


Lastomír 
720 rokov v písmach

Michalovce 2008





Milí Lastomírčania, vážení čitatelia!

Svoj pôvod dnes viac ako v minulosti skúmajú všetci bez ohľadu 
či žijú v mestách, alebo na dedinách. Všetci si uvedomujeme, že naše 
korene siahajú do ďalekej minulosti a je našou povinnosťou ich hľadať 
a odovzdávať súčasníkom aj budúcim generáciám.

Obecné zastupiteľstvo našej obce sa rozhodlo podať svedectvo 
o Lastomíre pri príležitosti 720. výročia prvej písomnej zmienky o našej 
obci vo forme tejto publikácie v presvedčení, že naši predkovia a naši sú-
časníci si zaslúžia, aby ich dielo bolo zachované aj pre tých, ktorí prídu 
po nás. 

Uplynuli storočia od doby, keď sa na brehu Laborca usadili prví 
obyvatelia. Nikto presne neodpovie na otázku, kedy to bolo. Pravdou zo-
stane navždy, že ten čas bol podstatne skôr ako je prvá zmienka o obci. 
Aj napriek tomu je 720 rokov obce dosť dlhý čas na život celého radu 
generácií, ktoré svojou prácou a životmi zanechali nezničiteľné dedičstvo 
pre súčasnosť, ale aj budúcnosť.

Som rád, že práve v čase môjho starostovania oslávime toto vý-
znamné výročie a môžeme zároveň pri jeho príležitosti vydať túto na-
ozaj našu lastomírsku knihu. V nej sú zozbierane všetky dostupné in-
formácie z archívov, kníh vedeckých pracovníkov, ktorí sa zaoberajú 
históriou nášho regiónu a dostupných kroník cirkví a obcí, vrátane našej. 
História vždy bola a je nevyčerpateľným zdrojom poučení a inšpirácií. 
Nie nadarmo sa hovorí, že kto nemá svoju minulosť, nemôže mať ani 
budúcnosť. Dozvedeli sme sa, že naši predkovia žili pekný, aj keď veľmi 
ťažký život, ktorý bol založený na pevnej viere v Boha, spolupatričnosti 
a vzájomnej pomoci bez rozdielu náboženského vyznania.

V našej obci sa narodilo a vyrástlo mnoho múdrych a vzdelaných 
ľudí, ktorí sa rozišli takmer do celého sveta a aj tam ďaleko od rodnej 
hrudy šírili skvelé meno našej obce. Mnohí zostali tu doma, aby svojou 
každodennou prácou a životom pomáhali rozvoju svojej rodnej dediny.

Teším sa, že neľahkú úlohu napísať túto publikáciu prevzal na svoje 
plecia rodený Lastomírčan, človek, ktorý dokonale pozná každý kútik 



nášho rozvetveného chotára a čo je dôležitejšie pozná aj ľudí, ktorí tu 
žijú , ich život a nálady a celý svoj život prežil medzi nami. Preštudoval 
množstvo materiálov a záznamov, archívnych dokumentov, ktoré kon-
zultoval s historikmi a spracoval ich do podoby, ktorá sa Vám dostáva 
do rúk. MVDr. Ján Jenčík tým naplnil aj potrebu mať v obci publikáciu, 
ktorá podáva kompletný obraz o živote a dianí v obci počas celej jej his-
tórie. Pevne verím, že toto dielo Vás zaujme a poskytne Vám príležitosť 
zamyslieť sa nad tým, čo robíme a čo chceme ešte vo svojich životoch uro-
biť nielen pre seba, ale pre všetkých nás. Som toho názoru, že nikto iný 
by v súčasnosti nebol viacej oprávnený spracovať našu históriu, pretože 
je z nej cítiť lásku a hrdosť na svoju obec a jej obyvateľov nielen v minu-
losti, ale aj v súčasnosti. 

Výborná poloha našej obce, jej infraštruktúra a pevne verím, že aj 
súčasné obyvateľstvo predurčujú našu obec k tomu, aby sa stala v blíz-
kej budúcnosti atraktívnym miestom nielen na výstavbu rodinných do-
mov, ale aj miestom rozvoja podnikateľských aktivít, ktoré vylepšia život 
v nej.

Snažme sa urobiť všetko preto, aby naše deti a vnuci žili v zdravom 
prostredí a tešili sa zo spokojného a láskou naplneného života. Vytvorme 
si úprimný vzťah k domovu a ľuďom okolo nás, viacej chráňme svoju 
obec a to, čo v nej je, pretože je to všetkých nás a je vizitkou každého jed-
ného z nás. Krásu obce vytvárajú ľudia, ktorí v nej žijú, spolu s prostre-
dím, o ktoré sa starajú a stále ho zveľaďujú, pretože ono je neoddeliteľ-
nou súčasťou týchto ľudí. 

Prajem Vám všetkým šťastie, lásku a spokojnosť v našom 
Lastomíre.

      Ľubomír Šipoš
      starosta obce
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Úvod
Napriek tomu, že naša obec je iba nepatrnou omrvinkou na mape 

nášho sveta, napriek tomu, že 720 rokov od prvej zmienky o Lastomíre 
je ničím v porovnaní s miliónmi rokov vývoja našej Zeme, chceme, aby 
budúce generácie našich potomkov vedeli, že sme tu boli.

Doposiaľ existuje iba jedna malá publikácia o Lastomíre, ktorá bola 
zostavená pri príležitosti 710 výročia prvej písomnej zmienky o obci. Vieme 
určite, že obec existovala už dlho pred týmto zápisom, možno existuje aj 
písomný doklad, doposiaľ sme ho ani my, ani historici nenašli.

Dnes dostávate do rúk publikáciu, v ktorej som sa snažil na zákla-
de získaných poznatkov z minulosti, zachytených v knihách, kronikách 
a mysliach našich predchodcov opísať na jednej strane historický vývoj 
obce, zmeny vzhľadu obce, život jej obyvateľov, náboženské pomery, zvy-
ky, vývoj počtu obyvateľov a tiež všetko, čo som považoval za dôležité pre 
tých, ktorí tu žijú teraz a pre tých, ktorí budú žiť v budúcnosti. Na druhej 
strane som si dovolil ku niektorým skutočnostiam pridať poznatky iných 
a vlastné názory na uvedené doklady, ku ktorým som dospel na základe 
preverovania dostupných informácií a niekedy aj tým, že boli nájdené pre-
svedčivejšie dôkazy o niektorých udalostiach ako boli zapísané doposiaľ. 
Tým som však v žiadnom prípade nemal záujem čosi meniť, iba presne 
popísať dejiny našej obce, aby tí, ktorí to budú niekedy skúmať mali pres-
né a pravdivé fakty. Vzhľadom na skutočnosť, že nie som historikom, ani 
nemám žiadne skúsenosti s prípravou podobného materiálu, mal som iba 
vnútornú snahu a riskantné odhodlanie čosi urobiť pre svojich spoluobča-
nov keďže sa cítim Lastomírčanom a som na túto príslušnosť hrdý. Tu som 
prežil takmer celý svoj život okrem času štúdia a vojenčiny. Dovoľujem si 
poprosiť vás o zhovievavosť pri hodnotení tejto publikácie. Od roku 1990 
do roku 2002 som bol poslancom obecného zastupiteľstva a v rokoch 
2002-2006 starostom obce. Pri výkone týchto funkcii som mal možnosť 
nahliadnuť do viacerých dokumentov o dedinách a mestách nielen nášho 
okresu a bolo mi ľúto, že sa nemôžem pochváliť podobnou publikáciou, 
ktorá by zahrňovala aspoň v skratke životy a prácu mnohých generá-
cií Lastomírčanov. Teraz, keď sa musím s pokorou vyrovnávať so svojím 
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údelom a mám ešte silu a odhodlanie, ale aj čas, rozhodol som sa, že pripra-
vím čosi, čo bude vypovedať o našej minulosti a súčasnosti.

Či sa mi to podarilo, môžete teraz posúdiť a ohodnotiť. Z vlastných 
skúsenosti viem, že nie každý túto moju námahu ocení a uzná. O to ani 
nešlo. Naopak viem, že mám v Lastomíre svojich niekoľkých „sympatizan-
tov“, ktorí ma opäť náležite „ocenia“, ale aspoň budú mať na nejaký čas 
tému. S určitosťou ale viem, že pre niektorých ľudí táto publikácia poskyt-
ne peknú možnosť zamyslieť sa nad našou minulosťou a možno v nej nájdu 
aj kus svojho vlastného života. V prípade, že sa tak stane, budem celkom 
spokojný. 

Tak ako strom pre svoj rast a život potrebuje korene zapustené v zemi, 
v ktorej bol zasadený, tak aj človek potrebuje svoje rodisko, aby mohol 
existovať často aj ďaleko od neho. V životných radostiach a starostiach 
rodné miesto – dedina, mesto, sú tým, na ktoré sa nezabúda, aspoň by sa 
nemalo, lebo či chceme alebo nie, ono je s nami spojené. Náš Lastomír je 
to miestečko na tomto obrovskom svete, na ktoré môžeme byť hrdí všetci, 
ktorí sme tu vyrástli aj tí, ktorí tu prežili dlhšiu či kratšiu dobu. Stále patril 
medzi významné usadlosti nášho Zemplína, stále tam aj patrí a dúfam, že 
bude patriť, napriek tomu, že tu nemáme hrady ani zámky, že tu nemáme 
vysoké hory ani hlboké doliny, že je tu šíra rovina, cez ktorú preteká teraz 
už pokojný Laborec. Významným a známym ho robili ľudia, ktorí tu žili 
a pracovali. Bolo by veľkým hriechom, keby sa v tom nepokračovalo na-
priek tomu, že v týchto časoch dochádza k značnému sťahovaniu najmä 
mladých do miest za prácou alebo štúdiom. 

To je moje hlboké presvedčenie, ktoré sa stále prehlbuje najmä vtedy, 
keď na kratší alebo dlhší čas našu obec opustím a mám príležitosť ju po-
rovnávať s miestami, v ktorých sa práve nachádzam. 

Je mi úprimne ľúto, že mnoho ľudí z Lastomíra odchádza aj napriek 
tomu, že nie sú prinútení meniť bydlisko a vyhľadávajú možno momentál-
ne pohodlnejší život v mestských panelákoch, kde netreba okopávať záhra-
du, ani kosiť trávu či odpratávať v zime sneh. Škoda, že za niekoľko stotisíc 
korún ľudia predajú zdedený dom s pozemkom, ktorý s láskou a veľkým 
trápením vybudovali ich predkovia v nádeji, že ich potomkovia túto de-
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dovizeň niekedy zveľadia. Určite za krátky čas príde doba, keď to budeme 
ľutovať. 

V publikácii sa dozviete, že podobné obdobia boli aj v minulosti, 
a predsa sa Lastomír vzpieral odolával a zostal až do dnešných dní. Práve te-
raz je čas zastaviť nepriaznivý vývoj našej obce, začína obdobie, kedy budú 
dediny  ako je naša príťažlivé aj pre cudzích, ktorí sa budú chcieť vymaniť 
z mestského prostredia a začnú hľadať podmienky pre život mimo veľkej 
koncentrácie obyvateľstva.

Úrodná pôda nášho chotára dávala stáročia obživu ľuďom, ktorí na 
ňom robili, teraz ju trestuhodne zanedbávame, lenže ona na rozdiel od nás 
prežije a ešte dlho bude živiť našich potomkov. O Lastomíre krásne písali 
nielen naši rodáci, ale aj celkom cudzí ľudia, ktorí sa tu zastavili a chvíľu 
krátku alebo aj dlhšiu tu prežili. Pred rokmi navštívil našu obec človek, 
ktorý sa narodil a celý svoj život prežil v ďalekej Austrálii a po prechádz-
ke obcou povedal, že ťažko chápe to, čo u nás videl. Krásna zelená rovina 
a na nej pekné domy, v ktorých bývajú ešte krajší ľudia, ktorí ho úprimne 
vítajú a hostia ako dávneho priateľa. Toto všetko a ešte mnoho iných vecí, 
ktoré nedokážem ani napísať, ma napĺňa radosťou a hrdosťou, ktoré v spo-
jení s prekrásnym menom našej obce mi dovoľuje spokojne tvrdiť, že byť 
Lastomírčanom je česť. Prekrásne o našej obci napísal aj náš učiteľ, hudob-
ník a stále aktívny činovník v spoločenskom živote obce Juraj Kačmár vo 
svojej básni Lastomír.

