novonarodených detí, bol to dôsledok neporiadnej či 
neskúsenej babice. Ženy rodili doma, vo vlastných spoločných izbách. 
Oddelenie od ostatných členov rodiny a súkromie voľakedy zabezpečovali 
kutnice alebo kútne plachty, za ktorými čer-stvá matka s dieťaťom ležali. 
Bábätká krstili približne po týždni až dvoch od narodenia. V prípade, že 
bolo dieťa chorľavé, krst prebehol čo najskôr, aby sa nestalo, že zomrie ako 

„pohanča“. V deň krstu 
sa zvyklo aj hovorievať 
“S pohanom idzeme, s 
krescanom še vracime.”

V Čižaticiach bola ba-
bicou napríklad aj pani 
Vadasová, z Keceroviec, 
pani Bugľocová, neskôr 
Michaliková, ktorú volali 
Michaľička. Rodiny boli 
viacpočetné, bežne mali 
manželia aj 5 – 6 detí. 

Najmenšie deti mali 
svoje miesto v kolíske. 
Tá bola väčšinou celá 
drevená a vyrezávaná. 

Deti pri úli
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Zriedkakde sa však dalo stretnúť aj s vypletanou prútenou kolískou. Ak sa 
malému bábätku zívalo, vravievalo sa, že sa rozpráva s “anďeľikami”. Keď 
sa dieťaťu po pôrode čistila pokožka, na ktorej sa nachádzali chrastičky 
či lupiny vo vlasoch, tento jav sa označoval ako “cemeňe” - teda dzecko 
malo cemeňe. Nebolo neobvyklé, ak sa o najmenšie deti starali aj starší 
súrodenci – väčšinou dievčatá. Ak išli ženy na pole, najmenšie deti so 
sebou zvykli brávať. Neďaleko seba na vhodnom mieste dieťa strávilo 
deň v „ringočke“ – v hrubom ušitom plátne zavesenom na 2 skrížených 
paliciach. 

„Zme še labdaľi, uhaňaľi, labdu zme sebe i rucaľi...“ odpovedajú 
informátori na otázku, ako sa ešte ako deti hrávali v dobách, keď nebolo 
rádio, televízia ani internet. Niektorí si dokonca pamätajú aj na hry, ktoré 
sa hrávali. Okrem labdi (lopty), loptových hier, hokeja „na kačňiku“ či 
lyžovania, hrávali deti aj tzv. „pigu“ alebo „na vibehovanu“.

Detská hra „piga“
Vystrúhalo sa drievko dlhé asi 10 cm a na obidvoch koncoch sa 

zastrúhalo do špičky (akoby na ceruzku) tak, aby ostal rovný len krátky 
úsek uprostred drievka. Do zeme si vyhĺbili menšiu jamku, naprieč ktorou 
položili vystrúhané drievko. Druhou, úzkou a približne 50 cm dlhou 
paličkou sa jeden z hráčov snažil rýchlym pohybom podobrať drievko tak, 
aby vyletelo do vzduchu. Následne sa ho hráči snažili chytiť do ruky skôr 
než ten hráč s paličkou letiace drievko trafil. Ak hráči drievko chytili skôr 
než ten, ktorý drievko vyhadzoval paličkou do vzduchu, vypadol. 

Deti na lúke

Ž ivo t  ľu d í
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„Na vibehovanu“
Túto hru hrali deti na kopcovitých miestach. Deti zhora z kopčeka 

hádzali loptu kamarátom dole a tí vybiehali a loptu chytali. Potom sa deti 
„čeraľi“ - vymenili a hra pokračovala.  

Deti však mali aj svoje povinnosti – tie mladšie napríklad chodievali 
pásť kravy alebo s paličkou v ruke zahnali husi, aby sa okúpali v potoku. 
Staršie už boli považované za plnohodnotnú pracovnú silu, a spolu s 
rodičmi, starými rodičmi či súrodencami, okopávali na poli zemiaky a 
„runkľu“(repu) a hrabali lúky. Veľkou atrakciou pre deti bolo, ak prišla 
do obce nejaká novinka. V detských časoch najstarších obyvateľov 
Čižatíc neboli dostupné bicykle ani iné hračky. „Labdu“ si deti vyrábali zo 
starých „rentkoch“ – handier, ktoré doma našli a poskrúcali do gule. Na 
prvú kolobežku v dedine, ktorú mu poslal otec z Čiech si ešte pamätá p. 
Rudolf Tkáč „šicke chlapci zme še kolobežkovaľi a rozbiľi zme ju raz-dva.“ 
Hoci možno mali deti menej povinností, platili aj pre nich spoločenské 
pravidlá. Deti mali napríklad zakázané zúčastňovať sa na zábavách. Hoci 
prirodzene, ako každé dieťa boli zvedavé a chodievali nakúkať cez okná 
či spoza rohu, kým nedovŕšili vek a nemohli sa zaradiť ku mládeži, boli za 
takúto zvedavosť karhané. 

Nielen s detským vekom, ale takmer s každou prácou, pri ktorej sa 
stretávali ľudia, boli spojené aj rozprávky či „pripovedky“. „Stare ľudze 
šicke znaľi, ľebo ftim žiľi.“ Vraj každý starší človek poznal veľké množstvo 
všakovakých skutočných i vymyslených príbehov, ktoré boli späté práve 
so životom, aký ľudia poznali a v čo verili. Spätosť nebola prítomná 
len v témach príbehov, ale aj v lokalitách. „Pripovetki” často hovorili o 
skúsenostiach a zážitkoch z ciest po blízkej i vzdialenejšej okolici. Ako na 
jednu z najlepších rozprávačiek, a zároveň aj „švitkú“ ženu so zmyslom pre 
humor, spomínajú pamätníci na „staru maceru Sekľovu“. „A to rospravaľi: 
Išľi z mľina z Boľarova v noci, koň ich provadzel – na určitom mieste, vraj 
keď sa gazdovia v noci vracali z boliarovského mlyna, stretávali popri 
ceste chodiť koňa.  Alebo príbehy o ceste z Rozhanoviec, počas ktorej 
gazdovi čosi skočilo na voz... . Alebo rozprávali o zážitkoch z krížnych ciest 
(križne drahi), prípadne že: „išľi a na stred drahi im v noci o dvanastej 
tancovala ňevesta...“. 

Mládež už chodievala na „večarki”. Chodilo sa od domu k domu do tých 
príbytkov, v ktorých bývali už vyrastené dievčatá „dzevki“. „Zme chodzeľi 
od chiži do chiži, dze dzevčeta buľi.“ Na „večarkoch” sa mládež zabávala, 
spievala a tancovala. Chlapci i dievčatá, ktoré sa už zaradzovali ku mládeži, 
mali svoje skupiny. Tie sa delili na staršie dievky, stredné a najmladšie, 
ktoré dievčili najkratšie, resp. prijali ich medzi dievky len nedávno. 
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Rovnaké delenie na 3 partie platilo aj u chlapcov, a teda rovesníci mali 
svoje vlastné skupiny. 

Nielen mladí, ale ľudia vo všeobecnosti, podľa spomienok a zážitkov 
najstarších obyvateľov, sa stretávali a zhovárali viac. Ulice žili ľuďmi 
napríklad každú nedeľu popoludní. Dievčatá sa prechádzali po ulici 
spievajúc a takmer každý dom mal pred dvorom umiestnenú lavičku, 
ktorá bola miestom stretávania sa a rozhovorov susedov, rodinných 
príslušníkov či skrátka okoloidúcich, ktorí sa pristavili. Na tento fakt a 
spôsob fungovania spoluobyvateľov spomínajú pamätníci najčastejšie. 

Gazdovstvo a práce
Značnú časť surovín či jedla, 

ktoré si ľudia pripravovali a z 
ktorých varili, si dopestovali či 
dochovali sami. Ráno vstávali 
väčšinou s východom slnka, 
keďže elektrina v tom čase ešte 
nebola natoľko rozšírená. Najprv 
sa muselo postarať o statok – 
nakŕmiť či podojiť a až potom sa 
pripravovali raňajky. Po raňajkách 
už odchádzali buď na pole, na 
lúku, alebo k inej každodennej 
činnosti a neskôr do zamestnania. 

Ako veriaci v najznámejšej 
modlitbe prosia „chlieb náš každodenný, daj nám dnes“, tak sa aj ľudia 
snažili zaobstarať si poživeň počas celého roka. Nielen základom chleba, 
ale aj mnohých iných jedál bola múka. Aj gazdovia z Čižatíc sa k chlebu a 
múke museli dopracovať doslova od zrniečka. Najčastejšie siali gazdovia 
jarec (jačmeň) i pšenicu a každý dobrý gazda vraj aj ovos pre kone. Čas 
siatia prichádzal väčšinou v marci. Vyrastené a zlatavé obilie gazdovia 
najprv kosili ručnou kosou, neskôr mechanickou kosačkou. Skosené 
steblá sa zhrabávali a zväzovali ich najmä ženy porveslami (povrieslami) 
do snopkov, ktoré sa ukladali na seba do „maradekoch“ alebo do 
„hromadkoch“. Klasy sa dávali do stredu a spodná skosená časť trčala na 
vonkajšiu stranu. „Snopky” sa neskôr pozvážali do humna. Zrno sa z klasov 
získavalo mlátením. Najskôr ručne cepmi a neskôr im pri tejto činnosti 
pomáhala mláťačka. Tú mala v dedine rodina Kajňaková. „Snopky” obilia 
na nanosili do dvorov a naukladali do stohov. Mláťačka sa buď dotiahla do 
humna, alebo ak bolo humno malé, mlátilo sa na dvoroch. Jeden stál hore 
„na bubňe“, ktorý „karmel mašinu“. Dve ženy stáli po stranách a podávali 

Pri práci
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hore jednotlivé „snopky”. Z mláťačky išiel „elevátor“, ktorý nosil slamu. Tú 
ukladali do stohu muži, ženy nosili v košíkoch plevu. Ňou potom kŕmili 
najmä kravy. Mláťačka putovala od gazdu ku gazdovi dovtedy, kým si 
každý nevymlátil urodené obilie. To potom gazdovia približne dvakrát 
do roka nosievali na vozoch do najbližších mlynov. Čižatickí gazdovia 
chodievali do mlyna v Boliarove, Kecerovských Kostoľanoch i Opinej. Mlyn 
v Boliarove vraj gazdovia radi využívali, pretože už bol lepšie technicky 
upravený. Vrecia s obilím naložili na voz a odviezli do mlyna. Podľa toho, 
koľko práce mlynár mal, buď nechali gazdovia obilie u mlynára a vrátili 

Poľné práce

      Pri mláťačke
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sa, napríklad večer alebo na druhý deň, alebo počkali, kým na nich prišiel 
rad. Mlynár však mlel až vtedy, keď bol majiteľ obilia už v mlyne. Druh 
múky (hladkú, polohrubú a hrubú) určovala kvalita obilia i mlecí proces. 
Z mlyna si hospodár nedoniesol len vrecia múky, ale aj otruby, ktorými 
potom kŕmil zvieratá na statku – kravy a svine. Na skladovanie múky 
v domácnostiach slúžili lady, ktoré sa otvárali na vrchnej strane a celé 
vnútro bolo zhora nadol rozdelené na 3 časti – na 3 typy múku (hrubú, 
polohrubú a hladkú).

Okrem prác súvisiacich s pestovaním obilnín svoj čas ľudia venovali aj 
iným plodinám a ďalšiemu zabezpečovaniu hospodárstva. Napríklad v 
zimných mesiacoch, respektíve do marca, chodievali gazdovia na drevo 
do lesa, ktoré donášali do dediny pomocou záprahov. Súčasťou prác pred 
sezónou bolo aj vynášanie nahromadeného hnoja zo statku na pole – teda 
hnojenie rolí. 

Po jarnom siatí nasledovali práce spojené so zabezpečovaním ostatnej 
úrody. Hojne sa siala repa a sadili zemiaky. Repa bola najmä krmovinou 
určenou pre gazdovské zvieratá. Zemiaky i spomínanú repu následne 
chodili ľudia na polia okopávať, čo sa ľudovo nazývalo aj „okopaňini“. 

Najmä mužskou činnosťou bývalo aj ručné kosenie lúk. Niektorí 
gazdovia vstávali v teplých mesiacoch už skoro nad ránom, aby sa im 
kosilo čo najlepšie za rosy, ale aj preto, aby sa vyhli najväčšej obedňajšej 
páľave. Muži chodievali po samom, ale i vo väčších partiách a to podľa 
toho, koľko mužov bolo v rodine a či si niekoho dohodli na výpomoc.

Ukončenie žatvy v r. 1950
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Ak kosilo naraz viacero mužov, prirodzene sa rozdelili tak, aby lúku 
kosili postupne a navzájom si neprekážali. 

Jeseň zas bola časom zberu úrody nielen v záhradách, ale aj na poliach. 
Keďže bolo potrebné zabezpečiť dostatok zemiakov na celú sezónu pre 
rodinu i na kŕmenie pre zvieratá, mohli byť zemiaky zasadené aj na troch 
poliach. Všetka úroda sa musela ručne zozbierať, previezť z poľa domov 
a dobre uskladniť. Vyzbierané pole následne muži ešte zorali a prípadne 
posiali aj oziminy. 

Najmä zimné večery trávili ženy pradením konope a jeho prípravou 
na ďalšie použitie. Konope museli najprv vymočiť, to sa potom trelo na 
„cerľici“ a česalo. Nasledovalo pradenie, ktoré neskôr uľahčilo využívanie 
kolovrátkov. Nite sa následne namotávali na motovidlá. Aby bola priadza 
pekná a biela, nechali ju lúhovať v luhu. Vybielené nite sa vyprali v 
potoku. Potom ešte bolo potrebné previť priadzu na „špuľar”   a veľké 
cievky „fajfy”. Z toho sa materiál snoval na snovadlici. Toto bola jedna z 
najnáročnejších činností a vedelo ju len niekoľko žien. Po zložení nití zo 
snovadlice navili osnovu na krosnách a vďaka tomu mohli utkať látku. 
Doteraz sú na viacerých povalách rodinných domov v Čižaticiach odložené 
krosná i nástroje na spracovanie konope. Ženy na krosnách utkali nielen 
čisté látky slúžiace na šitie oblečenia, ale aj úžitkový a ozdobný textil. 
Plachty na postele či obrusy na stoly boli 
zdobené „preberaním“. Vzor si žena počas 
tkania počítala a vytkávala spolu s tvoriacim 
sa plátnom. Výroba jedného obrusu na stôl 
mohla trvať aj celú zimu. Okrem typických 
tkanín si mladé dievčatá pred svadbou 
tkali družbovské ručníky do výbavy. Mohlo 
sa stať, že ak malo byť na svadbe veľa 
družbov, musela utkať aj 12 či dokonca viac 
družbovských ručníkov. 

Okrem bežného oblečenia i sviatočných 
odevov si ľudia museli vedieť zhotoviť 
výbavu aj na tuhú zimu. Napríklad rukavice, 
ktoré využil aj gazda na ceste so záprahom. 

Tradičný tkaný vzor
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So statkom si musel vedieť gazda poradiť
Zvieratá mali na dvoroch dlhé obdobie významnú úlohu. Vo dvoroch by 

sme nenašli len sliepky, ale aj kačky, husi, niekde aj holuby, ale taktiež 
aj zajace, ovce, kozy, prasatá, kravy a voly a chýbať nemohli na dobrom 
gazdovstve kone. Dobrý dvor obsiahol aj 100 kusov rôznych domácich 
zvierat (na jednom takomto dvore by sme našli hneď niekoľko koní, býka 
(bujaka), aspoň 4 kravy, niekoľko mladých jalovíc a teliat (ceľetá), prasatá 
(šviňe), ovce a desiatky kusov sliepok (kurí), kačiek a husí. Nešlo len o 
zdroj potravy, ale najmä kone, kravy či voly boli veľkými pomocníkmi aj 
pri práci na poliach. Takmer v každom dvore by sme v prvej polovici 20. 
storočia mohli nájsť aspoň jeden pár koní. „To v každim dome bula para 
koňi.“ Zvieratá si museli gazdovia vychovať a naučiť ich pracovať tak, aby 
im pomáhali čo najväčšmi a robili to, čo od nich gazdovia chceli. 

Povely pre ťažné zvieratá:
kravy / voly
Dopredu: Čá! 
Stáť: Ho, hó! 
Doprava: Čahov
Doľava: Ohde! 
Cúvať: Hejk! 

Niektoré kravy a voly museli gazdovia počas orby “prevádzať“. Skúsení 
gazdovia však spomínajú, že iné zas boli natoľko vycvičené či múdre, že 
im stačilo zadať povely. Kravy viedli gazdovia aj pešo. Kravu, ktorá kráčala 
na ľavej strane, uviazal gazda reťazou alebo povrazom a viedol záprah, 
kam potreboval. Cez plece zvykol mať prehodený batoh a v ruke držal bič, 
ktorým popoháňal. 

Počas vedenia koní sedel pohonič na voze. Z voza zišiel napríklad vtedy, 
keď kone ťahali  ťažší záprah hore strmým kopcom. 

Ľudia svoje zvieratá, najmä kravy a kone, aj pomenúvali. „Každa krava, 
každy koň mal meno.” Kravy dostávali mená: Malina, Jahoda, Keša, Cifra, 
Margita, býk sa mohol volať aj Karči. Kone dostávali mená ako Pišta, 
Bandi, Bosi (pretože mal 2 nohy bielej farby), Rigov (čierny kôň). 

Kone i vozy mali dokonca „tabľički“. Išlo o ceduľky zo žltého/medeného/
bronzového kovu. Ak išli gazdovia s vozom do mesta, oválnu tabuľku 
umiestnili na koňa idúceho na ľavej strane na postroj „na štverci“. Väčšia 
a hranatá tabuľka sa upevnila na voz. Na tabuľkách boli napísané hlavné 
údaje majiteľa koní a voza: meno, priezvisko, obec a číslo domu. Do 
mesta, do Košíc, sa často chodievalo na „jormačisko“ – jarmoky. Pamätníci 
spomínajú, že na mieste dnešného Senného trhu bola mestská váha,          

kone
Dopredu: Vjó! 
Stáť: Ho, hoo, ho! 
Doprava: Heť-tá! 
Doľava: Vihí! 
Cúvať: Hibúj! Šibuj!         
Cúvať s vozom: Curik! Curuk! 
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na ktorej sa vážilo predávané seno či drevo (preto Senný trh). Jarmoky so 
zvieratami sa  uskutočňovali v priestoroch Jarmočnej ulice za koľajami. 
Dominikánsky trh bol vyhradený pre nákup potravín. Aj mnohé ženy z 
Čižatíc chodievali na trhy predávať. Napríklad jablká, orechy, hrušky a inú 
úrodu či hydinu. Na takéto dlhšie cesty neslúžil obyčajný voz „rebriňák“, 
ale už lepší a parádnejší, ktorý nazývali buď „vozík“ alebo „panove už 
brički maľi“. Vozík bol kratší, s 2 lávkami na sedenie za sebou (dvaja sedeli 
vpredu, dvaja vzadu) a vzadu bol ešte upevnený pletený kôš i „šeregľe“, na 
ktoré sa ukladala „zajda zo šenom“. 

Remeselníci a majstri v Čižaticiach
Ľudia v minulosti museli byť a aj boli veľmi zruční. Množstvo prác na 

hospodárstve i v domácnosti si zastali sami. Vďaka svojim znalostiam a 
skúsenostiam si tak veľa vecí vyrobili a opravili sami. Boli však remeslá a 
remeselníci, bez ktorých by si gazda či gazdiná neporadil.

V Čižaticiach podľa spomienok viacerých pamätníkov bývali dvaja 
kováči. Jeden býval v domčeku, ktorý ešte aj dnes stojí pri starom 
cintoríne pri kostole kúsok nad cestou. Túto rodinu poznajú Čižatičania 
pod prezývkou Kovaľovo. Kováča Andera zasiahla bomba počas Druhej 
svetovej vojny neďaleko jeho domu. 

Druhý, kováč Lengyel, býval na konci dediny – na dnešnom pozemku 
Ladislava Kočiša, kde hneď v jeho začiatku stála aj kováčska „šmykňa”, 
teda vyhňa. „To chodzeľi z okoľici koňe kovac, a teke.“

Zručným remeselníkom bol aj stolár p. Weis. On zhotovoval rôzne kusy 
nábytkov ako lavice, lady, stoly či stoličky, ale napríklad i okná a dvere do 
domov.  

Šikovnou „švačkou“, teda krajčírkou bola aj „nena“ Milanová alebo 
Buchtanička. Bývala v súčasnom dvore rodiny Minárikovej. Najmä ženy 
si k nej chodili dať ušiť „šaty“ – čiže typickú sukňu a blúzu. Spod jej rúk 
vychádzali aj prekrásne na stroji „štapane“ vyšité fartuchy či opľečka 
alebo „šnurovane brušľiky“.

Ak niekto staval v minulosti dom, na stavbu strechy si zavolal uja Vadasa. 
Ten bol šikovným tesárom, ktorý so svojimi pomocníkmi postavil nejednu 
strechu v Čižaticiach. „Narubaľi dubi a kresaľi tote dubi zos tekima 
kaľačkami. Kresaľi krokve i hredi. Ňe na piľe, ručne šicko robeľi a stavaľi.“ 
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Tradičná svadba 

Okrem najväčších kresťanských sviatkov roka boli v živote ľudí aj iné 
udalosti, ktoré si zaslúžili pozornosť a ktorých zvyky sa zachovávali 
najčastejšie. Jednou z najväčších udalostí v živote človeka bola svadba. 
Kým sa však výber životného partnera začal prispôsobovať citom mladých 
ľudí, bolo zvykom hľadať si náprotivok podľa rôznych kritérií. 

Mladí muži boli vychovávaní tak, aby sa vedeli postarať o hospodárstvo, 
zabezpečiť rodinu i rodinný majetok. Dievčatá boli vychovávané a vedené 
k domácim prácam, vareniu i starostlivosti o rodinu a domácnosť. Platilo, 
že pri chlapcoch bolo dôležité postavenie či stavovská príslušnosť rodičov. 
Z pohľadu dievčat vraj postačovali požiadavky doby. Čím však bolo dievča 
šikovnejšie, tým bolo lepšie. Ak bola poriadna v ručných prácach, vedelo 
sa o tom nielen doma, ale aj po celej dedine. Priúčali sa čisteniu riadu, 
praniu, vareniu, robotám na dvore pri dobytku a na roli, ale aj práci s 
vláknom. Ďalej vedeli zbierať ľan a konope, ovládali ich spracovanie, 
snovanie a niektoré i tkanie, vyšívanie a šitie. 

Šikovnosť preukazovali mladí nielen pri práci, ale aj pri zábavách. Väčšiu 
šancu na dobrý vydaj malo napríklad dievča, ktoré sa vedelo v tanci dobre 
držať, malo pevnú postavu či vedelo pekne spievať v karičkách. Rovnako 
žiadanejší bol mládenec, ktorý sa v tanci vedel zvŕtať a vedel viesť tanečnú 
partnerku. Postavenie a rozhodovanie dievčat a chlapcov však nebolo 
rovnocenné. Dievča vraj voľakedy nemohlo len tak odmietnuť pozvanie 
do tanca, hoc by sa jej aj „parobok“ nepáčil. Pre také prípady si dievčatá 
vymýšľali fígle, ako napríklad, že si zavolanie chlapca do tanca nevšimla, 
lebo sa zohla, aby si napravila topánku. 

Svadobná družina
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„Jak to bulo v Čižacicoch”
Hoci Čižatice považujeme za pomerne malú dedinu charakterizovanú 

najmä niekdajšou poľnohospodárskou prácou ľudí, mali aj naši predkovia 
zaužívané mnohé zaujímavé a dnes už takmer až nepoznané tradície. 
Tie v sebe spájali obradnosť so snahou  o zabezpečenie prosperity či 
vyjadrenia vďaky. Jednými z najkrajších, najzaujímavejších, ba možno aj 
najviac zapamätateľných boli tie svadobné. O tie sa v Čižaticiach v roku 
1942 zaujímala aj Matica slovenská prostredníctvom dotazníkovej akcie. 
O tradičnom priebehu svadby v Čižaticiach rozprávala Alžbeta Sabolová. 