Ak si túto publikáciu v pokoji prečítate, skúste ju ponúknuť aj tým, 
ktorí tu už nežijú, ale s našou obcou ich niečo spája, možno to bude pre 
nich osviežením a milou spomienkou na roky prežité v našom Lastomíre.

 Určite nie všetky údaje, s ktorými sa stretnete, budú presné. Sú 
však výsledkom štúdia materiálov, ktoré mi boli dostupné v kronikách 
a archívoch i v publikáciách zaoberajúcich sa dejinami obcí východného 
Slovenska, ktorých zoznam je uvedený na konci tohto vydania. Niektoré 
údaje sa nebudú presne zhodovať s tým, čo už bolo niekde o našej obci 
napísané. Dopracoval som sa k nim konzultáciami s tými, ktorí sa minu-
losťou Lastomíra zaoberali a na základe porovnávania údajov, ktoré boli 
zverejnené už predtým. Je mi cťou poďakovať sa tým, ktorí popri svojom 
zamestnaní a zaneprázdnení písali kroniku našej obce. Ich zásluhou sú 
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opísané niektoré udalosti celkom podrobne a zaujímavo. Pevne verím, že 
starí občania si zaspomínajú aj na svoju mladosť a mladí si so záujmom 
prečítajú o živote svojich predkov a pokúsia sa čosi aj vypátrať o spôsobe 
života svojich vlastných dávnych predkov. Poznanie vlastnej histórie nás 
obohacuje a núti zamyslieť sa nad nepredstaviteľnými útrapami, ktoré mu-
seli prežiť tí, ktorí tu boli dávno pred nami, aby sme sa my mohli dožiť 
naozajstnej slobody, keď si môžeme slobodne povedať svoj názor, ísť kam 
chceme, robiť prácu, ktorá nás uspokojuje a žiadať za ňu zodpovedajúcu 
plácu. Dnes môžeme slobodne prejavovať svoje náboženské presvedčenie 
, mať nezávisle súdnictvo a byť naozaj nezávislí na iných. To si musíme 
nadovšetko vážiť a uvedomovať, aby sme napredovali aj v budúcnosti.

Lastomír

Lastomír, Lastomír – dedinka malá
Ty si vždy na brehoch Laborca stála.
Tu žili dedovia, otcovia naši,
Dnes len spomíname na zašlé časy.

Lastomír, Lastomír – dedinka naša
Teba i dnes zdobí Laborca krása
Dnes tu už nestoja chalúpky malé,
Odišli aj od nás zlé časy staré.

Lastomír, Lastomír – dedinka drahá,
Skrášliť ťa, to je dnes všetkých nás snaha,
By si prekvitala v záhradkách, v poli,
Aby sme tu všetci vždy šťastní boli!

Lastomír, Lastomír – dedinka milá,
Všetci ti prajeme, aby si tu žila
A s nami poznala života krásy, 
aby si všetkým priniesla šťastnejšie časy! 
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Začiatok 21. storočia dáva obrovské možnosti rozvoja jednotlivcov, re-
giónov, štátov a celého sveta. Napriek tomu, že my dnes žijeme úplne inak 
ako generácie našich predkov, na svete ešte existuje mnoho oblasti a krajín 
kde sú podmienky pre život ľudí podobné, niekde ešte horšie ako boli v mi-
nulosti u nás. Verím, že nastupujúca generácia aj s našimi Lastomírčanmi 
prispeje k tomu, aby aj tam došlo k upokojeniu a odstráneniu biedy a zla. 
Keď sa zamýšľam nad tým, koľko zloby a nenávisti vieme dnes vyproduko-
vať pre niekedy úplne banálne a maličké veci, len aby sme uhájili tu svoju 
vlastnú predstavu o ničomných veciach, bez ktorých by sme pokojne žili, 
stále viac sa skláňam nad pamiatkou našich predkov, ktorí prežili hrozné 
časy minulé, bez slobody, často bez kúska chleba o smäde a hlade. Napriek 
tomu žili vo svornosti, navzájom si pomohli ako sa dalo. Keď chudákovi 
zhorel dom, pomohli mu nielen prácou, ale aj grošom, ktorý bol usporený 
ťažkou a namáhavou prácou. To ma akýmsi nejasným spôsobom uisťuje, 
že aj my sa raz vrátime k hodnotám dobra a prajnosti voči sebe navzájom 
a generácie po nás budú s uznaním v budúcich záznamoch o našej obci ho-
voriť a písať ako sme pochopili, že základy kresťanskej lásky platili v dávnej 
minulosti a my, ktorí sme od nich v istej etape života odbočili, sme si doká-
zali tento omyl uvedomiť a vrátili sme sa k nim opäť.

V našej obci vyrástlo mnoho úspešných a šťastných ľudí. Medzi nimi 
boli výborní poľnohospodári, ktorí s láskou a nehou pestovali plodiny 
a chovali dobytok, majstri rôznych remesiel, úradníci, učitelia, farári, in-
žinieri, lekári, spisovatelia, vedci, novinári, robotníci na rôznych pracovis-
kách a neverím, že by sa našiel čo i len jediný taký, ktorého by nehrialo pri 
srdci ak počuje meno Lastomír. K tomu pocitu vychovávajme svoje deti 
a svoje vnúčatá a táto naša snaha sa nám raz isto iste vráti, hoci my už tu 
nebudeme, v podobe ich šťastia a úspechov. 

Dosiahnuť tento cieľ znamená, že je potrebné po vzore našich prade-
dov, dedov a otcov žiť v láske a porozumení, vážiť si aj toho druhého, spo-
ločne sa tešiť a niekedy aj smútiť s každým naším spoluobčanom. História 
je nielen spomienka, ale aj poučenie a návod ako žiť lepšie a úspešnejšie. Ak 
Vás čítanie tejto publikácie aspoň trochu zaujme a dokážete aj sami poroz-
mýšľať nad minulosťou svojich predkov, budem veľmi spokojný.
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Geologická charakteristika 
a geologická skladba

Na Laboreckej rovine sa nachádza obec Lastomír. V chotári obce 
je najvyšším bodom kopček nazývaný Hrun, ktorý leží na juh od obce 
približne v strede medzi cestami Michalovce – Hatalov a Michalovce – 
Sliepkovce. Jeho nadmorská výška je 114 m. Nadmorská výška v strede 
obce je 107 m a pri brehoch Laborca 110 m.

Z geologického hľadiska nie je územie jednoduché, nakoľko celé úze-
mie katastra obce sa nachádza na riečnej nive Laborca. Je to poriečna krajina 
v severnej časti Východoslovenskej nížiny. Na východe siaha po Senianske 
mokrade a Kapušianske pláňavy na juhu, na severe po Pozdišovský chr-
bát a Zalužickú pahorkatinu a na západe po Malčickú tabuľu. Na celom 
tom území sa vyskytuje iba päť geologických foriem. Takmer celé územie 
chotára pokrývajú terasovité piesčité štrky, ktoré sú zároveň aj najstaršími 
horninami, ktoré sú zastúpené na území katastra obce a ktoré sa súbor-
ne označujú ako Zbudská terasa. Boli sformované v starších štvrtohorách 
– pleistocéne.

V pleistocéne sa povrch Zeme zaľadnil – hovoríme tej dobe aj Doba 
ľadová. Aj počas nej sa striedali obdobia teplejšie a chladnejšie. Niekedy 
bolo dokonca teplejšie a vlhkejšie ako dnes a územie bolo aj zalesnené. Žilo 
tu pomerne pestré živočíšstvo a rástlo rozmanité rastlinstvo. V dôsledku 
striedania sa chladu a tepla dotváral sa aj povrch našej Zeme. Plochy po-
zdĺž Laborca pokrývajú fluviálne hliny a resedimentované piesčité štrky. 
Na území katastra v eróznom záreze Laborca vystupuje v nadloží Zbudskej 
terasy suvrstvie deluviálnych hlinitých sedimentov. Profil odkrývu zvýraz-
ňujú ľadové kliny a vrecia. Územie patrí do umoria Čierneho mora a do 
povodia rieky Laborec, ktorá ho priamo odvodňuje.

O Laborci sa už v dávnych časoch písalo ako o jednej z najvýznam-
nejších riek Užskej a Zemplínskej stolice: Rieka Laborec, ktorá podľa 
Anonyma prijala meno obeseného slovenského vodcu Laborca, vyteká 
v Zemplínskej stolici z karpatských Beskýd, neveľmi ďaleko nad obcou 
Čertižné. Tečie najprv od Čertižného k Habure, potom ku Borovu, ktoré 
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obe sú na ľavom brehu. Na tom istom brehu poniže sú Medzilaborce, pod 
ktorými sa zväčší prítokom Rokytovského potoka. Potom prichádza ku 
Krásnemu Brodu a na ľavom brehu zavlažuje Nižné, Vyšné a Stredné 
Čabiny, Volicu a Zbudskú Belú. Na pravom brehu má Horbok-Radvaň, 
Zbudský Hrabovec, Zbudské Dlhé, Zbudský Brestov a Koškovce. Tu pri-
berá ďalší potok, ktorý tečie tiež z vrchov Beskýd popri Palote, Výrave, 
Svetliciach, Zbudskom Zbojnom, Humennom a Zbudskom Rokytove, 
Slovenskej Jabloni. Pod Udavským tečie Laborec ku Kochanovciam a tu 
priberá Cirochu. Toľkými teda potokmi a riečkami nasýtený Laborec tečie 
cez Humenné ku Brekovu, odtiaľ pomedzi vínorodé úbočia ku Strážskemu 
a Voli na pravej strane a ku Krivošťanom, Starému a Zbudzi na ľavom bre-
hu. Tu priteká od Oreského potok, ktorý tvorí hranicu Užskej stolice, od 
ktorej potom našu stolicu oddeľuje znova Laborec. Na našej strane sú obce 
Topoľany, Michalovce, Lastomír, Sliepkovce a Drahňov. Tu vedľa kaštieľa 
sa steká s riekou Uh. Stále tvorí hranicu stolice a nad hradom Zemplín sa 
spája s Latoricou a vytvárajú Bodrog. 

Územie katastra obce leží na kvartezných sedimentoch, ktoré tvoria 
výborné prostredie pre filtráciu a akumuláciu podzemných vôd, ktoré sa 
akumulujú v spodnej časti náplav v hĺbke do 10 metrov, miestami hlavne 
v mladých tektonických depresiách až v hĺbke niekoľkých desiatok metrov. 
Špecifickým materiálom sú hliny, ktoré sú charakteristické nízkou prie-
pustnosťou. Na jednej strane bránia infiltrácii zrážok do podzemných vôd, 
no na druhej strane svojou mocnosťou chránia ich kvalitu. Je teda vzác-
nym rezervoárom podzemných vôd nielen pre vlastné potreby obce, ale 
môže zásobovať aj väčšie koncentrácie obyvateľstva v priľahlej oblasti. Tak 
tomu v súčasnosti aj je, napriek výstavbe rezervoárov hlavne povrchových 
vôd, ktoré už zásobujú vodou aj túto oblasť Slovenska.