„Pret prišahu”
Prvým dôležitým krokom pred 

svadbou, keď už mladí vedeli, že sa 
chcú vziať, boli „vohľedy“. Nastávajúci 
zať s rodičmi navštívil dom dievčaťa, 
aby ho vypýtali. Len v prípade, že 
rodičia dievčaťa do týždňa navštívili 
rodinu mládenca (išli nevestu 
„pripovedac), bola svadba („vešeľe“) istá. V rovnaký deň ako dievča 
pripovedali, odchádza „mladi“ do domu nevesty. Ďalší deň bolo potrebné 
ísť dohodu oznámiť notárovi a na faru kvôli ohláškam. Platilo, že po 
vyjdení 3 ohlášok, po 3 týždňoch, bolo „vešeľe“. 

Týždeň pred svadbou išli rodičia s mladými nakupovať dary. Budúci 
ženích mal svojej nastávajúcej (mladej) kúpiť čižmy, látku na šaty a 
šatku (hustečku na hlavu). Mladá zas mala svojmu budúcemu manželovi 
zaobstarať dve košele, a svokre, prípadne ak mal mladý aj sestry, tak aj 
švagrinám šatky na hlavu. 

V sobotu, pred poslednou nedeľnou ohláškou si k sebe domov mlada 
zavolala svoje kamarátky a dievky z dediny (družičky) viť pierko 
(rozmariju) pre mladého – podľa výpovede Alžbety Sabolovej sa tomuto 
stretnutiu hovorilo „rukoviny“. Dievčatá si počas prípravy pierka často 
spievali. Mladého pierko malo 2 časti – voskovú, ktorá sa kupovala v 
meste, a zo zeleného rozmarínu, ktorý mal sedem „vršky“. Po dokončení 
rozmariji si mladý musel pierko kúpiť. Pri kupovaní dievčatá spievali: 

Rukuju še dzevče, rukovini stoja
už še zrukovala Hanča Kajňakova.

Teraz sebe teraz bela Hančo rozvaž,
že to ňe s jabloňi, jablučko odorvac.
Ket sladke odorveš a kvašne odruciš,

a s kim raz prišahňeš naveki žic mušiš.
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Mladý mohol za rozmariju zaplatiť aj 100 KS. V starších dobách mohol 
byť podľa spomienok pani Sabolovej prítomný aj „starosta“, krstní rodičia, 
rodičia mladej i mládež z dediny. S rukovinami sa spájala aj hostina, na 
ktorej si mládež zatancovala.

„Vešeľe”
Zaužívaným svadobným dňom bol v minulosti pondelok. Už zavčas rána 

mali mlady a mlada pozháňať po dedine všetkých hostí. Ak boli mladí z 
jednej dediny, tak sa hostia pohostili v obidvoch domácnostiach. Takáto 
hostina trvala až do obeda. Po ňom vypýtal „starosta“ mladeho od rodičov, 
pričom „družina“ – mládenci a dievky – spievali:

Pitam vas, mamočko, 
pre Pannu Mariu,

ľem me viprovadzce
v ščeštľivu hodzinu.
Pitam vas, apočko,
pre Kristovo rani,

ľem me viprovadzce
s Boskima slovami.

Cestou z domu mladeho spievali: 
Poberaj še sinu v ščestľivu hodzinu,
žebi ši še vibral po dobru gazdiňu.

Žebi bula tkačka, a ku temu švačka,
žebi mu višila na košuľi vtačka.

Cestou k mladej na vozoch i pešo sa spievalo aj toto:

Poľecime, pobežime,
nikdze še mi ňestavime,
až u Kajňaka na dvore,
na tim žeľenim javore.

Voľakedy išiel mlady pre nevestu so starším družbom i so „zastavňikom“ 
na koňoch. Zastavňik bol urobený z drevenej palice, ktorej koniec 
bol ozdobený „chvojinkou“, teda čečinou. Na palici boli popribíjané aj 
hodvábne šatky a stužky. Od tohto zvyku sa však pomerne skoro začalo 
upúšťať, a tak sa mlady vybral rovno do kostola. 

Mladuchu pred sobášom obliekli družičky do hodvábnych („hrubich 
hadvabnich“) šiat. Nevesta si obliekla vraj aj zo desať bielych „kabatov“, 
teda spodničiek, pričom jednu pre šťastie otočila naruby. Pod „belu 
hadvabnu bluzu“ si obliekla košeľu a „brušľik“. Mladej po oblečení sa ešte 
dali na hlavu biely voskový veniec. Zelený venček, ktorý uvili s husacím 

Tr a d i č n á  s va d b a
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bielym pierkom, jej pripli vzadu na vlasy až pred prísahou. Pri ozdobovaní 
hlavy mladej družičky spievali: 

A na zahumňu, v tim jarim žice prepelka prepeluje.
Ňe tak prepeluje jak pravdu poveda pred milim Panom Bohom. 

A ktera dzevečka svoj žeľeni veňec po počľivosci noši,
taka je prekrasna jak zorňička jasna pret milim Panom Bohom. 

Upravenú nevestu vypýtal od rodičov starosta, pričom sa spievala tá 
istá pieseň ako u mladeho. 

Mladí sa nakoniec stretli až v kostole, kam mladu priviedol starší družba. 
Pred oltárom jej pripla sestra alebo sesternica na hlavu spomínaný zelený 
venček s husím pierkom. Tradícia vraví, že tento venček hneď po prísahe 
rodina mladej strhne a doma spáli, pretože ten, ktorý by sa ho zmocnil, 
mohol pomocou neho čarovať. Pierko mladého si zas mala vziať nevesta. 
Ešte pred prísahou mala mladému chytro stúpiť na nohu, aby mala v 
nastávajúcom gazdovstve slovo ona. 

„Na hosciňe”
Cestou od kostola sa spievala aj takáto pesnička:

Do koscela jedno, jedno,
A z koscela dvojo, dvojo,

ňetrebalo tebe Hančo muža,
mohla ši chodzic jak červena ruža.

Pred vchodom do domu mladej zatarasili dedinčania cestu do dvora 
dlhou žrďou – vytvorili „bránu“. Prejsť ňou mohla nevesta iba vtedy, keď 
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starší družba za bránu zaplatil. Ešte predtým, než si zasadnú za stoly, 
vypýta starší družba od starostu mladej pre mladého svadobnú družinu 
prístrešie (hospodu). K tejto mladého družine patril starší i mladší družba, 
starosta, hostia zo strany mladeho i staršia „svatka“ (široka), ktorá mala 
dôležitú úlohu pri neskoršom čepení nevesty. Po tomto vypýtaní dá 
mladucha staršiemu a mladšiemu družbovi i staršej a mladšej svatke 
ručníky, ktoré si previažu krížom cez plecia. Tieto ručníky boli znakom 
dôležitej úlohy na svadbe. Do večere sa u mladej tancovalo a spievalo. 

Po večeri nastal odchod do domu mladeho. Starší družba, ktorý odviedol 
nevestu pred starostu, ju odpýta od rodičov, celej rodiny i od družiny z 
dediny. Po tomto obrade dali rodičia mladému páru požehnanie. Spevom 
potom vyprevadili nevestu z domu:

Stolki, lavki maľovane,
zostavajce vi tu zdrave.

Kto už vas tu čochac budze, 
kedz už Hanča z domu pojdze. 

Na dvore spievali mladému tak, akoby ho chceli poúčať:
Povedaju ľudze dobri mladi budze, 

keľo krup do harka každu čitac budze.
Povedaju ľudze dobri mladi budze,

keľo boli v ploce s každim ju bic budze.

Spev sprevádzal aj cestu z domu nevesty do domu ženícha.
Povec ti mne povec, vtačku premiľeni,
ktori na tim švece človek zarmuceni
Povem, ja ci povem, ktori zarmuceni,

co še plano vida i plano ožeňi.

Po príchode k domu mladeho nevestu nepustia hneď dovnútra. Musí 
najprv tri razy zabúchať na dvere a zavolať: „Mamo, otvorce!“ Nevestu 
privítajú v „tuforku“ (predizbe), ktorá vstupovala so slovami: „Mamo, 
jak še mace?“ Po príchode sa nevesta pobozkala s rodičmi a pri vítaní 
podala svokre koláč zakrútený v peknom tkanom obrúsku a fľašu pálenky. 
Neskôr sa začala pred koláčom uprednostňovať torta a s vývojom doby sa 
na svadbu čoraz častejšie nosili aj ďalšie torty a pripravovali cukrovinky. 
Tradičnými však boli najmä makovníky, tvarožníky, lekvároše či prázdne 
koláče. Nevestu následne usadili k stolu a pohostili. Po chvíli prišli do domu 
mladeho aj nevestini rodičia, po ktorých príchode sa večeralo. Prvým 
jedlom pri každej dôležitej udalosti „kočeňina“ (huspenina), pretože bez 
nej sa nič neskončí. Nechýbali ani klobásky, či pečené a varené mäso. Po 
večeri u mladeho sa mládež zabávala s muzikou až do rána.
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Čepeňe
Okolo polnoci sa malo začať „čepeňe“ (čepčenie). Pred ním bolo zvykom, 

že starší družba, mlada, staršia svatka, mladšia svatka, družičky a mladší 
družba tancovali tanec zvaný „bočuľa“. V tomto poradí sa mali pochytať 
ľavou rukou za chrbát, pričom v pravej ruke držali medzi prstami dve 
zapálené sviečky. Starší družba, ktorý bol prvý, mal v ruke paličku, ktorou 
bil posledného, teda mladšieho družbu i ľudí okolo seba. Tento tanec 
sa opakoval trikrát, k čomu dával povolenie starosta. Po treťom tanci si 
nevesta kľakla na ručník a starší družba okolo nej tancoval s nožom v ruke.  
Tanec znázorňoval boj, pretože družba akoby bojoval o mladej zelený 
veniec. Znázorniť to mohol aj tým, že „pichol“ nevestu párkrát nožom, 
ktorý však bol zavretý. Trikrát si počas tanca pýtal od nevesty „korunu 
panenstva“ a trikrát opakoval tanec. Po treťom raze jej sňal „korun“ – 
veniec z hlavy a starostovi oznámil, že boj  s nevestou je ukončený. Po 
tomto obrade si ešte starší družba zatancoval sám s vencom. Číslo 3 bolo 
v ľudovej kultúre považované za magické a samotnej trojke i jej násobkom 
bola pripisovaná dôležitosť či pozitívna hodnota. 

Po týchto úkonoch nastáva samotné „čepeňe“. Len vydaté ženy 
odchádzajú s nevestou buď do samostatnej izby, alebo ak v dome nie je, 
tak do susedovho domu. Vždy však odchádzali do horných susedov, aby aj 
ich budúce gazdovstvo rástlo a neupadlo. 

Mladú dali ženy sadnúť na stolček, na ktorom bol prestretý kožuch, 
aby sa jej narodil kučeravý chlapec. Keď sa usadila, ženy zo svadby jej 
zaspievali:

Na co ši ti prišla, na co či tu šedla,
kec ši ňerobela, co tu budzeš jedla.

Aňi ňehrabala, aňi ňekopala,
teraz budzeš švekre oči vijedala.

Po pesničke nasleduje samotná úprava hlavy nevesty – vrkoč, ktorý mala 
zapletený so stuhou, jej rozplietli a upravili do „koňťe“. Vlasy sa splietli 
alebo stočili do uzlíka okolo drievka zastrčeného medzi vlasmi v oblasti 
záhlavia. Takto upravené vlasy prikryli červenou hodvábnou šatkou. Ak 
malo dievča vlasy veľmi husté alebo dlhé a neboli by sa zmestili pod šatku, 
žeby dievčaťu vystrihli z prostriedku hlavy časť vlasov, alebo jej i ich 
ostrihali. Na „koňťu“ sa ešte uviazala pod bradou šatka (hustečka). 

Počas tejto úpravy vlasov sa spievali rôzne čepenkové piesne, ktoré vo 
svojej výpovedi Alžbeta Sabolová opísala ako „britke“, teda nemravné a 
neslušné. Vtipne podané piesne mali za úlohu vysvetliť neveste manželské 
povinnosti a opísať jej ich, keďže v tom čase sa o týchto veciach verejne 
nehovorilo. Pri „čepenkoch“ sa pila pálenka od matky mladej, mladého 
i svatky. Mladu už mohli aj prezliecť do iných, nie bielych „šatoch“ 
(brokátového kompletu).
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Po „začepení“ priviedli nevestu späť medzi svadobníkov. Starosta 
rozkázal staršiemu družbovi si s mladou zatancovať. Po tanci s družbom 
išla nevesta z ruky do ruky, až si ju nakoniec prebral mlady, ktorý ju už 
nemal z rúk pustiť. Po tomto tanci novomanželov vyprevadila nevesta 
svojich rodičov i celú rodinu. Sediac na voze jej zaspievali na rozlúčku:

Buľi mi tam na pridani,
aľe nam tam ňič ňedaľi,

i barana zarezaľi
a z ňeho nam ňič ňedaľi.