Obec a jej chotár patrí k teplým oblastiam Slovenska. Priemerná dĺž-
ka slnečného svitu je okolo 2.100-2.200 hodín za rok. Priemerný ročný 
úhrn zrážok je od 550 do 720mm. Priemerná ročná teplota sa pohybuje od 
20°C v júli a – 2,5°C v januári. Prevládajúci smer vetrov je od severu, starí 
obyvatelia smer vetra stotožňovali s otvoreným priestorom pri Brekove , 
ktorý dodnes nazývajú Brekovská diera.
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V obecnej kronike je zaznamenané, že obec sa rozprestiera na pravom 
brehu rieky Laborec a je budovaná v smere od severu na juh a od východu 
na západ a tvorí nepravidelný päťuholník. Od Michaloviec je vzdialená 
6 km/v súčasnosti je to už len necelých 4 km v dôsledku zástavby z jed-
nej aj druhej strany/. Katastrálne územie obce má rozlohu 1377ha, plo-
cha intravilánu je 110ha. Lastomír na severe susedí s okresným mestom 
Michalovce, ktoré je administratívnym, správnym, vzdelávacím a kultúr-
nym centrom celej Slovenskej časti Zemplína, na západe s Krásnovcami, 
Šamudovcami, Vrbnicou a Žbincami, na juhu so Sliepkovcami a Palínom 
a na východe so Zemplínskou Širokou, ktorá vznikla spojením dvoch obci: 
Krášok a Rebrín.

Od vzniku Uhorského štátu až do vzniku Československej republi-
ky v roku 1918 celé Slovensko tvorilo časť Uhorského kráľovstva, ktoré 
bolo postupne súčasťou habsburskej monarchie a od roku 1867 Rakúsko-
Uhorska. Počas celého tohto obdobia naša obec patrila do Zemplínskej 
stolice, neskôr do Zemplínskej župy. Zo začiatku všetko patrilo kráľovi 
a kráľ na základe vlastnej vôle postupne daroval pôdu za zásluhy svojim 
podriadeným. Drobením kráľovského majetku a vytvorením stolíc začali 
v jednotlivých stoliciach platiť aj rozhodnutia kráľom menovaných zástup-
cov stolíc. Stolica sa delila na menšie časti – služobné obvody, na čele kto-
rých stal slúžny. Toto delenie trvalo až do roku 1849, keď stolice nahradili 
už spomínané župy. Po vzniku Československa zostala Zemplínska župa, 
ale bez území, ktoré pripadli Maďarsku , namiesto nich pribudli sloven-
ské obce dovtedy patriace pod Užskú župu. V roku 1923 bola vykonaná 
reorganizácia štátnej správy a naša obec bola začlenená do Košickej župy. 
Celkom bolo na Slovensku šesť žup. V roku 1928 župy nahradilo krajinské 
zriadenie, ktoré trvalo do roku 1939. Po vzniku Slovenského štátu Lastomír 
zostal na Slovensku a v okrese Michalovce. Od roku 1940 východné okre-
sy začlenili do Šarišsko-Zemplínskej župy so sídlom župy v Prešove. Po 
druhej svetovej vojne obec patrila do novovzniknutého Prešovského kraja 
až do roku1961, kedy vznikol Východoslovenský kraj. Tri roky po vzniku 
samostatnej Slovenskej republiky začalo platiť nové územnosprávne uspo-
riadanie štátu. Bolo vytvorených osem krajov. Zemplínčanom sa nepoda-
rilo presadiť vytvorenie samostatného Zemplínskeho kraja. Náš Lastomír 
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bol zadelený do Košického kraja. Od 1.1.2002 sú kraje totožné s vyššími 
územnými samosprávnymi celkami, takže patríme do okresu Michalovce 
a Košického samosprávneho kraja, na čele ktorého zatiaľ nestojí župan ako 
kedysi, ale volený predseda.

Najbližšia železničná stanica je v Michalovciach, kde je pravidelná 
autobusová doprava. Pošta je v obci a všetky ostatné služby a zariadenia 
pre občanov sú v blízkych Michalovciach. Je to svojím spôsobom výho-
da, pretože blízkosť mesta zaručuje obci na jednej strane pokojné býva-
nie jej obyvateľov a na strane druhej takmer úplnú dostupnosť všetkých 
výhod mestského bývania. Istý čas v minulosti boli tendencie napojiť 
našu obec na Budkovce, ako strediskovú obec, našťastie sa to celkom 
nepodarilo. V tomto období žiaľ opäť niektorí „múdri“ tieto snahy oži-
vujú v podobe tvorby mikroregiónov, kde by sme mali patriť do regiónu 
s centrom v Budkovciach. Kto bude pozornejšie čítať túto publikáciu, zis-
tí, že Lastomír patrí do okruhu obcí blízko Michaloviec a predstavitelia 
obcí: Lastomír, Sliepkovce, Krásnovce, Pozdišovce, Laškovce, Šamudovce, 
Vrbnica, Suché a Lesné by mali tvoriť jeden celok, ktorý má k sebe oveľa 
bližšie ako terajšie takzvané mikroregióny.
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Historické poznatky o vývoji obce
Historický je dokázané, že územie východného Slovenska obývalo už 

od začiatku 5-6 storočia slovienske obyvateľstvo. Taktiež je známe, že toto 
územie bolo pričlenené k Veľkomoravskej ríši za vlády kniežaťa Svätopluka 
/871-894/. Vplyvom misijnej činnosti byzantských bratov Konštantína 
a Metoda a benediktínskych mníchov bolo pôvodnými vyznávačmi po-
hanstva prijaté kresťanstvo.

Po páde Veľkomoravskej ríše v rokoch 905-910 bolo na území východ-
ného Slovenska už rozvinuté nielen poľnohospodárstvo, ale aj remeselná 
výroba a spracovanie kovov. Koniec 10. storočia a začiatok 11. storočia je 
charakterizovaný ako roky nepokojov, častých bojových stretov, chudo-
bou bežných ľudí, hladom a chorobami, čím sa počet obyvateľov značne 
znížil a postupne tu začínali prichádzať noví osadníci. V 11. storočí bolo 
východné Slovensko obsadené Maďarmi a postupne sa násilím pripojilo 
k Uhorskému štátu. Roku 1262 sa Zemplínska stolica podrobila kráľovi 
Štefanovi mladšiemu, ktorý sídlil v jeho rezidencii na hrade Potok.  
Vyplýva to z viacerých jeho listín. Zemplínska stolica prijala meno od sta-
rodávneho hradišťa Zemlun, neskoršie pomenovaného Zemplín, situova-
ného na brehu rieky Bodrog. Slovo Zemplín pochádza zo Slovenského slo-
va „zem“ a znamenalo zemné opevnenie. Hranice stolice popisuje Anton 
Szirmay de Szirma, historik a geograf Zemplína takto:“ Zaberá severnú 
časť kráľovstva. Časť, ktorá sa nachádza na severe je oddelená Karpatským 
horstvom, ktoré tamojší obyvatelia nazývajú Beskydami, od Haličského 
a Vladimírskeho kráľovstva a riekou Topľou, Ondavou a Chotčiankou 
od Šarišskej stolice, na východe rieka Laborec a Latorica tvoria hranicu 
s Užskou stolicou, na juhu rieka Tisa a blízko tečúca Takta ako aj Turecký 
potok ju oddeľujú od Sabolčskej stolice. Nakoniec na západe určujú hra-
nice medzi ňou a Boršodskou stolicou rieky Slaná a Hornád a Abovskou 
podhorské vrchy ako Várheľ, Hraničné údolie a Zlatník, potom riečka 
Roňva a reťaz Slanských a Dargovských vrchov.“

V roku 1273 bol najvyšším správcom stolice Jakub alebo Jakov 
z Michaloviec, pochádzajúci od veľmoža Václava, vodcu kopíjnikov sväté-
ho Štefana. Bol predkom grófov Starayovcov z Michaloviec.
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Je nepopierateľné, že aj územie našej obce bolo v tom čase už trvalo 
obývané a život tu bol organizovaný a spravovaný.

O naše územie mali záujem českí, maďarskí, poľskí, ale aj iní vlád-
covia. Nakoniec ovládli celé Slovensko. Práve naše okolie bolo pravdepo-
dobne miestom stretu záujmov viacerých ozbrojených skupín a práve tu 
zvádzali boje o každý kúsok zeme. Predpokladá sa, že hranice Uhorského 
štátu sa posúvali na sever postupne. Na obsadených územiach zriaďovali 
opevnenia čo bola akási forma hraníc, tomu nasvedčuje existencia dediny, 
či osady Preča na území dnešných Michaloviec, alebo ešte bližšie k nám 
podobnej usadlosti s menom Stráža /Strasa/. Napriek tomu, že jej existen-
cia je spomínaná až v 12. storočí ,táto dedina už existovala pred týmto dá-
tumom. Určite sa nachádzala na rozhraní chotárov obcí Žbince, Vrbnica 
a Lastomír, na brehu už neexistujúceho potoka, ktorý bol nazývaný aj Suchý 
potok. Odvádzal vodu do Laborca v prípadoch zvýšenej hladiny Duše, ale 
nezriedka aj naopak. Počas dlhšieho obdobia sucha potok vyschol. Na zá-
klade ústneho tradovania a existencie zbytkov lesa, ktorí  Lastomírčania 
poznali pod menom Dubíky, až do päťdesiatych rokov minulého storo-
čia, je zrejme, že les sa tiahol od ešte doteraz existujúceho Žbinského lesa 
ku Laborcu a bol to miešaný dubový, vŕbový a topoľový les. Pozdĺž tohto 
lesíka a potoka mohla byť dočasná hranica, ktorú ochraňovali obyvatelia 
Stráže. Dodnes polia pod Žbinským lesom, ktoré vlastnia predovšetkým 
Lastomírčania, ale patria do chotára Žbiniec, sa nazývajú Stráže. S po-
stupným rozrastaním sa uhorskej ríše smerom na sever sa strážcovia hra-
níc presúvali aj so svojimi rodinami a osadníci zo Stráže pravdepodobne 
vybudovali novú osadu na mieste dnešného mesta Strážske. Tak zaniklo 
sídlo medzi Lastomírom, Vrbnicou /Fišarom/,Žbincami a Sliepkovcami. 
Pozemky sa do majetku Lastomírčanov dostali po prvej svetovej vojne 
predajom od Československého štátu. V tejto dedine, ktorá zanikla v 16. 
storočí, možno ako už nepotrebná, bol kostol a dokonca podľa niektorých 
historikov aj škola.

Existuje ešte jeden názov pre túto dedinu a to maďarský Nagymézo , 
v slovenčine ju nachádzame pod menom Veľké pole. Ani toto pomenova-
nie neodporuje tomu, čo som doteraz napísal o jej poslaní, pretože Veľké 
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pole bolo územie vyrúbaného lesa za účelom lepšej viditeľnosti pohybu ne-
žiadaných hostí.

Dedina ležala západne od Laborca a podľa významného sloven-
ského vedca Mateja Bela mala bližší vzťah k Vrbnici ako k Lastomíru či 
Žbinciam. Aj on o nej píše: “Na východ od Vrbnice sa nachádza majer 
Strasa , tak porastený vŕbami, že ťažko objavíš oráčiny. Pôda je málo ob-
rábaná pre záplavy aj na tých miestach, kde by sa malo orať. Má však veľa 
dubových lesov, ktoré sú vhodné na zaobstaranie paliva a pasenie.“ Aj to by 
mohlo nasvedčovať o existencii Suchého Potoka, o ktorom vieme len, že sa 
vlieval do Laborca pri Lastomíre.

Napriek existencii našej obce už oveľa skôr, prvý písomný doklad 
bol nájdený až z roku 1288, keď lastomírskym zemanom Ladislavovi, 
Dominikovi, Albertovi, Ivankovi a Gregorovi, synom Ivanka, kráľ Ladislav 
IV. daroval majetok Jenkovce v Užskej stolici.