Potom sa už mladí odlúčili od svadobčanov. Zvyky súvisiace s uložením 
mladých na spánok sa podľa zdrojov neudržiavali. V ďalší deň sa už mladá 
ženy zapojila do bežných prác v domácnosti, avšak domácnosť naďalej 
viedla svokra. 

Výbava
Asi po týždni od svadby si nevesta išla do rodičovského domu po výbavu. 

Do tejto výbavy patrili dve periny, 7 vankúšov (zahlavkov), šuflíková 
komoda (lada) a skriňa (kasňa). Tie boli „napchaté kabatmi (sukňami), 
blúzami, partkami (prikrývkami na stôl), spodnými plachtami na posteľ 
a vrchnými plachtami na prikrytie perín. Vrchné plachty boli podľa 
pamätníkov veľmi pekne ozdobne pretkávané geometrickými vzormi 
červeným pamutom. Neskôr už nevesty nosili ako výbavu tkané plachty s 
rozličnými farebnými tkanými kvetmi, vtáčikmi a ružami. Bohaté nevesty 
vraj mohli vo výbave doniesť aj 10 „krúžkov“ plátna, pričom 1 „krúžok“ 
mal 15 metrov.

Svadobný sprievod
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Vianoce – čas radosti, veselosti

Tak ako na rôznych iných miestach aj v Čižaticiach ovplyvňovala chod 
života viera. Cirkevným sviatkom sa prispôsobovala práca a zároveň 
sa s kresťanskými sviatkami spájali aj jedny z najväčších udalostí roka. 
Vianoce alebo v nárečovom ponímaní “Hody” boli jedným z nich.

Vianociam predchádzalo dodržiavanie zvykov a tradícií spojené s 
menami  v kalendári: Katarína (25.11), Ondrej (30.11), Barbora (4.12), 
Mikuláš (6.12) a Lucia (13.12). Najstarší obyvatelia si z toho obdobia 
pamätajú chodenie mládeže na “večarky” – do domov mladých dievčat 
na riad (zaradom) každú nedeľu, kde sa priadol ľan alebo konope. Staršie 
ženy chodili na priadky „na kudzeľe“. Jedinečnú atmosféru mali večer 
na Ondreja, počas ktorého chodili dievčatá po tme hádzať do okien 
domov, v ktorých býval Ondrej alebo Andrej, suchú kukuricu. Tento 
lomoz domácich zobudil. Aj v Čižaticiach sa v spomienkach z rozprávaní 
najstarší obyvatelia zmieňujú aj o známom zvyku liatia olova práve na 
Ondreja. Ako tento zvyk vyzeral v našom prostredí, však už nevieme. 
Najvýraznejší zo stridžích dní, ako sa nazývali tieto chladné dni, bola 
Lucia. Na Luciu vraj chodili po domoch „lucky“. Tento zvyk mal ochrannú 
funkciu, keďže ľudia verili vo veľkú silu zlých síl práve v tomto čase. Lucky 
si za svoje pochôdzky vyslúžili aj nejakú odmenu, no niekedy si vraj z pece 

Zimné Čižatice - pri školskej záhrade v 30-tych, 40-tych rokoch
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svoj oldomáš vzali samé. Napríklad v podobe plného hrnca. Čo si lucky 
vzali, to sa vraj už od nich späť nepýtalo. Po týchto pochôdzkach vraj so 
zárobkom zašli do Henkeľa, kde bol obchod a krčma (na mieste súčasného 
domu rodiny Milana Dulinu). 

Po týchto pochôdzkach vraj so zárobkom zašli v tých časoch do 
Henkeľa, kde bol obchod a krčma (ešte na mieste súčasného domu rodiny 
Džurbanovej - vtedy dom Juraja Korečka, v ktorom obchodník predával 
do tej doby, kým si nepostavil krčmu uprostred obce - známu už aj z 
fotografií).

Príprava na Hody
Okrem kresťanskej prípravy, ktorá má formu adventu, bolo potrebné 

sa pripraviť na Vianoce aj doma. Domácnosť čakalo veľké upratovanie, 
„beľene“, teda maľovanie stien domu, vypratávanie skríň či umývanie 
okien. Medzi prvými sa na vianočný stôl začali pripravovať tradičné a na 
východnom Slovensku rozšírené „bobaľky“, teda opekance, už niekoľko 
dní pred „Viľiju“ (Štedrým dňom). Z bobaľkového cesta uplietli gazdiné 
deťom doma aj „ftačkov“ ako drobnú pochúťku (z ušúľanej rolky cesta 
vytvorili uzlík, jeden koniec vyformovali ako hlavu so zobáčikom, druhý 
koniec sa sploštil a rozrezal tak, aby vyzeral ako chvost). Podľa tradície, 
ktorá sa v Čižaticiach dlho zachovávala, malo slobodné dievča vybehnúť 
s prvou upečenou a ešte horúcou bobaľkou na ulicu. Z ktorej svetovej 
strany zaštekal pes, z tej mal pochádzať jej budúci manžel. 

Vianocami dýchal celý dom
Na Vianoce sa domy ani dvory nezdobili tak, ako to poznáme dnes. V 

dome však nesmel chýbať „jezulánek“ – vianočný stromček. Do domu 
ho doniesli vždy až v Štedrý deň. Voľakedy ho gazda vešal na „hredu“, 
drevený trám v dome, prípadne na „mešternu hredu“ (nosný a najhrubší 
trám v izbe) a až neskôr ho usádzali do stojana. Na visiaci jezulánek 
vešali ako ozdoby jablká, orechy zabalené v „pozlátku“ (ozdobnej fólií), 
papierové reťaze alebo vystrihnuté hviezdy. Sviečky sa pripli štipcami so 
stojančekom a pochúťkou pre deti boli doma varené salónky, ktoré dostali 
názov po známych cukríkoch štolvertkách. Na domáce salónky sa nechal 
skaramelizovať cukor, do ktorého sa pridalo mlieko. Zmes vyliali na plech 
a po vychladnutí plát nasekali na cukríky a zabalili do pozlátka. Neskôr sa 
k týmto domácim salónkam pridala aj domáca čokoládová kolekcia. Keď 
sa stromček postavil na zem v stoje, dostal na vrchol ozdobu v podobe 
kopije (dutá guľa so špicom). Ozdoby z prírody v podobe jabĺk či orieškov 
postupne vystriedali sklené ozdoby či ozdoby vystrihované z farebných 
staniolov. 

V i a n o c e  -  č a s  r a d o s t i ,  ve s e l o s t i
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Narodenie Ježiška symbolizovala v izbách aj slama, ktorá bola 
umiestnená väčšinou uprostred izby. Po večeri bola obľúbeným miestom 
pre deti, ktoré sa v nej hrali. Okrem slamy bola v kúte izby aj kôpka 
mäkkého sena označujúca chudobné miesto v maštali, v ktorej sa Ježiš 
narodil. K neodmysliteľnej súčasti úkonov na štedrú večeru patrila 
úprava sviatočného stola. Uprostred stola sa zo zrna, pšenice, raže a iných 
obilnín, fazule a hrachu vysypal kruh, do ktorého prostriedku sa položila 
misa s bobaľkami. Plodiny na štedrovečernom stole mali zabezpečiť 
budúcoročnú úrodu, no aj samotná úroda na stole mala svoj význam. Po 
štedrej večeri sa toto obilie a strukoviny odložili. Ak bola počas roka krava 
teľná, po pôrode sa jej z týchto surovín uvaril vývar, ktorý jej dali vypiť. 
Ten jej mal priniesť skoré zotavenie sa po pôrode a zabezpečiť zdravie a 
silu. 

Štedrá večera

Keď bol sviatočný stôl nachystaný, muselo sa priniesť všetko jedlo, 
pretože od stola nesmel nikto odísť, aby držala rodina pohromade. Ako 
posledná do izby vchádzala gazdiná (pamätníci vtipne dodávajú kvočka), 
ktorá niesla misku s bobaľkami. Vošla do izby, zašla za roh dverí, kde 
si s miskou v rukách rýchlo čupla, potom vstala a pokračovala k stolu s 
pozdravom Pochvaľeni Ježiš. Týmto učupením chcela gazdiná zabezpečiť, 
aby jej kvočka vysedela na jar kuriatka. Večera sa začínala modlitbou. Ak 
sa dali zabezpečiť, ako prvé sa jedli oblátky s medom, nasledovali bobaľky, 
ktoré boli dochutené na sladko makom, neskôr s kyslou kapustou alebo  
tvarohom.

V Čižaticiach bola tradičná kyslá kapustová polievka. Na stole však 
nesmel chýbať ani peceň chleba. Celý deň i štedrú večeru sprevádzal pôst 
od mäsa. Rovnaké jedlo sa jedávalo aj na Štedrý deň.

Hoci boli v minulosti Vianoce omnoho skromnejšie, deti aj pred 
niekoľkými desiatkami rokov dostali aj nejaký ten darček. Mohli to byť 
napríklad pletené ponožky alebo papučky. 
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Veľká noc

Po vianočnom období, ktoré sa tradične končilo sviatkom Troch kráľov, 
nastupovalo veselé obdobie fašiangov (v našom nárečí Fašengov). Naprieč 
celým Slovenskom sa čas medzi vianočným obdobím a začiatkom pôstu 
niesol v znamení fašiangových zábav, domácich zabíjačiek, a v niektorých 
oblastiach aj sprievodmi masiek. Ako je známe, obdobie fašiangov nemalo 
presný termín ani stanovenú dĺžku. Všetko záviselo od dátumu Veľkej 
noci a ten sa počítal podľa vzájomného vzťahu jarnej rovnodennosti a 
lunárneho cyklu. Fašiangové časy súviseli aj s neskoršími svadbami. Zvyklo 
sa hovorievať, že cez kratšie fašiangy sa dievčatá (dzevki) skôr vydajú, 
pretože mládenci (parobci) mali menej času sa vyberanie, kým pri dlhých 
fašiangoch si mohli dovoliť preberať. A po 40-dňovom pôste a Veľkej noci 
nastávalo obdobie svadieb. Jedným z najtypickejších a najrozšírenejších 
fašiangových jedál boli šišky – v Čižaticiach nazývané „krepľe“. Niektorí 
autori dokonca uvádzajú, že fašiangy mali slúžiť aj na akési vyprázdnenie 
a zjedenie starších zásob, aby sa uvoľnil priestor pre nové, ktoré prídu s 
novou úrodou a sezónou.

S koncom fašiangov bolo na našom území zvykom pochovávať basu, a 
tak sa rozlúčiť s veselosťou fašiangov a naznačiť, že s pôstnym obdobím 
prichádza aj utlmenie zábav a uskromnenie sa. 

Domáca zabíjačka
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Popolcovou, alebo aj Krivou či Škaredou stredou, sa začínal veľký 
40-dňový pôst. Jeho predzvesťou bol Popolec (ľudovo Popelec). Zora 
Mintalová Zubercová vo svojej publikácii Tradície na Slovensku uvádza, 
že spätosť tohto dňa s popolom má zvláštnu či dokonca až tajomnú 
históriu, ktorá sa spája s pôvodným praslovanským spaľovaním mŕtvych. 
Až do súčasnosti však má popol pripomínať človeku jeho pôvod v zemi 
i skutočnosť, že sa do zeme navráti. Etnologička sa taktiež zmieňuje, že 
v ľudovom prostredí bola Popolcová streda spätá s mnohými zákazmi, 
príkazmi, obmedzeniami a predstavami. Jedným z najvýraznejších, 
ktorý pretrval aj do dnešných dní, je pôst od mäsa. V minulosti to bolo 
zdôvodňované aj tým, že by sa vraj nedarilo ich dobytku. V tento deň 
sa človek mohol najesť len raz. Jedlo muselo byť pôstne, napríklad 
kaša, zemiaky, rezance alebo kapusta. Na Krivú stredu sa netancovalo, 
nespievalo, ani nezabávalo. Nielen kvôli náboženskému presvedčeniu, ale 
aj kvôli tomu, lebo v lete by zo stromov mohlo opadať ovocie. U veriacich 
gréckokatolíckeho obradu sa Veľký pôst, Svätá Štyridsiatnica, pred Veľkou 
nocou – Paschou, začínal, a ešte stále začína, o niečo skôr. V tento deň je 
dodnes zaužívaný prísny pôst zahŕňajúci okrem mäsa aj zdržanlivosť od 
mlieka a vajec. V niektorých rodinách sa, dokonca, zaužíva v tento deň 
pôst od všetkých živočíšnych produktov. 