V listine, ktorú predložil istý magister Izák, ktorého veľkomož-
ný Vilermus Druget kráľovský palatín a sudca osobne vyvolil a prijal na 
prácu magistra dáva na vedomie kráľovskej výsosti ako bolo dohodnuté 
rozdelenie majetku a vyznačené medzníky. V listine sa píše: "Kaplnku, vy-
budovanú z kameňa a omietnutú, ďalej všetky kanály odvádzajúce vodu 
pre štvornohý dobytok, ale aj pre osoby, ktoré tu žijú, všetky cesty a chod-
níky nechávame na všeobecný úžitok. Pozemkové hranice však zostávajú 
vo vlastníctve rodiny Ložínských z Ložína." To bolo v roku 1312. Lenže 
už v roku 1324 boli kráľom Karolom I. zverené rodine Monakovcov – 
Lastomírsky z Lastomíra. Táto rodina už existovala pred rokom 1300, 
pretože vo výťahu z archívu rodiny sa píše „ Odkúpenie zeme Aba, ktorá 
patrila synovi Zelemérimu v chotári Lastomíra a dostala sa do rúk sudcu 
po jeho smrti. Majetok potom zálohovo vlastnil magister Jób, až konečne 
ho vykúpil Mikuláš, syn Gregorov, ten syn Ivanov z Lastomíra. To isté je 
pod číslom 775 ako rozdelenie majetku medzi Dominika a Alberta, synov 
Ivanových, ohľadne vlastníctva Lastomíra v Zemplínskej stolici s vyznače-
ním medzí. V roku 1302 Imrich z Lastomíra, Jánov syn, ktorý bol dôver-
ným, milým a úprimným pážaťom na kráľovskom dvore, kde ho povolal 
cisár a kráľ Žigmund dostal od neho novú donáciu na Lastomír a túto mu 
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cisár potvrdil v roku 1413. Z tejto famílie boli viaceré vetvy: Ordog, Ivan, 
Matúš, Ungh, Dančo a Zelemír z Lastomíra.

 Dovolil som si trocha sa pohrať s mapou východného Slovenska 
a tak som zistil, že na čiare, ktorá spája Lastomír s Jenkovcami, ležia de-
diny Krášok, Rebrín, teraz už tvoriace jednu obec Zemplínska Široká, 
Iňačovce, Senné, takže existovala cesta, pravda nie v dnešnej predstave 
cesty, ktorá tieto dediny v dávnej minulosti spájala. Ďalej na juhozápad 
od Fišara pokračovala do Bracoviec, ktoré pôvodne boli tiež orientova-
né v smere východ-západ. Toto tvrdenie potvrdzuje aj skutočnosť, že tak 
Krášok ako Rebrín boli pôvodne postavené nie pozdĺž cesty Michalovce 
– V. Kapušany, ale v smere Lastomír – Iňačovce. Podobne sú situované aj 
Iňačovce a Senné. Táto pravdepodobnosť sa mení takmer na istotu, preto-
že až do začiatku tridsiatych rokov minulého storočia jediná spevnená ces-
ta z Lastomíra neviedla ako by sme všetci predpokladali do Michaloviec, 
ale ku Fišaru / Vrbnici/. Bola to cesta, ktorá spájala Saros Patak /Blatný 
Potok v Maďarsku/ s Užhorodom. Obidve mesta boli v tom čase dôleži-
tými centrami, pretože to boli sídla žúp. Užhorod Užskej a Saros Patak 
Zemplínskej. V písomnostiach z 13. až 16. storočia sa obec uvádza pod me-
nom Lezstemer, čo bol maďarizovaný slovenský názov Lastomír. Ten bol 
istotne totožný so slovienskym osobným alebo rodovým menom Lastomír. 
Starodávny názov dediny, jej sídlisková a spoločenská rozvinutosť nie-
len ako sídla zemepánov, ale i fary vedú k názoru, že naša obec jestvovala 
dávno pred 13. resp. 11. storočím a patrí k najstarším slovienskym sídlam 
v okolí. Obec patrila v druhej polovici 13. storočia zemanom, ktorí tu bý-
vali a jej názov používali v prídomku. Do vlastníctva zemepánov sa dedina 
dostala v prvej polovici, prípadne začiatkom druhej polovice 13. storočia. 
Lastomírski zemepáni patrili do rozvetvenej rodiny Bogatradvanovcov, 
ktorí mohli byť českého pôvodu a boli určite veľmi významnými spo-
jencami a služobníkmi kráľa, pretože im patrili rozsiahle územia na vý-
chodnom Slovensku: Lastomír, Laškovce, Moravany, Bracovce, Ložín, N. 
Žipov, Čeľovce. Spomínaný Ivanko patril do rodu Bogatradvanovcov.

Od roku 1288 sa Lastomír spomína v listinách pod menom 
Leszthemér, v roku 1302 ako Leztemer, v roku 1389 ako Lestemir, v roku 
1391 ako Kyslezstemer, v roku 1412 ako Fel Leztemer, v roku 1414 ako 
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Lesztemér, v roku 1773 ako Lastomír, maďarský Lasztomír a Lasztomér. 
Z roku 1339 pochádza aj pomenovanie Laskomer. Pomenovanie Lastomír 
podľa Dr. Krška/UMB/ je veľmi starý sloviensky názov, ktorý vznikol zo 
slovanského zloženého osobného mena Vlastimír. Usudzuje, že predkovia 
dnešných Slovákov po prijatí kresťanstva používali určitý čas staré pred-
kresťanské podoby mien, ktoré pretrvali až dodnes. Pomenovanie našej 
obce svedčí o jej existencii už pred 10. storočím. Terajšia podoba názvu 
obce Lastomír je návratom ku pôvodnému pomenovaniu. 

Ďalší známy zápis o našej obci je z 19. mája 1331 roku/Sztárayho lis-
tinár “A Nagymihalyi és Sztáray gróf Sztáray csalad oklevéltára, Budapest 
1887“/. V tejto listine je spomínaný šľachtíc Benedik z Lastomíra, kto-
rý bol svedkom v majetkovej záležitosti pani Katy, manželky vojvo-
du z Transylvanie, ktorá štvrtinu majetku zanechala svojmu bratovi 
Laurenciovi a jeho deťom.

V týchto listinách sa píše, že majetok Jenkovce 
bol v roku 1288 darovaný zemepánom z Lastomíra.
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V Lastomíre bol kostol, o ktorom sú najstaršie správy z tridsiatych 
rokov 14. storočia /1331/, kedy v ňom pôsobil farár Beňadik. Kostol bol 
zasvätený archanjelovi Michalovi. Tamojší farár dostal v roku 1400 právo 
predávať odpustky. To svedčí o skutočnosti, že išlo o významný starobylý 
kostol alebo farnosť. Z uvedených skutočnosti vyplýva, že kostol existoval 
pred 14. storočím.

V roku 1410 rodina Úpor dostala v Lastomíre čiastku ako kráľovský 
dar. V roku 1414 je v Lastomíre zemepánom Imrich, ktorý si druhé meno 
dal Leszteméry. Odvtedy sa meno obce uvádza ako Lesztemér. Tým, že ze-
mepánov pribúda, rovnako aj obyčajného ľudu, dedina sa rozrásta. Istý čas 
tak vlastne existujú dve obce: Veľký Lastomír /Nagy Lesztemér/ a Malý 
Lastomír /Kiss Lesztemér/.

Veľký Lastomír zaberal územie obce , ktoré je už v súčasnosti rozdele-
né novým korytom Laborca od pravého brehu Laborca, kde bol a aj teraz 
existuje cintorín na západ po dnešnú reformovanú faru. Pokračoval ďalej 
na západ smerom na Fišar až ku Koščovým. Smerom na Sliepkovce po te-
rajší dom Kočiškových s uličkou ku terajšiemu katolíckemu kostolu. Malý 
Lastomír sa budoval ako nové sídla na ľavej strane cesty k Michalovciam 
po terajší gréckokatolícky kostol, na západ po kalvínsku školu a k Laborcu 
na tej strane, kde sa dnes nachádza obecný úrad. Vo Veľkom Lastomíre 
boli vybudované sídla zemepánov z kameňov a hliny, ktoré sa postupne 
modernizovali až na neskoršie kaštiele. S pribúdajúcim časom v dôsledku 
pribúdania usadlosti sa hranica oboch dedín stratila a obec je opäť jedným 
Lastomírom. V súvislosti s našou obcou je v listinách uvádzané značné 
množstvo majiteľov menšej alebo väčšej časti jej územia. Z nich spome-
niem: Natafalusi Csontos, Balazs z Michaloviec/1477/, rodina Harkányi 
a Korcsvári/1490/, Leonard Bayor, Michal Deregney, Frantisek Kapy, 
Gaspar Péchy, Peter Sólyom, Michal Daróczy, Pavol Daróczy, Ján Csicery 
a mnoho iných mien, ktorí tu vlastnili časť majetku v rôznych časových ob-
dobiach. K takýmto zmenám vlastníctva dochádzalo v dôsledku sobášov, 
výmen, ale aj v dôsledku rôznych nepokojov. Neskoršími majiteľmi boli: 
Boronkay, Vladár, Szirmay, Fuzessery, Kovacs, Wahl, Bánóczy, Neviczky, 
Bekes, Gogh a iní. Zmienku si zaslúži aj fakt, že po roku 1470 sa do 
Zemplína dostali poľské vojská, ktoré obsadili okrem stropkovského hradu 
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aj michalovský a na určitý čas tu zostali.. Dostali sa ľsťou aj do Humenného 
a obsadili aj tamojší hrad. To trvalo iba krátko, pretože Poliaci boli krá-
ľovským vojskom pobití a časť bola zajatá. Aj táto udalosť však zanechala 
stopy v zložení obyvateľstva aj v našej obci. Znie to neuveriteľne, ale my 
sme vlastne Slováci, ktorí sú potomkami rôznych slovanských národov. Pri 
pátraní po pôvode lastomírských priezvisk dospejeme k zaujímavým záve-
rom. Priezvisko Krakovský má pôvod – poľský , Jenčík – srbsko-chorvat-
ský, Kačmár-sedmohradský, Koščo a Mojsej-rusínsky , Vasiľ – rusínsky, 
Palkoci – maďarský. Zemplínske nárečie má v sebe prvky z viacerých jazy-
kov a je vlastne výsledkom dlhodobého spolužitia týchto rôznych pôvod-
ných národov na našom území. 

17. a 18. storočie je obdobím bojov s tureckými hordami a častými 
protihabsburskými povstaniami. To sa pochopiteľne muselo odraziť aj na 
zmenách vlastníkov v celom Uhorsku, aj v našej obci.

Ešte jednu dôležitú skutočnosť , ktorá ma priamu súvislosť s našou 
obcou, je potrebné spomenúť. Ide o existenciu druhej zaniknutej dediny 
v blízkosti našej obce, ktorá sa spomína koncom 13. a začiatkom 14. sto-
ročia s menom Zádorovce. Zanikla v 16. storočí. Meno získala po istom 
zemanovi s menom Zadur alebo Zador /meno svedčí o jeho slovenskom 
či slovanskom pôvode/, ktorý bol spoluvlastníkom lastomírských a su-
sediacich majetkov. Bezpochyby od jeho mena bol odvodený slovenský 
a maďarský názov dediny. Bol prvým zemianskym vlastníkom, podnie-
til jej vznik a v tamojšej kúrii aj býval. Už prvé správy o Zádorovciach 
z roku 1331 uvádzajú, že už skôr tu žili zemania aj poddaní a dokonca 
sa sem prisťahovali dve sedliacke rodiny, ktoré utiekli z Lúčok. Vlastne 
ani nemuseli utekať, pretože na začiatku 14. storočia bol poddanský stav 
ešte dosť znesiteľný. Ak sa útlak zemepána veľmi stupňoval, mohol pod-
daný po vyrovnaní dlžôb a zaplatení určeného poplatku odísť k inému 
zemepánovi. Mohol sa usadiť aj v novej vznikajúcej dedine, akou boli aj 
Zádorovce. Situácia poddaných sa veľmi zhoršila od roku 1351, keď nad 
nimi zemepáni nadobudli aj súdnu právomoc. Nastúpilo obdobie častého 
palicovania na smutne známych derešoch. Po neúspešnom povstaní Juraja 
Dózsu v roku 1514, počas potláčania ktorého šľachtické vojská pozabíjali 
a povešali tisíce vzbúrených sedliakov, stratili poddaní v celej krajine právo 
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sťahovania. Stali sa tzv. večnými poddanými, nevoľníkmi, pripútanými 
k pôde zemepánov. Dedina sa nachádzala pri Laborci na jeho ľavom brehu 
medzi Lastomírom a Sliepkovcami najpravdepodobnejšie na miestach, kde 
sa vlieval do Laborca už spomínaný Suchý potok z pravej strany.

V roku 1526 došlo k porážke uhorských vojsk Turkami pri Moháči. 
Začala sa takmer 200 ročná turecká okupácia značných častí Uhorska. 
Slovenskí poddaní museli znášať veľkú ťarchu nákladov na vojnu 
s Turkami, okrem toho museli pracovať aj na domácich šľachticov a ma-
ďarských šľachtických utečencov z okupovaných území. Z histórie vieme, 
že tieto časy sú aj časmi častých povstaní uhorskej šľachty, ktoré pustošili 
hlavne Slovensko a decimovali jeho poddanské obyvateľstvo..

Počas existencie nevoľníctva nebolo sociálne postavenie poddaných 
rovnaké. Aj medzi nimi boli bohatší a chudobnejší. Poddaní sa delili 
na skupiny, ktoré existovali aj v našej obci: sedliaci, želiari a podželiari. 
Sedliaci samostatne obhospodarovali celú poddanskú usadlosť s príslušný-
mi pozemkami /nazývala sa aj Telek/ , alebo jej polovicu, štvrtinu dokonca 
osminu. Želiari nemali vyčlenené pozemky, alebo obhospodarovali men-
šiu časť ako jedna osmina, ale mali vlastný domček a vlastnú domácnosť. 
Rozsah ich povinnosti bol v porovnaní so sedliakmi nižší. Živili sa najmä 
nádenníckou prácou. Šikovnejší si mohli zarobiť aj chovom dobytka. Z nich 
pochádzali mnohí dedinskí remeselníci a panské služobníctvo. Časom sa 
mohli stáť sedliakmi. Najnižšou vrstvou boli podželiari. Obyčajne bývali 
na panských a sedliackych dvoroch. Dane neplatili. Na sedliackych dvo-
roch pracovali ako paholkovia a sluhovia. Na panských niektorí vykonáva-
li aj kvalifikovanejšie práce /napr. záhradníci alebo lokaji/, čo im niekedy 
umožnilo prechod do vyššej vrstvy.

V centre obce, ktoré sa nachádzalo v priestore medzi uličkou od čis-
tiarne odpadových vôd a domami Kolesára, Andrašových a Papcúnových 
už v roku 1570 existovala maštaľ, ktorá slúžila na ustajnenie obecných ple-
menných býkov.

Poddaní boli v úplnej závislosti od svojich pánov, ktorí mali právo 
dané im kráľom vynášať nad nimi aj najvyššie tresty, ako trest smrti alebo 
iné hrdelné tresty. Pojednanie o jednom takom treste opísal už spomína-
ný historik Zemplína Anton Sirmaj. Ide o udalosť z roku 1583. Napriek 
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tomu, že nejde o príbeh z našej dediny, ale blízkych Budkoviec jasne do-
kumentuje dobu, v ktorej sa odohral. Je zapísaný nasledovné:“ My, Štefan 
a Peter z Čičaroviec, Gaspar Paladi, Matúš zo Svätej Márie, prisahaný 
notár sudcovskej stolice Užskej župy, Michal z Raškoviec, Matúš Šóš tiež 
z Raškoviec, Benedikt a Ladislav z Tibavy, dávame na vedomie a úžitok 
všetkých nasledovné. Keď sme boli povolaní na naliehavú žiadosť šľachti-
cov: pani Barbory Bodyovej, vdovy a Ladislava, syna nebohého Ľudovíta 
z Budkoviec, na najbližšiu sobotu po sviatku blaženého Pavla, prvého 
pustovníka, hneď po udalostiach do mestečka Budkovce v Zemplínskej 
stolici a zišli sme sa, aby sme prejednali právo proti akémusi zločincovi 
Michalovi Kišovi. Ten býval v tom istom mestečku Budkovce. Keď sme 
zasadli ako tribunál v dome a šľachtickej kúrii menovaných: panej vdovy 
a Ladislava Budkovského, predstúpil pred nás Michal Kiš, taktiež Ladislav 
Budkovský, sem príslušný za osobnej prítomnosti pani vdovy. Tá vzniesla 
obvinenie proti tomuto Michalovi Kišovi, že v posledných dňoch sa tento 
Ladislav Budkovský a pani vdova dozvedeli zo slov vierohodných ľudí, že 
tento Michal Kiš, človek od nich závislý, nezadržal svoj zlý jazyk a tak sa 
chválil pred istými osobami, že táto pani vdova ho tak miluje a obľubuje, 
že sa s nim splietla. Nespokojný s tým čo povedal, tento Michal Kiš hovoril 
aj proti tomuto Ladislavovi Budkovskému /od čoho nech nás ochrániť ráči 
náš milostivý Boh/, že tento Ladislav Budkovský, kedykoľvek chcel, spával 
so svojou matkou. Preto Budkovský žiadal, nakoľko to má byť podľa práva, 
o potrestanie na hrdle, t. j. trest straty hlavy dotyčného Michala Kiša. Bol 
pripravený potvrdiť všetko uvedené pomocou vyhlásenia statočných ľudí. 
Keď to spomínaný Michal Kiš vypočul, odpovedal, že on nič zlého proti 
tomuto pánovi Ladislavovi Budkovskému a proti panej vdove nepovedal 
okrem toho, že sú dobrí a spravodliví. On vraj vie, čo sa môže proti nim 
hovoriť, nech už ktokoľvek proti nemu svedčí. No on je nevinný a čistý od 
klebiet na týchto – Ladislava Budkovského a pani vdovu, pretože tí čo zle 
svedčia proti nemu, budú skladať účty pred Bohom. A tak boli predvolaní 
nižeuvedení svedkovia, ktorých určil sám Ladislav Budkovský a pani vdova. 
Prvý svedok Štefan Ďarmaty, kazateľ v mestečku Budkovce, ktorý prisahal 
na čistotu svojho svedomia a svedčil. Títo svedkovia boli pred nás predve-
dení a nami starostlivo skúmaní, ako sme to vopred sľúbili. Predsa však 
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horemenovaní Ladislav Budkovský a pani vdova po nebohom Ľudovítovi 
Budkovskom žiadali nás, aby sme zvážili spravodlivosť a jej naplnenie. 
Preto odoslali sme obe stránky spred našej tváre a ustanovili sme rozsudok 
týmto spôsobom, ako to otvorene vyplýva zo svedectva troch predvede-
ných svedkov, že menovaný Michal Kiš ohováral Ladislava Budkovského 
a paniu vdovu, jeho matku. Svojimi rečami zle a nepekne očiernil ich svo-
jím jazykom a potupil nevinných. Zo svedectva hore menovaných svedkov 
jasne vyplýva, že menovaní Ladislav Budkovský a jeho pani matka samí 
čestne a mravne žili a nič zlého nikto proti ním nič nevie. Preto hore uve-
dení Ladislav Budkovský a jeho pani matka, ako na doplnenie a na svoje 
očistenie majú zložiť a potvrdiť prísahou spoločne s jednou treťou šľachtic-
kou osobou im podobnou. Tá sa k nim pripojí do 15 dní v tomto mestečku 
Budkovce ako svedok, že menovaný Michal Kiš ich naozaj ohovoril bez 
akejkoľvek príčiny a znevážil a že oni sami sú celkom nevinní a čistí. Keď 
takým spôsobom oni sami zložia prísahu, t. j. Ladislav Budkovský a jeho 
matka pani vdova, môžu dať kliešťami vytiahnuť jazyk a odrezať ho tomu-
to Michalovi Kišovi, lebo zle a nečestne proti nim hovoril. Majú tak mož-
nosť a právomoc na vytiahnutie a odrezanie jazyka. Keď prišiel čas , aby 
zložili túto prísahu , hore menovaní Ladislav Budkovský a jeho pani matka 
zložili a vykonali túto prísahu spolu so šľachticom Štefanom Šivľom pod-
ľa predloženej sudcovskej úvahy, pred nami v mestečku Budkovce o tom, 
že oni sami sú nevinní a čistí v celom tom ohováraní a znevažovaní toho 
Michala Kiša a že ich ten Kiš bez príčiny ohováral a znevažoval. Keď zlo-
žili prísahu a ich prísaha bola potvrdená, Ladislav Budkovský a jeho pani 
matka dali ihneď vytiahnuť a odrezať jazyk Michalovi Kišovi na námestí, 
čiže na priestranstve toho mestečka Budkovce“. Podľa neoverených pí-
somnosti, ktoré zverejnil budkovský rodák Štefan Olexík potrestaný Kiš 
ešte nejaký čas žil a bol pomätený, blúdil po Budkovciach ľudia sa mu dosť 
vyhýbali, nemohol jesť, iba pil riedke polievky a zomrel celkom opustený 
a vyhladovaný. 

Záver 15. storočia bol charakterizovaný tým, že okolie Michaloviec 
okupovali poľské vojská, ktoré podporovali boj šľachticov proti kráľovi 
Matejovi Korvínovi. Biedny ľud sužovali šľachtické vojny, ktoré mocichtiví 
šľachtici viedli proti kráľovi a v nich sa neštítili prijať aj podporu Turkov. 
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V Uhorsku prepukla ťažká morová epidémia, ktorá si vyžiadala tisíce obetí 
po celej krajine a nevyhla sa jej ani naša obec.

V nasledujúcom storočí sa postavenie chudobného poddanstva ešte 
zhoršilo. Panoval tu strach z ukrutnosti Turkov, ktorí sa však na východné 
Slovensko nedostali. Boje šľachty pokračovali, z nich najmä Ján Zápoľský, 
ktorý prijal pomoc Turkov a Tatárov sa vyznačoval veľkou ctižiadostivos-
ťou a dostal sa až do našich končín. Do Lastomíra sa jeho hordy nedostali, 
ale prišli tu kráľovské vojská, ktoré si nepočínali o nič ohľaduplnejšie ako 
Turci a Zápoľský. Vypaľovali celé dediny a za obeť im padla aj naša. Bolo 
to okolo roku 1556. Musela to byť veľká rana pre obyvateľov, pretože ešte 
aj v roku 1567 boli naši sedliaci oslobodení od dane, nakoľko prišli takmer 
o všetok svoj skromný majetok a za roky, ktoré uplynuli od roku 1556 ho 
nedokázali ani len dostať do pôvodného stavu. V roku 1570 platila obec 
daň len za tri porty a ešte v roku 1582 len za štyri porty. Obec bola na 
pokraji zániku.

Názov porta je vlastne názov brány do sedliackeho dvora. Znamenal 
sedliacku usadlosť. Usadlosť tvorili dom, hospodárske budovy, dvor, záhra-
da a pridelená pôda. Pastviny, úžitok z lesa /drevo a v dubových lesoch, 
ktoré boli u nás, aj žalude na pasenie ošípaných/, hliniská, močidlá a pod./ 
užívala dedina spoločne. Veľkosť pridelenej pôdy k usadlosti závisela od jej 
bonity a klimatických podmienok, preto bola v rôznych častiach krajiny 
rôzna. Mala zabezpečiť dostatok na obživu rodiny a aj na zaplatenie daní. 
Veľmi skoro však došlo ku drobeniu usadlosti na menšie: polovičné, štvrti-
nové aj menšie. Na jednom dvore si v rade za sebou postupne stavali domy, 
lepšie domčeky ďalší členovia rozrastajúcich sa rodín, pretože pôrodnosť 
v tých časoch bola neporovnateľne vyššia ako je dnes, takže na jednu por-
tu pripadali v neskorších storočiach už aj štyri a často aj viac sedliackych 
domácností. Treba však dodať, že priemerná dĺžka života obyvateľov bola 
neporovnateľná s dnešnou. Pohybovala sa na hranici 50-55 rokov, v niekto-
rých oblastiach nášho východného Slovenska to bolo len okolo 45 rokov.