Strohosť, s ktorou ľudia vstupovali do pôstneho obdobia, mala v určitej 
miere pretrvať počas celého pôstu. V domácnostiach gazdiné pripravovali 
aj pôstne jedlá z toho, čo sa urodilo alebo vedeli zabezpečiť. Často sa 
varievali kyslé polievky zo šťavy alebo z kyslej kapusty, strukovín, obilnín 
či zemiakov. V čižatických domácnostiach sa často varili aj pôstne polievky, 
napríklad fazuľová, juška (zo šťavy z kyslej kapusty), krúpová, cupa 
alebo ciberej. Smutnejšie pôstne obdobie ľudia signalizovali aj navonok 
svojim vzhľadom – najvýraznejšie ženy svojim odevom. Do kostola, čo 
bola najväčšia príležitosť môcť sa ukázať, v období pôstu nosievali odev 
tmavších farieb – hnedý (kavejovi), modrý (ňebovi), zelený (žeľeni) alebo 
tmavočervený či bordový. Prípravy na Veľkú noc však neboli len duchovné, 
ale aj fyzické. Pamätníci si spomínajú na tradičné maľovanie domu: „toto 
še robelo, ket bolo ceplo, zvonka še vakovala chiža, i še kameňe ľepeľi, 
žebi nevipadľi v ľece.“ Fasády domu sa pravidelne pred veľkými sviatkami 
opravovali a maľovali (beľeli), plátna sa prali na potoku, umyli sa okná i 
zariadenie izby. 

Veľka noc prichodzi
Osobitným časom pôstu boli 2 nedele pred Veľkou nocou. Piata pôstna 

nedeľa mala označenie Smrtná (Šmertna nedzeľa) a šiesta, posledná 
pôstna, je doteraz známa ako Kvetná. Kňaz (pan) počas nej na znak 
pripomienky na vstup Ježiša Krista do Jeruzalema, kde ho vítali zelenými 
palmovými ratolesťami, svätí zelené ratolesti. V Čižaticiach najčastejšie 
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rozvinuté rakytové prúty – „bažičky“. Boli symbolom všetkého nového, 
zdravo sa rodiaceho. Dodnes ich Čižatičania nachádzajú napríklad v lese 
na Cachom verchu, na brehoch Trstianky, či oproti novému cintorínu, v 
priestoroch Paňskej hôrky (pri najstaršom cintoríne). Posvätené bažičky 
niektorí gazdovia vraj použili pri prvom vyháňaní dobytka na pašu, pri 
prvej orbe či sejbe a zvykla sa aj zastrkovať do zeme k prvému zasadenému 
zemiaku. V izbách domu ďalšiu posvätenú bažičku napríklad zastrkávali 
za obrázky svätých na stene. Pondelkom po Kvetnej nedeli sa začal Veľký 
týždeň. 

Obrady ani cirkevný význam jednotlivých dní veľkonočného trojdnia 
sa doteraz nezmenil. Zelený štvrtok (Žeľeni štvartek), Veľký piatok (Veľki 
pijatek) a Biela sobota (Bela sobota) boli dňami intenzívnej prípravy ľudí 
na veľkonočné sviatky. Tradične boli tieto dni späté s prísnym pôstom, 
ale aj každodennou prácou. Nepracovalo sa na poliach, no statok si 
vyžadoval každodennú starostlivosť, či bol sviatok alebo nie. Iná robota 
sa však v tieto dni vykonávať nesmela. Veľkonočná nedeľa bola jedným 
z najsviatočnejších dní roka, čomu prispôsobili najmä mladé dievčatá a 
ženy aj svoj odev, pretože každá z nich chcela byť na takýto veľký sviatok 
v kostole čo najparádnejšie vyobliekaná. Niektoré pramene spomínajú aj 
dievčenské spevy na Veľkonočnú nedeľu. Pamätníci si však už na tento 
zvyk v Čižaticiach nepamätajú. Tradícia Veľkonočného pondelka sa v 
mnohých ohľadoch zachovala až doteraz a do dvorov vchádzajú chlapci 
a mládenci vyoblievať slobodné dievčatá. V Čižaticiach sa tradovalo, 
že oblievačku museli chlapci stihnúť do obeda, prípadne do začiatku 
slúženia omše či liturgie. “To tak tote chlapci ľetaľi s tima vedrama po 
valaľe.” Mládenci si ako odmenu vyslúžili domáce maľované vajíčko. 
Vajíčka dievčatá farbili napríklad vodou varenou s cibuľovou šupkou alebo 
cviklou. Takto zafarbené ich potom ešte dozdobili drobnými kresbami, 
väčšinou čiernej alebo bielej farby. Vo Veľkonočný pondelok sa popoludní 
konali aj dedinské zábavy pri muzike. Ich dejiskom bola často napríklad aj 
krčma, ktorá stála v prednej časti súčasného dvora rodiny Milana Dulinu. 
Pamätníci na tieto zábavy spomínajú aj takto: „To jak tancovaľi, ta to še 
tak prašelo. Tote dzevki maľi take čarne kydľe ot teho prachu.“

Dodnes sú najmä Veľký piatok a Biela sobota venované upratovaniu 
a chystaniu tradičných veľkonočných jedál, ktoré sa však nejedia až 
do Vzkriesena Pána. Medzi tie najznámejšie,  ktoré sa pečú, či varia až 
doteraz, patrí pečený kysnutý koláč Paska, mliečny Žolti sirek a Mesovi 
sirek. Aj dnes nájdeme v košíku pripravenom na posvätenie veľkonočných 
jedál aj vajíčka, klobásu, šunku, či možno aj chren, cviklu a trošku masla. 
V minulosti bol veľmi obľúbený mastný bôčik. Na košíku plnom jedál 
nesmie chýbať ruženec, a mnohé gazdiné do neho pribalia aj nôž, ktorým 
sa budú neskôr jedlá krájať. Hoci sú tieto jedlá tradičné, a v Čižaticiach 
obľúbené, každá domácnosť má svoju „verziu“ typických jedál, ktorá im 
chutí najviac. 

Ve ľ k á  n o c
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Rusadľe nadešľi
Veľkonočné obdobie, ktoré nasledovalo po sviatkoch, bolo časom zábav a 

svadieb. 50 dní po Veľkej noci doteraz cirkev slávi Zoslanie Ducha Svätého 
alebo v gréckokatolíckej viere Zostúpenie Svätého Ducha, teda Turíce, či 
v nárečí najlepšie známe Rusadľe. Voľakedy sa tento sviatok spájal aj s 
čistením a otváraním studničiek, a dodnes je známy zvyk stavania májov 
(brezových stromov) k bránam dvorov, v ktorých bývali slobodné dievčatá. 
Ten sa však pôsobením času a ďalších vplyvov presunul aj na dátum 1. 
máj. Pôvodným dátumom tohto zvyku je však sviatok Rusadlí. Mládenci 
na voze priviezli, podľa spomienok, vysokánske brezy s hrubými kmeňmi, 
ktoré prinášali dievčatám. Máje, ktoré priviezli na vozoch či vozíkoch boli 
také dlhé, že sa im konce až ťahali po zemi. Okrem zelených a neskôr aj 
vyzdobených májov, ktoré symbolizovali život a prosperitu, na oslavu 
sviatku si ľudia v Čižaticiach zdobili aj svoje príbytky. Najčastejšie si na 
miesta na gánkoch, na „druki popot plafon“, na ktorých sa predtým sušila 
napríklad naviazaná kukurica, pripevnili čerstvé najmä javorové konáriky.

Medzi tradičné veľkonočné jedlá patril vajíčkový i mäsový syrek, ale aj 
biely koláč - paska.   

Zaujímavosť: Veľká noc bola jedným z najdôležitejších období roka, 
ktoré sa už tradične spájalo aj so snahou zabezpečiť si prosperitu 
a čo najlepšiu budúcnosť. Zdravie a krása malo svoj veľký význam aj 
vtedy, preto sa vravievalo, že si mladé dievčatá mali umyť tvár vo vode 
(servatke), ktorá skvapkala zo sirka, aby boli po celý rok krásne a mali 
hladkú a čistú pokožku.

Veľkopiatková kvašna poľevka rodiny Emila Kristana
Túto polievku varia Kristanovci pravidelne na Veľký piatok. Vnučka Soňa 

poznamenáva: „babka varí a dedko strúha zemiaky.“
–  1kg zemiakov (bandurky)
–  2dcl juška z kapusty
–  väčšia hrsť kyslej kapusty
–  soľ
–  mleté čierne korenie
–  2ks bobkový list
–  celá cibuľa
–  1 lyžica hladkej múky
Postup: Zemiaky ostrúhame a nakrájame na kocky. Dáme variť do vody, 

pridáme soľ, bobkový list, čierne mleté korenie a celú cibuľu. Varíme, kým nie 
sú zemiaky polomäkké. Vtedy pridáme nakrájanú kapustu a jušku. Keď sú 
zemiaky mäkké pridáme na zahustenie: 1 lyžicu hladkej múky rozmiešame 
s vodou a nalejeme do polievky. Ešte pár minút povaríme. Môžeme podávať 
s chlebom. 
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Odievanie: Ako sa ľudia „paradňe nošeľi“ 

Móda nie je len výdobytkom dnešnej modernej spoločnosti. Ľudskú 
krásu hľadali a hodnotili aj v časoch našich starých a prastarých rodičov. 
Ženy a dievčatá sa chceli páčiť a predbiehali sa v tom, ktorá bude krajšie 
oblečená, alebo bude mať parádnejšiu šatku či mašľu vo vlasoch.

Asi máločo o nás môže vypovedať také množstvo informácií ako náš 
odev. Pred niekoľkými desiatkami rokov však ľudia svojím oblečením 
nevyjadrovali osobnosť či náladu. Odievanie malo svoje prísne pravidlá a 
vyjadrovalo príslušnosť k lokálnej oblasti, rodinný stav, majetnosť rodiny 
a často aj ročné obdobie. 

Deti do veku približne 6 až 7 rokov mali odev rovnaký (košieľka – vigan), 
ktorý mladšie deti dedili po svojich starších súrodencoch. V školskom 
veku už dievčatá dostávali sukňu (sukeň, kabat), blúzku (opľecko) a 
zásteru (fartuch). Z týchto základných častí sa skladal aj odev dospelej 
ženy. V prvej polovici minulého storočia platila zásada pri slávnostnom 
odeve, využívanom najmä v nedeľu a na veľké sviatky do kostola, že čím 
je žena (najmä na vydaj súce dievča) hrubšia či širšia, tým je krajšia a 
bohatšia. Pod vrchnou sukňou ženy nosili biele spodničky (štrikeraje). 

Odev detí v r.1935. Školská fotografia s učiteľkou Vodákovou
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V období 1. svetovej vojny siahali spodničky aj s vrchnou sukňou takmer 
po členky. Žena nemala mať odhalené a viditeľné nohy, ani inú časť tela. 
Bohatosť a široký vzhľad zabezpečovalo v slávnostnom oblečení niekedy 
až 8 spodníc. Vraví sa, že počet spodničiek mal byť párny, nepárny počet 
zabezpečoval vrchný kabat. Ten bol šitý z dielcov – polov, ktoré spolu mohli 
vytvoriť obvod až 4 metre. Sukne boli nazberané v páse (do gaľera), zošité 
a uväzovali sa prišitými šnúrkami okolo pása. Dĺžka kabatov sa postupne 
menila. V medzivojnovom období už ženy nosili sukne do polovice lýtok 
a znižoval sa aj počet spodničiek. Na sukňu si v prednej časti  uväzovali 
väčšinou čiernu zásteru (fartuch – hranatý, šurc – oválny), ktorá mohla byť 
bez ozdôb, ale častejšie bola ručne vyšívaná, neskôr strojom štepovaná 
(štapana) s čipkou po obvode. 