Zníženie daňového zaťaženia v tomto období obci rozhodne pomohlo, 
pretože počet domov a tým aj obyvateľstva začal narastať. Škoda, že nemá-
me presné údaje o počte obyvateľov v tomto období, ani predtým, ale v roku 
1600 bolo už v Lastomíre 30 domov, čo na túto dobu predstavuje pomerne 
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vysoké číslo. Pre porovnanie uvádzam mesta a dediny v celej Zemplínskej 
stolici, ktoré v tom čase mali väčší počet domov ako naša obec: Bačkov 31, 
Bodrog Kerestur/ Maď./ 76, Boťany 42, Drahňov 37, Habura 45, Kis Patak 
/Maď./ 120, Kráľ. Chlmec 55, Michalovce 80, Oborín 32, Parchovany 34, 
Pčolinné 39, Pozdišovce 32, Sáros Patak 148, Sátoraljaújhely 162, Sečovce 
38, Soľ 39, Strážske 50, Trebišov 63, Zamutov 33. Ako zaujímavosť uvá-
dzam, že v osade Betlenovce bolo 20 obyvaných domov, v Šamudovciach 
13, v Krásnovciach16, Sliepkovciach 7 a Budkovciach 30 ako v Lastomíre.

V roku 1600 bol v Lastomíre kostol, šľachtická kúria, škola a mlyn. 
Informácie o tom, kde mlyn stál, sa rozchádzajú. Isté je, že tu bol v tom 
čase len jeden. Ďalšie dva, o ktorých sa v písomnostiach zmieňujú ,boli 
postavené v našom chotári neskôr. Prvý mlyn stál neďaleko pri cintorí-
ne na Laborci v miestach, ktorým sa hovorilo Žvitčina, alebo trochu niž-
šie smerom ku Sliepkovciam. Ešte ďalej bol neskôr postavený iný vodný 
mlyn. V miestach, kde je dnes čistiaca stanica odpadových vôd pre mesto 
Michalovce, naproti osade Betlenovce, stál na Laborci mlyn, ktorý nepatril 
lastomírskym pánom, ale pánom z Močarian. Ten existoval pomerne dlho 
a na tu dobu bol aj kapacitne veľký. Mlyn v Lastomíre bol po nejakom čase 
v dôsledku modernizácie prestavaný a bol poháňaný parou. 

V 17. storočí nastal výrazný pokles počtu obyvateľstva. V roku 1610 
Lastomír zdanili z jeden a trištvrte porty a v roku 1635 z jeden a štvrť porty. 
Vojny a mor na prelome 17. a 18. storočia sa podpísali aj na osídlení dediny. 
V rokoch 1708-1709 sa epidémia moru prehnala východným Slovenskom 
a zasiahla aj našu obec. Vymreli celé rodiny a zostali prázdne obydlia. 
Odhaduje sa, že zomrelo viac ako dve tretiny obyvateľov obce. Podobne to 
bolo aj v iných častiach. V Košiciach zomrelo viac ako polovica obyvateľov. 
V roku 1715 u nás bolo už iba 7 osídlených poddanských domov a 27 opus-
tených domácnosti. To bol dôsledok epidémie, rabovania kráľovského voj-
ska a hladu, ktorým trpela celá dedina. V roku 1720 tu bolo 12 osídlených 
poddanských domácnosti a počet obyvateľov začína narastať.

Až do konca 18. storočia nemali naši predkovia reálnu možnosť slo-
bodne si vybrať svoje náboženstvo. V tomto ohľade boli veľmi závislí od 
svojho zemepána. Platila zásada „Cuius regio, eius religio“, čí je majetok, 
toho je náboženstvo. Vieme, že väčšina lastomírskych zemepánov bola 
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reformovaného náboženstva. Naši predkovia prijali ich vieru a zostali jej 
verní. Takže aj to je jeden z dôvodov, aby sme si boli navzájom ústretoví 
a jeden voči druhému aj v tomto ohľade tolerantní, pretože náboženskú 
príslušnosť sme si nevyberali, len jej zostávame verní.

Hlavne pokles počtu poddanského obyvateľstva a nedostatok pra-
covnej sily na zabezpečenie výroby dostatku potravín pre všetko obyvateľ-
stvo podnietil vtedajšiu štátnu moc na prijatie reforiem. Bola prijatá tzv. 
Urbárska regulácia Márie Terézie v roku 1767. Boli poverení komisári, 
ktorých úlohou bolo zistiť, aké sú pomery v každej obci krajiny. Takíto 
komisári navštívili aj našu obec v roku 1772. Okrem posúdenia úrovne 
života obyvateľstva a stavu zaobchádzania s ľudom zo strany panstva sa 
uskutočnilo aj prvé vojenské mapovanie. To zahrňovalo okrem zostavenia 
mapy aj súpis všetkého, čo by v prípade vojny mohla využiť cisárska armá-
da. Z tejto doby pochádza aj nasledovný prehľad:

Obec Počet domov Počet stajní Počet mužov Počet koní
Michalovce 224 150 250 180

Bánovce 82 60 90 50
Vrbnica 55 40 50 30

Krásnovce 57 30 40 10
Laškovce 42 10 30 5
Lastomír 210 160 200 150
Močarany 64 15 50 10
Pozdišovce 193 100 180 100

Z tejto tabuľky je vidno, že v roku 1772 bol Lastomír druhým naj-
významnejším sídlom v našej časti Zemplína po Michalovciach. Komisári 
zisťovali aj vzdialenosti jednotlivých obci od seba navzájom. Napísali, že 
Lastomír je vzdialený od Hatalova – 1 a 1/2 hod. cesty peši, od Čečehova 
1 a ½ hod., od Krásnoviec 1 hod. a podobne od iných susedných obci. 
Laborec: 60-70 krokov široký, 4, 5, 6 nôh hlboký, má strmé brehy a chutnú 
vodu, ktorá pravidelne zatápa okolie a tak napomáha dosahovaniu dob-
rých úrod obilia a iných rastlín. Obec obklopuje vysoko kmenný veľký les, 



27

historické poznatky o vývoji obce

prevažne dubový v niektorých častiach sa strieda s kríkmi, počas povodní 
je bahnitý a nedá sa cez neho prechádzať. Cesty sú v prípade priaznivého 
počasia prejazdné pre všetky druhy povozov, počas dažďov sa po nich dá 
prejsť len veľmi ťažko.

Komisári zistili, že povinnosti pracovať na panskom a odovzdávať 
dane neboli nijako upravené a určovali ich zemepáni podľa vlastnej vôle. 
Na základe záverov týchto komisárov sa postupne začali poddanské po-
mery čiastočne zlepšovať.

Fotokópia mapy z prvého vejenského mapovania z roku 1772, 
ktoré sa konalo ako súčasť nariadenej urbárskej regulácie 

Márie Terézie z roku 1767

Nevoľníctvo zrušil v Uhorsku syn Márie Terézie Jozef II. v roku 1785. 
Od tohto roku sa mohli poddaní znova sťahovať, rozhodovať o svojom 
hnuteľnom majetku, vstupovať do manželstva podľa vlastnej vôle, dávať 
aj bez súhlasu zemepánov deti na štúdia, alebo remesla. Počet obyvateľov 
našej obce sa postupne zvyšoval. V roku 1787 mala obec 108 domov a 956 
obyvateľov. Na zrušenie poddanstva však bolo treba čakať ešte dlho. Stalo 
sa tak až v revolučnom roku 1848. Podľa vtedajších štatistík v roku 1869 
vlastnilo až vyše 58% roľníkov na Slovensku menej ako 2 ha pôdy. Iba 
necelých 25% roľníkov vlastnilo pôdu v rozlohe 2-6 ha. Len 9,5% v roz-
lohe 6-12ha. Bývalí sedliaci sa tak stali postupne strednými či menšími 
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gazdami, bývali želiari maloroľníkmi a z podželiarov sa stávali najviac poľ-
nohospodárski robotníci – komenciáši, bíreši. Námedznou prácou muse-
li svoje príjmy dopĺňať aj maloroľníci. Na odrábanie za prenajatú pôdu, 
bývanie, za pôžičky a podobné veci si dobre pamätajú aj naši ešte žijúci 
osemdesiatnici.

Druhé vojenské mapovanie v našej obci sa uskutočnilo v roku 1826, 
vtedy v našej obci žilo 1091 obyvateľov, ktorí bývali v 237 domoch. 
Zaoberali sa poľnohospodárstvom a na prekvapenie aj ovocinárstvom.

Mapa z druhého vojenského mapovania v roku 1826

V roku 1831 postihla Uhorsko epidémia ázijskej cholery. Táto sa už 
rok predtým rozšírila v Poľsku. Úrady, v snahe zabrániť preniknutiu epidé-
mie do Uhorska, v decembri 1830 uzavreli vojenským kordónom hranice 
s Haličou. Bol neúrodný rok, obyvateľstvo vyhladované. Keď sa choroba 
napriek kordónu dostala aj na druhú stranu hranice, úrady zakázali pohyb 
obyvateľstva za sezónnymi prácami do južnejších oblasti, na ktoré čakali 
obyvatelia severnejších časti Zemplína a Šariša ako na spasenie. V tom čase 
sa začali zavádzať preventívne protiepidemické opatrenia, ktoré ľuďom 
nikto bližšie nevysvetľoval. Najmä kopanie masových hrobov na odľah-
lejších miestach, aby boli pripravené pre prípad výskytu epidémie, dezin-
fekcia studní chlórovým vápnom, príprava nosidiel na odnášanie mŕtvol, 
vzbudzovali u ľudí podozrenie, že nejde o nákazu, ale prípravu pánov na 
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masové otravy. Ďalšie opatrenia po prepuknutí epidémie, ako izolácia po-
stihnutých domácnosti aj celých obcí, pochovávanie bez zvonenia a nábo-
ženských obradov, posypávanie tiel chlórovým vápnom a veľmi prudký 
priebeh choroby, utvrdzovali ľudí, že ide o hromadné travičstvo. Priebeh 
choroby v tej dobe bol popísaný asi takto: “Aj najzdravší muži dostali ná-
hlou zmenou akýsi závoj do hlavy a očí. Nasledujú neobvyklé žalúdočné 
kŕče. Ihneď nastupuje zvracanie a prudká horúčka. Všetky údy sťa by 
zmeraveli a v nohách vznikajú veľké kŕče. Sťaží sa dýchanie. Človeka zba-
ví všetkého ducha. Toto za 12, často i za 8 hodín zahubí aj veľmi silného 
muža. Kto vydrží viac ako 24 hodín, obyčajne vyzdravie, ale nie všetci.“ 
V Zemplínskej stolici od júna 1831 do februára 1832 ochorelo 40.436 
a zomrelo 18.762 osôb. 

V našej obci nákaza prepukla 18. júla 1831. V ten deň ochorelo 6 
ľudí, z ktorých traja zomreli ešte v ten istý deň. S prepuknutím chole-
ry bezprostredne súvisí najväčšie sedliacke povstanie na Slovensku – 
Východoslovenské roľnícke povstanie. Nepokoje začali v Zemplínskej 
Teplici a odtiaľ sa rozšírili do okolia Trebišova, veľký rozmer nadobudli 
v okolí Vranova n/Topľou a odtiaľ sa preniesli aj do ďalších stolíc. Z tohto 
obdobia máme k dispozícii autentický záznam aj z našej obce: “Kým sa 
v Budkovciach ľudia zhromažďujú, prípadne sú násilne naháňaní, aby zla-
pali Wicmandyho a ostatných pánov, niektorí z obyvateľov sa starajú o to, 
aby aj obec mala protilátku, rozdávanú v Michalovciach proti otravným 
práškom. Po dlhých ťahaniciach o povoz a kone vysielajú tam Kovacsa 
s Jankom Kačmárom. Idúc okolo Lastomíra, privolávajú si k vozu oby-
vateľov, kosiacich neďaleko cesty a nahovárajú ich, aby zanechali prácu, 
vrátili sa do dediny a pochytali svojich pánov / richtára, kňaza, tribúna, 
vyberčieho Zelveyho a vôbec všetkých pánov, bo inak do nedele všetci za-
hynú. Páni ich vraj trávia. /Do 4. augusta 1831 v Lastomíre už zomrelo 
130 ľudí/. Súčasne im oznamujú udalosti inde. Zastaviac sa v obci, znova 
ponúkajú obyvateľov, aby chytili tamojšieho vyberčieho daní Zelveyho / 
Ináč Kovacsovho známeho/, ktorý je poverený dozorom nad cholerovými 
protiopatreniami. Rozprávajú im svoje udalosti / chytenie doktora/ a do-
zvedajú sa, že hlavný župan Mailath, podžupan Dókus, starý Szulyovský 
i jeho syn sú už vraj zabití. / z nich bol zavraždený iba Szulyovsky, ale až na 
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druhý deň/. Obyvatelia Lastomíra pri tejto príležitosti sľubujú Kovácsovi 
svätú poslušnosť.

Lastomírčania po príchode do Michaloviec si vyberajú si lieky. 
Medzitým Kovács s miestnym doktorom navštívia grófa Alberta Sztarayho, 
ktorému znova všetko opakujú. /Podľa neskoršej verzie grófa navštívili 
preto, aby im zabezpečil vydanie liekov/. Na ceste späť v Lastomíre, kde už 
medzitým tamojší slúžny oslobodil Zelveyho, našli úplný pokoj a len tak-
tak, že nezavreli Kovacsa, obvineného že rozkázal lapiť nielen Zelveyho, 
richtára a kňaza, ale aj jeho. Zachraňuje ho Zelvey, ktorý nechce veriť, že 
Kovacs kázal ho zlapať. Po ich odchode znepokojenie v obci trvá a v noci 
toho istého dňa vyberajú sa niektorí tamojší obyvatelia na voze do Malých 
Raškoviec. To preto, lebo z Malých Raškoviec bol vodca sedliakov Tasmady 
a organizácia rebélii bola chaotická a málo prehľadná. V súvislosti s chole-
rou zomrelo v Lastomíre celkom 156 ľudí. 

Po potlačení vzbury sedliakov prišli kruté represálie. Štatariálne 
súdy odsúdili 119 povstalcov na smrť obesením a vyše 4000 na palicova-
nie a žalárovanie. Nemáme doklad, že medzi odsúdenými bol aj niekto 
z Lastomíra. 

V roku 1831 žilo v Lastomíre 1305 obyvateľov, nevieme presne či to 
bolo pred vypuknutím cholery alebo až po nej. Tento rok je predovšetkým 
rokom kedy sa začína rapídny nárast počtu obyvateľov našej obce. Niektoré 
zdroje uvádzajú, že už v roku 1832 bol v Lastomíre postavený cukrovar. 
Miesto kde stál, sa však nepodarilo zistiť. Najpravdepodobnejšie to bolo 
územie medzi Lastomírom a Michalovcami nazývané „Orišky“, kde sa do-
nedávna pri obrábaní pôdy nachádzalo veľké množstvo kameňov a tehál. 
V roku 1834 postihla Slovensko ďalšia neúroda, ale v rokoch 1846-1847 
hladomor. Neurodilo sa ani obilie ani jariny ani zemiaky. V Šariši vymrela 
až štvrtina obyvateľstva. O nič lepšie to nebolo ani na Zemplíne. Napríklad 
Karol Ehn v kronike evanjelickej fary v Merníku zaznamenal:“ Z lanskej 
suchoty prirodzene nasledoval veľký hlad i s jeho plodom, totiž nemocami. 
Veľkými daňami a ťažkými urbárskymi robotami obťažený národ materi-
álne aj duchovne nanič prišiel, obrátil sa jesť zeliny a sena. Nasledovali zim-
nice a horúčky, takže ťažko bolo človeka zdravého vidieť. Celé osady ľud 
opustil, hľadajúc na Dolnom kraji požívenie. Hladom strápení a vycivení, 
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keď ani tam prítulku nenašli, z časti sa do svojich bývalých bydlísk navráti-
li, z časti na ceste vymreli. V tejto hladomre vymrela sedmina našich ľudí. 
Boh sa však nad nami zmiluje a dá nám prežiť.“ To vystihuje aj situáciu 
našich predkov, ktorí to nemali o nič ľahšie, aj keď z toho obdobia nena-
chádzame zmienku v písmach. Situácia sa postupne zlepšovala, čoho vý-
sledkom bol nárast obyvateľstva v našej obci.

V 19. storočí naša obec patrila k najväčším v Zemplínskej župe. Svedčí 
o tom aj prvé cyklické sčítanie obyvateľstva v Uhorsku v roku 1869. Vtedy 
tu žilo 1.653 obyvateľov, z toho 813 mužov a 840 žien. Ak v roku 1831 
mala obec 1305 obyvateľov, je to obrovský nárast počtu čo určite súvisí 
s príchodom nových usadlíkov do obce z oblasti, ktoré postihol hlado-
mor a choroby. Do našej obce prišli v nádeji, že si tu zabezpečia pokojnejší 
a hlavne hladu zbavený život. V tom čase bol Lastomír dôležitou zástavkou 
na ceste z Blatného Potoku do Užhorodu, pretože je situovaný tesne pri 
Laborci a práve tu boli v tom čase už postavené mosty cez rieku, po kto-
rých mohli pocestní bez problémov prejsť na druhu stranu, okrem toho tu 
boli aj udržiavané pohodlné brody cez ktoré mohli prejsť vozy s nákladom. 
Zrejme sa v tých časoch iba formovalo obyvateľstvo našej obce, pocestným 
dobre padlo, že takmer všetci obyvatelia sú novousadlíci a tak tu ukončili 
svoje putovanie a zostali. Aj to je jeden z argumentov prečo je u nás také 
pestré náboženské zloženie. Keby v tom čase obec dostala od Uhorskej 
vrchnosti právo vyberania mýta, iste by sa jej rozvoj urýchlil a dnes by 
sme o Lastomíre písali a hovorili inak. V spomínanom roku z terajšieho 
Michalovského okresu mali viac obyvateľov len mestečka Michalovce 
3516, Veľké Kapušany 1930, Pavlovce 1824. Z väčších obci možno spo-
menúť: Vinné 1527, Lekárovce 1453, Budkovce 1437, Pozdišovce 1405, 
Naciná Ves 1217, Trhovište 1185, Staré 1132, Strážske 1102, Malčice 1077, 
Vysoká n/Uhom 1067, Rakovec n/Ondavou 1018. Počet Lastomírčanov 
postupne klesal a nikdy už nedosiahol uvedený stav. Prispeli k tomu aj vy-
sťahovalecké vlny, ktoré neobišli ani nás. Už počas prvej z nich v roku 1882 
odišlo do Ameriky 15 obyvateľov obce. V rokoch 1890-1910 sa za prácou 
do Ameriky vysťahovalo ďalších 58 osôb. Po prvej svetovej vojne v čase 
hospodárskej krízy opustilo obec 39 obyvateľov, ktorí si išli hľadať prácu 
a lepší zárobok do západnej Európy a zámoria. V posledných desaťročiach 
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bol počet obyvateľov ovplyvnený migráciou do miest. Najmenej obyvate-
ľov v Lastomíre žilo neskôr po sčítaní v roku 1950. V súčasnosti naše kra-
je obchádza ďalšia vysťahovalecká vlna do celého sveta. Dejiny sa predsa 
opakujú. 

Epidémia cholery mala pokračovanie ešte okolo roku 1880. Jej prie-
beh bol miernejší, ľudia mali skúsenosti a už viacej dôverovali prijímaným 
opatreniam na zamedzenie jej šírenia. Napriek tomu zomrelo 30 obyvate-
ľov obce. 

V rokoch 1848-1849 prebehla Európou vlna revolučných vystúpení 
a revolúcii. V Habsburskej monarchii sa začali riešiť dve základné otázky 
a to zrušenie feudalizmu a riešenie národnostných otázok. Maďarskí vod-
covia vôbec neuznávali existenciu slovenského národa, preto predstavite-
lia Slovákov hľadali porozumenie na Viedenskom dvore. Táto snaha bola 
blízka aj dedinskému obyvateľstvu v našej obci, hoci udalosti sa odohrávali 
mimo nášho územia. Muži ignorovali verbovania do maďarskej armády 
a nepomohlo ani zastrašovanie. Naopak, keď vo februári 1849 slovenskí 
dobrovoľníci obsadili Košice a Prešov, pridalo sa k nim aj obyvateľstvo zo 
širokého okolia. Okrem iných to bolo aj 60 mužov z Lastomíra. Neboli 
ozbrojení a v Sečovciach ich prepadla maďarská armáda. Polovicu z nich 
zajali a druhej polovici sa podarilo spojiť s hurbanistami v Prešove. Bol to 
významný čin našich predkov, pretože zo Zemplína to bola jediná sku-
pina dobrovoľníkov, ktorá v takom veľkom počte prejavila svoju prísluš-
nosť k slovenskému národu aj otvoreným vystúpením proti Maďarom. Zo 
skupiny sa takmer po 10 dňoch všetci vrátili domov v poriadku, okrem 
dvoch, ktorí ochoreli a museli byť ošetrení. Aj títo sa však o niečo neskôr 
vrátili. Žiaľ nepodarilo sa mi zistiť čo bolo hlavnou motiváciou pre toľkých 
Lastomírčanov, okrem národného povedomia aby sa vybrali na takú ne-
bezpečnú cestu. Po týchto udalostiach sa postavenie Slovákov trochu zlep-
šilo, ale radosť bola predčasná. Po Rakúsko-Uhorskom vyrovnaní a vzniku 
Rakúsko-Uhorska v roku 1867 sa začalo obdobie sústredenej maďarizácie, 
ktoré trvalo až do konca prvej svetovej vojny. V roku 1850 bola naša obec 
vyhlásená za čisto slovensku.

V knihe Zemplén varmegye és Satorajaujhely város, ktorá vyšla nieke-
dy začiatkom 20. storočia sa o Lastomíre píše: “Lastomír, malá slovenská 
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obec pri Laborci. Leží na hranici Zemplínskej a Užskej župy s 254 doma-
mi, v ktorých žije 1405 obyvateľov. Poštu, telegraf a železničnú stanicu má 
v Michalovciach Od obce dostala meno rodina Lastomírska. V roku 1407 
tu bol zemepánom Kamonya Lörincz. V roku 1410 tu dostala čiastku ro-
dina Úpor ako kráľovský dar, v roku 1414 je tu už zemepánom Lezstemeri 
Imrich.

Toho času väčšieho majiteľa niet. Je potrebné tu spomenúť tri staré 
kaštiele /kúrie/. Jeden je rodiny Boronkayovej, druhý rodiny Vladár a tretí 
rodiny Szemere. Ten posledný teraz vlastní Szemere Géza a dva ostatné sú 
v cudzích rukách.

V prostriedku Laborca i dnes ešte vidieť zrúcaniny starodávneho kos-
tola.“ To je popis obce z obdobia rokov 1890-1900.