Hornú časť odevu tvorila blúzka (opľecko) s krátkymi riasenými 
rukávmi ukončenými čipkou, na ktoré si, opäť prevažne dievčatá a mladé 
dievky, obliekali zdobenú vestičku (lajbik – brušľik). Ten bol zdobený – 
šnurkovaný – rozličnými motívmi. V páse bol zdobený akýmsi lemom 
tvoreným rovnakými a zdobenými kúskami látky, ktoré doliehali na sukňu 
a na jej objeme sa roztvárali. 

Veľkou parádou v oblasti dámskeho oblečenia bol komplet, ktorý tvorila 
sukňa a bluza z rovnakého materiálu – takýto komplet sa nazýval aj šaty 
(brokatovo šaty – hrube hadvabne, silonovo šaty). Mali bohato riasené 

Typický sviatočný odev 20-tych a 30-tych rokov 20. storočia
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rukávy, ktoré sa zužovali k zápästiu. 
Predný diel bol zdobený úzkymi 
zámikmi, lemovanými ozdobnými 
čipkami či gombíkmi. Zaujímavo a 
remeselne precízne ušili šikovné 
krajčírky aj sedlá v predných dieloch 
blúzok, ktoré boli bohato zdobené. 
Bluzy mali podľa preferencie 
majiteľky či podľa aktuálnej módy, 
buď golierik alebo aj vysoký stojačik, 
ktoré boli doplnené niekoľkými 
radmi svetlých korálok (goraliek). 
Blúza sa nosievala zapásaná do 
sukne, prípadne mohla mať „gaľer“, 
teda patent, ktorý žene či mladej 
dievke zvýraznil pás. K tomuto odevu 
nosievali čižmy, pôvodne vysoké s 
tvrdou sárou, ktoré postupne vymenili 
za nižšie čižmičky (korkačky) nad členok alebo topánočky s remienkom či 
na šnurovanie. 

Staršie pamätníčky spomínajú, ako dievčatá chodievali v nedeľu 
popoludní v skupinách po dedine a spievali. Vtedy boli oblečené 
parádnejšie. Večer, keď už išli na večarki si krajšie a novšie šaty prezliekli 
za staršie – menej parádne. Zaujímavosťou je, že si spomínajú aj na 
topánky – dreváky. Išlo i vystrúhané topánky, ktoré boli zo spodnej časti 
dvakrát “prerezané” a na nohe ich držala pripevnená gumička. Vďaka nim 
chodili dievčatá po dedine v povojnových časoch klopkajúci. 

Látky sa vyvíjali časom
Najtradičnejšími látkami, ktoré ľudia využívali na výrobu svojich 

odevov boli tie, ktoré si doma dokázali vyrobiť. Ľanové a konopné tkaniny 
sa využívali na výrobu širokej škály odevov i spotrebného textilu. V 
Čižaticiach mali mnohé gazdiné doma krosná, na ktorých počas zimných 
mesiacov zhotovovali všetky látky potrebné v nasledujúcom roku. Po 
večeroch sa ženy stretávali u niektorej z nich a spoločne priadli, šili a 
vyšívali. Neskôr, aj s vývojom priemyselnej výroby, si gazdiné začali látky 
kupovať. Obľúbeným bol brokát (hruby hadvab), zamat (baršoň), šafolova 
látka alebo silon.

Netradičné sú aj samotné názvy farieb brokátov. Typickými názvami boli 
bela (biela), ožiminkova (svetlozelená), kavejova (hnedá), belava (modrá), 

Silonovi kabat

O d i e va n i e :  A k o  s a  ľu d i a  „ p a r a d ň e  n o š e l i “ 
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kamenkova (tyrkysová), nebova 
(svetlomodrá), fialkova, plameňova 
(červená), mäsova (staroružová), 
marchevkova (oranžová), citronkova 
(svetložltá), pečeňova (bordová), žeľena, 
zlata, šiva (sivá), streberna (strieborná) 
či fizolova (krémová). Svetlé farby si 
mohli dovoliť len dievčatá a mladé 
nevesty (do pôrodu prvého dieťaťa). 
Čím bola žena staršia, tým tmavší odev 
od nej bol vyžadovaný. Farbu odevu 
aj v Čižaticiach ľudia prispôsobovali 
napríklad cirkevným sviatkom. Tmavé 
farby boli príznačné pre obdobie pôstu 
a adventu, svetlými farbami hral kostol 
počas Veľkej noci, vo sviatok Zoslania 

Ducha Svätého (Rusadľe), počas sviatkov 
Panny Márie či odpustovej slávnosti.

V mužskom odeve boli najprv typické svetlé konopné nohavice 
(dreľichovo nohavky), ktoré neskôr vystriedali tmavé nohavice jazdeckého 
strihu (pričesy). Tie boli od pása ku kolenu rozšírené, od kolena dole 
sa nohavice zúžili, aby si ich mohol muž zasunúť do vysokých čižiem s 
tvrdou sárou. K nohaviciam sa nosila biela košeľa s vysokým golierikom. 
Typickým prvkom mužskej košele boli široké rukávy ukončené manžetou 
pri zápästí. Košele staršieho typu boli vo výstrihu vyšívané kvetinovým 
vzorom, ktorý sa opakoval aj na manžete rukávu. Do vrecka si parádni 
mládenci zastrčili aj ozdobnú vreckovku. Chýbať pri sviatočnom odeve 
nesmel ani klobúk (kalap), ktorý u slobodných mládencov zdobilo pierko 
z kohúta. Muž po svadbe už pierko za klobúkom nenosil.

Šatka s rojtami
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Varenie: Z čižacickej  kuchňi

Čižatice boli počas celej svojej histórie najmä poľnohospodárskou 
obcou. Ľudia sa venovali práci na poliach a záhradách i chovu domácich 
zvierat, čo im prinášalo na stôl rôzne druhy potravín. Hlavnými zložkami 
jedál boli zemiaky, zelenina, strukoviny a ovocie. 

Mäso sa nejedávalo tak často, ako sme na to zvyknutí my v súčasnosti. 
“V ňedzeľu ňebola mesova poľevka, to až ňeskorši.” Najčastejšie pripravili 
gazdiné mäsový pokrm v nedeľu. Väčšinou to bolo len uvarené mäso z 
vývaru. 

V záhradách a na poliach ľudia pestovali mrkvu (marchev), petržlen 
(pertušku), kapustu, tekvicu (dziňu), patizóny (pečarky), fazuľu (fizolu), 
mak, cibuľu, cesnak (cesnik), paradajky, papriky, uhorky a iné. 

Množstvo základných potravín si ľudia zadovážili sami doma. Raz do 
týždňa, obvykle v piatok alebo v sobotu, gazdiné „zapravili“ cesto na 
chlieb. Cesto kyslo v drevených korytách a z jednej dávky upiekli v peci aj 
6 až 7 bochníkov chleba, ktoré vystačili na celý týždeň. Z chlebového cesta 
sa pripravovali aj plnené langoše. Tieto langoše však boli úplne odlišné 
od tých, ktoré poznáme dnes. Čižatický tradičný langoš bol pripravený 
zo zostatkového chlebového cesta, ktoré bolo naplnené kyslou kapustou, 
osladeným tvarohom alebo lekvárom. Langoše mali tvar placky a piekli sa 
rovnako v peci ako aj chlieb. 

Podľa vyjadrení najstarších obyvateľov obce sa na raňajky zvykli 
pripravovať polievky. Gazdiné vstávali skoro ráno, už okolo 4-tej hodiny, 
aby zabezpečili všetko potrebné na začiatok dňa. Častými raňajkami 
bola napríklad zeleninová polievka „cupa“, zemiaková alebo kapustová 
„ciberej“(polievka na kyslo), alebo mačanga (polievka z opraženej múky 
so slaninou). Šoška alebo kapušňica (zahustená kyslá polievka zo šťaveľa) 
bola akousi nedeľňajšou pochúťkou. 

„A ja prišol zo školi teki chlapec a starka dolu, Mľečkarova, mi povedzeľi: 
veš taňisterku a behaj na luku natarhac kapušňici. No a ja natarhal 
kapušňici, priňes im, no a oňi uvareľi, podbiľi a už bulo jedzeňe.“ 

S letným večerom sa spájala napríklad doteraz obľúbená “dziňanka”, 
teda hustá tekvicová polievka. Medzi tradičné a obľúbené polievky patrila 
aj „bela poľevka“ z kyslého kravského mlieka, podbita fizola (fazuľa na 
kyslo), paradajková, zeleninová či poľevka z raški (rascová polievka) a 
„fizolova poľevka“.

Na desiatu do školy, si podľa spomienok pamätníkov, deti nosili 
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napríklad “chľeba z ľekvarom alebo zo šmaľcom a cibuľovim paperčom” 
alebo s nakrájanou slaninou.

Halušky (trepanki) sa jedávali často na raňajky „žebi birovaľi na poľu 
pres dzeň robic.“ Keď na poli pracovala celá rodina, niektoré ženy sa na 
obed vrátili domov, navarili a odniesli jedlo „pozakrucane v misečke, v 
košariku zo šickim.“ 

Obed zväčša pozostával z rýchlych jedál, ktoré gazdiné popri ostatnej 
práci navarili. Častým jedlom boli „rezanki“ (rezance) alebo „kľinki“ so 
sladkou kapustou, makom alebo „ľekvarom“, halušky s kvašnu (kyslou) 
kapustu a tvarohom, alebo „zameška“ – kukuričná kaša s prepraženým 
maslom. Obľúbenou pochúťkou na večeru boli „pučene bandurky s 
kvašnym mľekom“ (uvarené a popučené zemiaky s kyslým mliekom) 
alebo „ľate cestko“ (vajíčkové halušky varené v mlieku).

Pochúťkou v domácnostiach bol, napríklad, na mesiačiky nakrájaný 
patizón pečený v peci. V zimnom období, keď nebolo toľko práce na poliach 
a gazdiné mali viac času, v domácnostiach piekli „mešene kolače“/kyšene 
kolače (kysnuté koláče) plnené orechami, tvarohom, makom a lekvárom. 
Veľmi obľúbeným a tradičným jedlom boli aj pirohy plnené rôznymi 
náplňami (nasladko s tvarohom alebo lekvárom a naslano s kyslou 
kapustou). Tie však neboli úplne bežným jedlom: “A ket pirohi buľi, ta to 
bulo šveto. Stara mac jag už maľi ručňik pret sebu, ta uš zme znaľi.” alebo 
„paradňe bulo ket pirohi buľi“. Vďaka hospodárstvam a chovu kráv mali 
gazdiné dostatok mlieka. Kyslé mlieko tvorilo aj základ  koláča známeho 
pod názvom Vakarov. Viacerí obyvatelia si na tento koláč spomínajú ako 
na “vysoký koláč svetložltej farby, na ktorom na pred pečením urobili na 
vrchu vidličkou ozdobné vzory”. Žiaľ, recept na “vakarov” sa už zrejme 
nezachoval.

Ľudia piekli aj palacinky z hustejšieho cesta, ale na „dolkoch“, teda 
palacinkových panviciach s priehlbinkami. Do cesta sa pridávalo mlieko, 
cukor, droždie múka, trocha soli a vajíčko. Z obidvoch strán upečené dolky 
sa zlepili lekvárom. Jedli sa troška pocukrované k fazuľovej polievke, 
„podbitim bandurkom“ či „zapraženym bandurkom“. 

Pitný režim si ľudia zabezpečovali vodou zo studní alebo mliekom. Voda 
bola pravidelne nabraná vo vedre umiestnenom v kuchyni, pri ktorom bol 
vždy položený jeden hrnček. Každý, kto sa chcel napiť, mal hneď pohár po 
ruke. 

Okrem jedál ako rezance, halušky či pirohy s rôznymi príchuťami, ktoré 
boli všeobecne rozšírené, varili v Čižaticiach gazdiné aj mnohé lokálne 
jedlá.
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Bela poľevka (Biela polievka)
– 1l sladkého mlieka
– 0,5l kyslého kravského mlieka
– hrubšie rezance/klinky
– soľ
Postup: Kyslé mlieko preložíme do misky v ktorej chceme polievku 

servírovať tak, aby sme hrudky mlieka nerozbili. Uvaríme cestovinu a 
deravou varechou ju povyberáme do misky s kyslým mliekom. Liter sladkého 
mlieka necháme zovrieť a následne ho vylejeme do misy s cestovinami a 
kyslým mliekom. Ochutíme soľou a opatrne premiešame, aby sa vytvorené 
hrudky nerozpadli. 

Praškova lokša 
(známa aj ako lokša na kvašnim mľeku /na kyslom mlieku/, 
hruba lokša,  lupana lokša):
– hladká múka
– kyslé mlieko
–  kyštálový cukor
–  sóda bikarbóna
–  soľ
–  šmaľec (bravčová masť)
Postup: Múku zmiešame s cukrom, trochou soli a sódou bikarbónou. Do 

práškovej zmesi pridávame kyslé mlieko dovtedy, kým nevytvoríme hladké a 
tvárne cesto. Z cesta vytvoríme bochníky a rozvaľkáme ich na placky. Každú 
placku potrieme tenkou vrstvou bravčovej masti, zrolujeme ako palacinku, 
a tú následne ešte do slimáčika. Slimáčika rozvaľkáme na troche múky a 
pečieme na panvici s trochou masti z obidvoch strán do zlatohneda. Lokšu 
podávame natretú džemom alebo lekvárom.

Podbita marchev/ Marchovova ciberej
–  aspoň 6 ks mrkvy
–  3 zemiaky
–  voda
–  mlieko
–  kyslá smotana
–  vajíčko
–  2 –  3  PL hladkej múky
Postup: Ošúpeme mrkvu a zemiaky a nakrájame na kocky. Necháme 

zmäknúť v osolenej vode. V mlieku rozmiešame 1 téglik kyslej smotany, 1 
vajíčko a rozhabarkujeme. Pomaly vlejeme do vriacej polievky a za stáleho 
miešania opäť privedieme k varu.

Va r e n i e :  Z  č i ž a c i c k e j  ku c h ň i
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Mačanga
–  zemiaky
–  1 – 2 strúčiky cesnaku
–  soľ
–  čierne korenie
–  bobkový list
–  nové korenie
–  klobása
–  hladká múka
–  slanina
–  ocot
Postup: Zemiaky nakrájané na kocky dáme variť do osolenej vody spolu 

s pretlačeným cesnakom. Potom pridáme na kolieska nakrájanú klobásu 
a necháme variť. Keď už sú zemiaky mäkké, na suchej panvici /bez 
oleja/ opražíme hladkú múku do hneda. Múku zalejeme studenou vodou, 
rozhabarkujeme a prelejeme do hrnca so zemiakmi a klobásou. Dochutíme 
koreninami. Na ďalšej panvici opražíme slaninu nakrájanú na malé kocky, 
ktorú pridáme do polievky.

Tvarohová ciberej
–  kravské kyslé mlieko
–  soľ
–  hladká múka
–  bobkový list
–  nové korenie celé
–  čierne korenie celé
Postup: Zo „sadnutého“ kyslého mlieka, ktoré sme nechali 3 – 5 dní 

postáť v hrnci, pozbierame zvrchu nahromadenú smotanu a odložíme si ju 
bokom. Kyslé mlieko ohrejeme na miernom ohni za občasného miešania na 
tvaroh. Hmotu scedíme. Hrudku tvarohu si odložíme a scedenú syrovátku (v 
Čižaticiach servátku) privedieme k varu. V odloženej smotane rozmiešame 
hladkú múku. Zmes vylejeme do syrovátky. Dochutíme bobkovým listom, 
novým korením a čiernym korením, dosolíme. Do taniera si do polievky ešte 
nadrobíme tvaroh, kotrý sme si odložili.

K tradičným jedlám patrili aj zameška, gugľa (zemiaková baba), riskaša 
na sladko, kuľajstra (polievka z prvého mlieka po otelení kráv), hustá biela 
polievka z kapustových listov, zapražene bandurki/kvašna cupa, vajcova 
na kvašno alebo tvarohova juška.
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Z kuchynského slovníka
Čižatická kuchyňa nie je zaujímavá len svojimi receptami a postupom 

ich prípravy, ale aj slovami, ktoré v nej pravidelne zneli:

tarlo – strúhadlo
rozvalka – valček na cesto
videlka – vidlička
laška – lyžica
drušľak – cedník
harček – hrniec
harčiček – hrnček
pokrivka – pokrievka na hrniec
hľiboki taňer – hlboký tanier
rezanki – rezance
ľečki – cestovina /fliačiky nakrájané na kocky/
metelka - metlička na šľahanie, rozmiešanie
perka - maslovačka
tarhanki – cestovina zo zemiakového cesta 
 (rozváľané cesto sa trhá medzi dvoma/troma prstami)
servatka - bieložltá tekutina, ktorá vzniká po vyzrážaní mlieka
zbušek - nádoba na výrobu masla

Tvarohová ciberej 
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A
. ambrela ž. dáždnik
. ancug m. oblek
. apo m. otec

B
. bači m. strýko, ujo 
. bagov m. tabak
. baľoga ž. ľavá ruka; baľogar m.  
 ľavák
. bevni adj. voľný

C
. cepla hreda ž. parenisko
. ciberej ž. zemiaková polievka 
 so smotanou
. comba ž. (zadná) noha 
. cupa ž. zemiaková polievka

Č
. čapaš m. mužský tanečný 
motív
. čontak m. výčnelok
. čopňar m. krčmár, výčapník
. čutak m. handra na umývanie  
 riadu

D
. das čast. asi, približne
. dakus čísl. trochu
. daraz prísl. niekedy
. dopiti adj. vtieravý, otravný
 
DZ
. dzeka ž. chuť, vôľa
. dzeška prísl.  kdesi

Nárečový slovník

DŽ
. džamkac v. mliaskať
. džmin m. škriatok
. džugar m. šušeň v nose
. džveredlo str. zrkadlo

E
. eroplan m. lietadlo

F
. famelija ž. priezvisko
. fertaľ m. štvrť
. findža ž. šálka 
. fundament m. základ uderic 
fundament  (založiť dom)

G
. goľa ž. bocian
. gris m. krupica Teki ši jak žimni 
gris! ( ... studená krupičná kaša 
– hanlivé prirovnanie o človeku 
bez temperamentu) 
. grondaľ m. (nadávka)
. gubi mn.ž. chlpy

H, Ch
. hamižni v. skúpy
. hamuľec m. brzda
. hev  prísl. sem; Poc hev! (Poď 
sem!)

I
. inakši, inši adj. iný, odlišný
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J
. jeki zám. aký;  jekiška zám. 
akýsi
. jezulanek m. vianočný 
stromček
. juhas m. honelník

K
. skľubaščeni adj. skrčený
. kotňak m. 1. odrastené dieťa 
  2. sopliak
. kilavi adj. nešikovný
. kitkac v. štekliť

L
. lakocinka ž. sladkosť
. landavi adj. voľný, hompáľajúci 
sa
. ludzigroš m. stojaci za málo, 
nekvalitný výrobok
. luxuš m. osobné auto

Ľ
. ľabac v. žrať, hltať, nekultúrne 
jesť
. ľabdac v. tárať
. ľompa ž. ľahká, neporiadna 
žena

M
. magočka ž. kôstka, jadierko, 
semienko
. mentovac še v. zbaviť sa
. mul m., muľisko str. bahno 

N
. naprezrok prísl. v budúcom 
roku
. ňemogavi adj. nešikovný
. ňevistati adj. protivný

 O
. oblesny adj. zaliečavý, prítulný
. obrac še v. nakaziť sa
. odberac še v. lúčiť sa

P
. poharkac še v. pohádať sa
. pohubic v. pokaziť, stratiť
. prišč m. vyrážka
. purigače pomn. gate

R
. rendešni adj. poriadny
. ringišpiľ m. kolotoč
. riskaša ž. ryža

S
. skarac v. strestať, potrestať 
Žeby ce Boh skaral! (Nech ťa Boh 
strestá!)
. slota ž. pľušť, zlé počasie Jeka 
slota vonka! (Aké zlé počasie!)
. smargeľpaper m. vreckovka

Š
. šaplavi adj. oslabnutý, slabý. 
ščapani adj. opitý
. ščiri adj. štedrý
. šejdrom prísl. šikmo, nerovno
. šolavi adj. všivavý
. štimovac v. byť v súlade

T
.  vitrimac v. vydržať
. tuhi adj. pevný
. tuni adj. lacný
. turňa ž. veža
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U
. ulapic v. chytiť
. uvadzic v. pripútať, priviazať
. užerac v. zlostiť

V
. vibiti adj. prešibaný
. vidrežňac še v. vysmievať sa napodobňovaním
. vigrondac v. vypiť
. vodzic dakeho v. stratiť orientáciu z nadprirod-
zeného dôvodu; Prišol domu až za dva dni, vod-
zelo ho v leše. (Prišiel domov až po dvoch dňoch, 
„vodilo“ ho v lese.)

Z
. zabešteľovac v. zaistiť, zabezpečiť
. zavžati adj. umienený
. zbrechac še v. hovoriť vulgárne
. zdohadac še v. dovtípiť sa

Ž
. žičic v. priať; žičľivi adj. dobroprajný
. žir m. masť;   žirovac v. mastiť
. živan m. zlodej
. žochtar m. nádoba na dojenie
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Fotogaléria - ostatné foto

1 4 3



1 4 4



1 4 5

Fo t o g a l é r i a  -  o s t a t n é  f o t o



1 4 6



1 4 7

Fo t o g a l é r i a  -  o s t a t n é  f o t o



1 4 8



1 4 9

Fo t o g a l é r i a  -  o s t a t n é  f o t o



1 5 0



1 5 1

Fo t o g a l é r i a  -  o s t a t n é  f o t o



1 5 2



1 5 3

Fo t o g a l é r i a  -  o s t a t n é  f o t o



1 5 4



1 5 5

Fo t o g a l é r i a  -  o s t a t n é  f o t o



1 5 6



1 5 7

Fo t o g a l é r i a  -  o s t a t n é  f o t o



1 5 8



1 5 9

Fo t o g a l é r i a  -  o s t a t n é  f o t o



Použitá literatúra:

Andráši, Ladislav – Feňarová, Magda a kol.: Štátny archív v Košiciach – 
Sprievodca po archívnych fondoch II. Bratislava, 1965.

Juliš, Ján. Sviatočné drievka z dediny – fotograf. In Výtvarníctvo, fotografia, 
film – roč.16, č.9. 1978.

Králiková, Gita. Príspevok k problematike štúdia ľudového odevu na okolí 
Košíc In Pažur Štefan. Historica Carpatica 5/1974. Košice, 1974.

Leščák, Milan. Slovenské svadby – Z dotazníkovej akcie Matice slovenskej. 
Bratislava, 1942.

Liška, Anton. Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831 vo farnostiach 
a dekanátoch Prešovskej eparchie. Prešov, 2013.

Liška, Otakar a kol. Tresty smrti vykonané v Československu v letech 
1918–1989. Praha, 2006.

Majo, Juraj. Historicko-demografický lexikón obcí Slovenska. Bratislava, 
2012.

Marsina, Richard – Kušík, Michal. Urbáre feudálnych panstiev na 
Slovensku. 2. 17. storočie. Bratislava : SAV, 1959.

Mintalová Zubercová, Zora. Tradície na Slovensku: rodinné aj výročné 
sviatky a zvyky. Bratislava, 2015.

Novák, Jozef. Pečate miest a obcí na Slovensku. I. zväzok A-M. Bratislava, 
2008.

Pamulová, Anna. Ľudová kultúra 2. Ľudová architektúra. Bratislava, 1995.
Popjaková, Dagmar. Vývoj hraníc a územno-správneho usporiadania 
Šariša od najstarších čias po súčasnosť In Folia Geographica 4. Prešov : 
UNIPO, 2001.

Uličný, Ferdinand. Dejiny osídlenia Šariša. Košice, 1990.

Uličný, Ferdinand – Magdoško Drahoslav (eds.) Bitka pri Rozhanovciach 
v kontexte slovenských a uhorských dejín. Košice : UPJŠ, 2012.

Varinský, Vladimír. Vznik organizácií Bielej légie na Slovensku In Pešek, 
Jan. Kapitolami najnovších slovenských dejín: k 70. narodeninám PhDr. 
Michala Barnovského, DrSc. Bratislava, 2006.

Varinský, Vladimír. Biela légia ako forma protikomunistickej rezistencie 
na Slovensku – k otázke vzniku a jej pôsobenia na Slovensku In Šuchová, 

1 6 0



Xénia. Ľudáci a komunisti: Súperi? Spojenci? Protivníci? Prešov, 2006.

Varsík, Branislav. Osídlenie Košickej kotliny I. Bratislava : SAV, 1964.

Varsík Branislav: Osídlenie Košickej kotliny III. Bratislava : SAV, 1977.

Zubko, Peter – Žeňuch, Peter. Barkóciho vizitácia Šarišského 
archidiakonátu (1749) : rímskokatolíci, gréckokatolíci a evanjelici podľa 
latinskej vizitácie. Bratislava, 2017.

Občasník Oči O Čižaticiach. Roč. 2008 – 2014.

Obecná kronika obce Čižatice

Farská kronika gréckokatolíckej cirkvi v Kráľovciach

Farská kronika rímskokatolíckej cirkvi v Kecerovciach

Príkaz riaditeľa podniku – Zabezpečenie výstavby rozhlasového strediska 
Čižatice. Prešov, 1973.

Schematizmus slovenských katolíckych diecéz.  Trnava : Bratislava. 1971.
Školská kronika obce Čižatice

Audio a iné zdroje:
Archív RTVS. Tak od srdca – pásmo o rezbárovi Ottovi Lengyelovi

Archív RTVS. Vysielač Čižatice – rozhlasový záznam zo slávnostného 
otvorenia výstavby areálu

Celoslovenský historický schematizmus o RKC a GKC. Kňazi v SNP : 
Hudák Kamil Ján. [cit. 01.03.2021]. Dostupné na internete: https://
schematizmus.estranky.sk/clanky/opozicia-k-1-sr.html

Cesta domů, z. ú. Ján Rešetko. [cit. 19.02.2021]. Dostupné na internete: 
https://www.evzpominky.cz/jan-resetko-1953/

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Prešov. Prešovské jatky. 
[cit. 10.03.2021]. Dostupné na internete: https://patmos.sk/presovske-
jatky/

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. Opiná. Z histórie. [cit. 10.03.2021]. 
Dostupné na internete: http://www.czecavopina.sk/

Dominikánsky knižný inštitút. Hudák, Kamil Ján, CFSS. [cit. 01.03.2021]. 
Dostupné na internete: https://www.knihydominikani.sk/hlavna_
schemhladat_3?kpcmeno=hudakkamiljancfss

1 6 1



Encyklopedický ústav SAV. Kecerovci. 2017. [cit. 15.02.2021]. Dostupné 
na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kecerovci

Farrnosť Kecerovce. Osadenie fary. [cit. 10.03.2021]. Dostupné na 
internete: http://rkc-kecerovce.sk/nasa-farnost/osadenie-fary/

Katolícke farnosti Košíc a okolia. Kecerovce. [cit. 10.03.2021]. Dostupné 
na internete: https://kfke.estranky.sk/clanky/kecerovce.html

Kizek, Marián. Rádio Patria počuť už aj v okolí Košíc. [cit. 24.03.2021]. 
Dostupné na internete: https://kosice.korzar.sme.sk/c/4855594/radio-
patria-pocut-uz-aj-v-okoli-kosic.html

Korzár Košice. Rudolf Bauer vybral ako zbierku mesiaca bačovskú halenu 
a bič. 2002. [cit. 15.01.2021]. Dostupné na internete: https://korzar.sme.
sk/c/4651759/rudolf-bauer-vybral-ako-zbierku-mesiaca-bacovsku-
halenu-a-bic.html

Králiková, Martina. Kňaz s veľkým srdcom. 2007.  [cit. 01.03.2021]. 
Dostupné na internete: https://kosice.korzar.sme.sk/c/4468181/knaz-
s-velkym-srdcom.html

Obec Kráľovce. Gréckokatolícka cirkev – história. [cit. 10.03.2021]. 
Dostupné na internete: https://www.kralovce.sk/cirkevne-spolocenstva/
greckokatolicka-cirkev/historia/

Ochranne stavby. Úkryt CO – SV Vysielač, Čižatice (SVK). [cit. 20.03.2021]. 
Dostupné na internete: http://ochranne-stavby.sk/ukryt-co-sv-vysielac-
cizatice-svk/

Petrík, Borislav (zost.) – Rybár, Peter. Evanjelická encyklopédia Slovenska. 
Bratislava, 2001. In ECAV. Stručné dejiny ECAV na Slovensku. [cit. 
10.03.2021]. Dostupné na internete: https://www.ecav.sk/ecav/historia

Snopek, Juraj. Súpisy, urbáre a sčítania obyvateľstva ako genealogické 
zdroje. 2010. [cit. 15.01.2021]. Dostupné na internete: https://www.geni.
sk/supisy-urbare-a-scitania-obyvatelstva-ako-genealogicke-zdroje/

TASR. Rádio Patria bude mať na Žitnom ostrove i na Gemeri lepší signál. 
[cit. 24.03.2021]. Dostupné na internete: https://www.teraz.sk/kultura/
rtvs-radio-patria-bude-mat-na-zitnom/287998-clanok.html

1 6 2



RESUMÉ 

Kniha o Čižaticiach je prvý pokus o publikáciu o tejto obci. Pri 
zhromažďovaní materiálu sme naďabili na mnohé rôznorodo spracované 
zdroje. Vytýčili sme si populárno-vedecký štýl písania, aby sme pútavým 
spôsobom priblížili čitateľom históriu obce a život v nej. Zdrojmi pre nás 
boli knižné publikácie zaoberajúce sa históriou a  geomorfológiou obce, 
zachované kroniky a fotografie, či legendy z Čižatíc a okolia.  Výnimočnosť 
tejto publikácie dávajú príbehy miestnych pamätníčok a pamätníkov, 
ktorí si živo na mnohé udalosti spomínajú. Tie sa autorke Mgr. Michaele 
Valikovej podarilo zachytiť a vytvoriť tak studnicu perál histórie, ktoré by 
inak zmizli z čitžatických dejín každodennosti. 

Zo súčasného katastrálneho územia Čižatíc sa nezachovali archeologické 
nálezy, ktoré by nám odhalili jeho históriu období začiatku vrcholného 
stredoveku. Našli sa však staré písomné doklady z roku 1299, teda staršie, 
než z mnohých území, ktoré boli osídlené už v období 9. storočia. Z dosiaľ 
známych historických prameňov svojou polohou Čižatice spadali pod 
hranice Abova, s centrom v Košiciach, prípadne boli zaradené do územia 
Šariša s centrom v Prešove. V súčasnosti, na začiatku 21. storočia patrí 
obec z hľadiska územnosprávneho členenia do Košického samosprávneho 
kraja. 

Najviac zdrojov informácií o živote v obci pochopiteľne pochádza z 
20. storočia. Tieto zmienky nám pomáhajú rekonštruovať architektúru, 
odievanie, no aj zvyky a tradície. Mnohé poznatky zo života v obci sa 
dozvedáme z osláv kľúčových sviatkov roka ako sú Vianoce, Veľká noc, či 
veľkých rodinných a spoločenských udalostí, ako aj z každodenného života 
domácich. Veľkým prínosom sú aj spomienky miestneho obyvateľstva, 
ktoré dotvárajú a do detailov opisujú miestny život. Priestor v knihe si 
našli aj osobnosti Čižatíc, ktoré prispeli k výraznejšiemu formovaniu 
obce. Kniha je plná informácií, ktoré čitateľov prenesú do čias minulých 
nielen textom, no i bohatým obrazovým materiálom.

Podarilo sa nám zhromaždiť množstvo cenného materiálu, ktorý sa do 
tejto knihy nezmestil, no môže byť použitý aj v ďalších dielach venujúcich 
sa Čižaticiam a životu v nich. Veríme, že táto prvotina bude odrazovým 
mostíkom pre záujemcov o históriu Čižatíc ako aj inšpiráciou pre ich ďalší 
výskum.
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RESUME

The book about Cizatice is the first attempt of a publication about our 
village. While making research we have discovered multiple variously 
processed resources. We delineated popular-science style of writing 
to absorbingly elucidate history and life in our village to the readers. 
The resources were divided into publications which record history and 
geomorphology of the village, preserved chronicles and photographs or 
legends from Cizatice and its surrounding. The stories of local inhabitants 
who vividly remember events  provide an exceptional vibe of the 
publication. They were captured by the author Michaela Valikova and she 
created  the original base of the history „pearls” which would otherwise 
disappear from the sight of daily life in Cizatice. 

From the temporary cadastral area of Cizatice no archeological finding 
has been preserved to reveal its history back to the beginning of the 
high medieval age. However, the old written documents were dated back 
to 1299 which means the resources are older than other discovered 
resources from various areas which were inhabited during the 9th 
century. From known historical resources the village Cizatice belongs to 
Abov region with the centre in Kosice or to Saris and Presov as its central 
point. Currently at the beginning of the 21st century the village belongs to 
Kosice self-governing region based on the territorial division of Slovakia.   

The majority of resources certainly originate in the 20th century. 
Those references help us to reconstruct architecture, clothing, customs 
and traditions. A lot of knowledge about life in the village is connected 
to the celebration of the main holidays such as Christmas, Eastern or 
bigger family celebrations and social gatherings as well as from casual 
everyday life of its inhabitants. The memories of the local population 
describing contemporary life add additional value to the publication. Big 
personalities from Cizatice who contributed to the activation of the village 
also found their place in the publication. The book is full of information 
which transmits readers to the past not only via text but also through 
plentiful photographic material.
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REZÜMÉ

A Tizsitét (Čižatice) bemutató könyv az első kísérlet a községről szóló 
kiadvány megjelentetésére. Az anyagok összegyűjtése során számos, 
különféle módon feldolgozott forrásra bukkantunk. Szándékunk szerint a 
szerkesztésben a tudomány-népszerűsítő stílust szerettünk volna követni, 
lebilincselő jelleggel mutatva be az olvasó számára a községet és a benne 
zajló életet. A forrásanyagok közt szerepeltek a község történelmével és 
felszínalaktanával foglalkozó könyvek, fennmaradt krónikák és fényképek, 
a tizsitei és környékbeli legendák. A kiadványnak különleges színt ad, 
hogy olyan helybeliek történeteit is tartalmazza, akik sok eseményre 
még személyesen emlékeznek. A szerző, Mgr. Valiková Michaela, ezeket jó 
érzékkel rögzítette és így megóvta az elbeszélt történelem gyöngyszemeit 
attól, hogy végképp kikopjanak a tizsitei hétköznapok történelmének 
lapjairól. 

Tizsite mai kataszteri területéről nem maradtak fenn olyan régészeti 
kutatások, amelyek rávilágíthattak volna a település történetére az 
érett középkor kezdetéig. Előkerültek viszont 1299-ből származó írásos 
források, tehát korábbiak számos olyan területről fellelhető adatoknál, 
amelyek már a 9. században lakottak voltak. Az eddig ismert történelmi 
források alapján Tizsite, fekvését tekintve a kassai központú Abaúj 
vármegye, esetleg az eperjesi központú Sáros vármegyébe tartozott. 
Jelenleg (a 21. század elején) a község közigazgatásilag a Kassa Megyei 
Önkormányzat része.  

A községben zajló életről szóló legtöbb adat érthető módon a 20. 
századból származik. Ezek vannak segítségünkre az építészet, öltözködés, 
valamint a szokások és hagyományok rekonstruálásában. A falubeli 
élet mozzanatai a kulcsfontosságú ünnepek, a karácsony és húsvét 
kapcsán villannak fel leginkább, vagy a családi és társasági események, 
a mindennapok menetét megismerve kerülnek előtérbe.  A helyi 
lakosság emlékei nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy apró részletekkel 
is kiegészüljenek ezek az ismeretek. A könyvben azok a személyiségek 
is helyet kaptak, akik jelentősen formálták a község életének alakulását. 
Az olvasót a szövegek mellett a gazdag képes melléklet is végigkíséri a 
múltban tett utazás során. 

Az általunk összegyűjtött nagy mennyiségű értékes adat nem férhetett 
bele ebbe a könyvbe, de hasznos segítség lesz a Tizsitével és a tizsitei 
élettel foglalkozó további kiadványok szerkesztése során. Bízunk benne, 
hogy ez az első könyv egy inspiráló kezdet lesz a Tizsite történelme iránt 
érdeklődők számára és további kutatásokhoz nyújt ösztönzést.
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