Rodina Vladárových prišla na východné Slovensko okolo roku 1753 
z Turca z dediny Veľký Čepčín. Okrem kaštieľa v Lastomíre mali ešte dva 
kaštiele: jeden v Majerovciach, ktorý postavil v roku 1824 Andrej Vladár 
a v Kladzanoch z roku 1840 a postavil ho Krištof Vladár. Kým kladzian-
sky bol v poslednej vojne zničený, podobne ako lastomírsky, majerovský 
prežil aj sedliacke povstanie 1831, aj druhú svetovú vojnu a dnes je v ňom 
múzeum. Rodina Vladárových mala pozoruhodné numizmatické zbierky, 
taktiež vzácny porcelán. Vladárovský rod patril k vysoko váženým maďar-
ským rodom, hlásili sa ku kalvínskemu náboženstvu. Rodina sa viacej zdr-
žiavala v Kladzanoch a Majerovciach ako v Lastomíre. Známe sú športové 
chúťky jedného z rozvetvenej rodiny. Popísaný je pretek Vladára na koní 
s vlakom zo Strážskeho do Michaloviec. Preteky s vlakom vyhral, kôň však 
po dobehnutí namieste uhynul. Rodina po prvej svetovej vojne odišla do 
Maďarska a v lastomírskom kaštieli zostali nájomníci, ktorí pôvodne chce-
li kaštieľ kúpiť, lenže k predaju nikdy nedošlo.

Rodina Szemere patrila takisto medzi najváženejšie rodiny v celom 
Uhorsku. Existuje Listina kráľa Bela IV. vydaná pre rod Szemere z 3. au-
gusta 1247 vo Zvolene, ktorá pojednáva o rozdelení majetku v rámci rodu. 
Boli im pridelené majetky pri Ipli, Hrone , Hornáde, Laborci, Latorici, 
takmer po celom Slovensku. Z tohto veľmi rozšíreného rodu pochádzajú aj 
vlastníci majetkov a kaštieľov v Lastomíre.
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Listina kráľa Béla IV., ktorá určovala rozdelenie 
majetkov v rámci rodu Szemere

Nemenej rozvetvenou váženou maďarskou rodinou boli aj 
Boronkayovci, ktorí v Lastomíre kaštieľ vlastnili, ale nemáme hodnoverné 
doklady, že v ňom aj bývali. Vieme, že mali majetky aj v Rakovci n/Ond. 
a tam aj žili. V obci na prelome 19. a 20. storočia žilo viacej zemianskych 
rodín, ktoré vlastnili menšie majetky, niektoré sa potom odsťahovali najmä 
v dôsledku vzniku Československej republiky, pretože sa hlásili k maďar-
skej národnosti a novú štátnosť neprijali. Zostala tu rodina Koveryových, 
z ktorej zostali iba dve sestry a sú pochované na našom cintoríne. 

Aj keď obec patrila do administratívneho celku Michaloviec, meni-
la sa príslušnosť obce pod notáriat. V druhej polovici 19. storočia patrila 
pod pozdišovský, v deväťdesiatych rokoch bol presťahovaný do Fišara/
Vrbnice/, notárom bol v tom období miestny šľachtic Július Füzzessery. 
V roku 1901 odovzdal Füzzessery úrad novému notárovi Štefanovi 
Miklošovi, úradovňa však zostala vo Fišari ešte šesť rokov. Na sklonku pr-
vého desaťročia dvadsiateho storočia sa presunul do Močarian a o dva roky 
už do Michaloviec, kde bol naším notárom Ján Pajor. Po ňom bol naším 
notárom Dr. Dolský, ktorý pôsobil až do vzniku slovenského štátu a po-
tom bol preložený do obce Malužina pri Liptovskom Mikuláši. Notárstvo 
v Michalovciach zostalo až dodnes.
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Doklad o zriadení notárskeho úradu vo Fišari s podpismi 
starostov okolitých obcí. Medzi nimi aj podpis 

lastomírskeho starostu Jána Kačmára

Koniec 19. a začiatok 20. storočia na základe výpovedí pamätníkov je 
v kronike obce zachytený takto: 

Medzi Lastomírom a Michalovcami, tam kde rastú tri staré orechy /
už tam nerastú/ stál veľký majer. Patril močarianskemu panstvu, ktoré-
ho chotár sa približuje až k našej obci. /Po prvej svetovej vojne na základe 
vtedy vydaných zákonov bol majetok konfiškovaný a štát ho predával roľ-
níkom/. Po vojne bol zbúraný a ešte aj dnes možno na miestach, kde stál, 
nájsť množstvo kameňov a úlomky z pálených tehál. V jeho blízkosti bol 
most cez Laborec a ešte v päťdesiatych rokoch minulého storočia po ňom 
trčali z vody drevené stĺpy. V prostriedku obce, tam, kde stojí dom rodiny 
Ropovíkovej, bola zvonica. Vybudovaná bola v roku 1845 a nepatrila kato-
líkom, ale pôvodne gréckokatolíkom. Bol v nej na začiatku jeden zvon, ku 
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ktorému v roku 1860 zakúpili druhý. Po vybudovaní kostola gréckokato-
lícki veriaci novší zvon premiestnili do svojho kostola a druhý zostal v zvo-
nici, ktorú prevzali katolíci. Taká je pravda o tejto zvonici. Obec bola oveľa 
menšia. V smere na Michalovce boli domy len na strane kde je gréckokato-
lícky kostol. Na druhej strane boli záhrady a pri Laborci ovčín a domček 
pre baču. Trochu ďalej bol včelín. Všetko to patrilo rodine Szemeryových. 
Obec končila pri terajšej materskej škole, na hlavnej ulici pri Humeníkovi. 
Smerom na Sliepkovce pri dome Kočiškových.

Začiatkom 20. storočia dochádza k zmenám v postavení aj dedinské-
ho obyvateľstva. Aj k nám sa dostavajú správy o úplnom zrušení poddan-
stva, ktorého dozvuky tu pretrvávali podstatne dlhšie ako inde v Rakúsko-
Uhorsku a ľudia sú informovaní o možnostiach odchodu do nového sveta, 
do Ameriky. Celé rodiny zbierajú veľmi ťažko vydreté peniaze, aby najmä 
mladí mohli ísť za vidinou práce a zárobku do tejto časti sveta. Rok 1888 
sa považuje za začiatok prvej vlny vysťahovalectva.

V našej obci naďalej trvá tvrdá maďarizácia. Deti, ktoré prichádzajú 
do školy z úplne čistého slovenského prostredia, si veľmi ťažko privykajú 
na maďarčinu a majú s ňou veľké problémy. Obdobie niekoľkých priaz-
nivých rokov pomohlo ľuďom odkúpiť si od pánov väčšie či menšie kusy 
poľa. Niektorí sa začínajú navracať z Ameriky a prinášajú trochu dolárov, 
iní posielajú doláre svojim blízkym a tí ich väčšinou premieňajú na pozem-
ky a začínajú si stavať vlastné domy. Smolu majú opäť tí najbiednejší, lebo 
nevedia získať peniaze ani na cestu. Sú však aj odvážni, ktorí bez prostried-
kov, hnaní túžbou zabezpečiť lepší život pre svoju rodinu, odchádzajú 
a „po vlastných“ si razia cestu až k nemeckým prístavom. Medzi nimi aj 
môj starý otec, ktorý peší prešiel cez priesmyk pri Lupkove do Poľska a cez 
celé Poľsko a časť Nemecka do Hamburgu, kde sa zamestnal ako kurič na 
zaoceánskej lodi a tak sa dostal do Ameriky. To však je iná kapitola, ktorá 
by potrebovala iné miesto. 



Takto vyzeral cestovný lístok z Hamburgu do Ameriky

Rodina bez otca, ktorý odišiel zabezpečiť lepšiu budúcnosť 
pre svoje potomstvo prácou v Amerike
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Doklad o členstve nášho občana Michala Košča 
v Spolku Slovenská liga v Amerike

Napriek výraznému technickému pokroku a zlepšeniu postavenia 
sedliakov naďalej zostava vzdelanostná úroveň našich predkov pomerne 
nízka, pretože len výnimočne sa nejaký dedinský chlapec dostane do školy 
mimo vlastnej obce. Takáto situácia pretrvala až do začiatku prvej svetovej 
vojny, ktorá podstatne zmenila ďalšiu históriu našej obce. 

O úrovni vzdelávania v obci sa zmieňuje aj 
miestny kronikár, ktorý napísal, že pred vojnou 
a počas vojny len synovia a dcéry farára Virágha, 
Mikša Frieda a učiteľa Nyitrayho študovali na 
stredných školách, na učiteľských ústavoch, na te-
ológii a medicíne. Dedinčania potrebovali pomá-
hať v domácnostiach a na poli a tak aj nadané deti 
zväčša po dvoch rokoch školu opúšťajú. Jediný roľ-
ník Ján Jenčík dal svojho syna študovať na teológiu 
do Saros Pataku, ktorú aj úspešne ukončil a potom 
pôsobil ako farár na viacerých miestach, najdlhšie 
v Sečovciach. Istý čas ako kaplán aj v Lastomíre.

Prvý vysokoškolsky 
vzdelnaý roľnícky 
syn z Lastomíra. 
Farár Ján Jenčík
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Vývoj poľnohospodárskej výroby naďalej pokračoval. Poľnohospo-
dárstvo sa dostalo na úroveň, ktorú si pamätajú dnešní najstarší pamätní-
ci zo svojich detských čias. Postupne sa udomácnilo pestovanie všetkých 
plodín, ktoré poznáme aj z prvej polovice 20. storočia. Dobytok sa začal 
chovať ustajneným spôsobom a rozšírilo sa pestovanie viacerých druhov 
okopanín a krmovín. Zanechal sa trojpoľný systém obrábania pôdy a pre-
šlo sa na bez úhorový. Nová konštrukcia pluhov umožňovala hlbšiu orbu. 
Dokonalejšiu techniku – brány, valce, kultivátory, ohrňovače, vyorávače 
začali po pánoch využívať pomaly aj gazdovia. Objavili sa už aj prvé mlá-
ťačky. S ich výrobou sa začalo dokonca aj v Michalovciach.

Jedálny lístok našich predkov nebol príliš pestrý. Hlavným druhom 
rôznych jedál boli kaše , lebo pestovanie zemiakov v našich končinách ne-
bolo ešte veľmi rozvinuté. Kaše sa varili z každého druhu dopestovaných 
obilnín a strukovín. Často sa jedávalo aj jedlo z otrúb/ ciberej/. Bôb sa varil 
so zeleninou a jablkami. Na dochucovanie sa okrem drahej soli používali 
rôzne bylinky a lesné plody. Dostupným sladidlom bol med a neskôr sa 
prisladzovalo aj plátkami cukrovej repy. Cukor bol aj pred vojnou drahou 
pochúťkou. Dôležitou súčasťou potravy bola kapusta, mlieko a mliečne 
výrobky, vajíčka a zelenina. Bravčové mäso sa jedlo po zabíjačkách, ktoré 
sa konali postupne po rodinách a susedoch, aby sa mäso a výrobky rozdali 
a potom sa vrátili. Všetka slanina sa údila a bola vzácnym pokrmom pri 
ťažkých letných robotách. Hovädzie mäso sa jedlo zriedkavo. Súčasťou po-
travy boli aj ryby, Laborec bol na ryby pomerne bohatý. Chlieb v podobe 
ako ho poznáme dnes sa u nás začal piecť až v 19. storočí, predtým sa jedli 
posúchy, lokše a pagáče. Menšie množstvá obilia sa mleli doma na kamen-
ných mlynoch, ktoré existovali až do dnešných dôb a v posledných rokoch 
slúžili na mletie kukurice, z ktorej sa pripravovala kukuričná „zameška“.

Dnes typické zemplínske jedlá „malečniky, hičkoše“ a iné jedlá zo ze-
miakov sa až do polovice 19. storočia u nás nevarili čo je iste prekvapujúce. 
Zemiaky sa u nás začali pestovať pomerne neskoro, hoci boli už dávno do 
Európy privezené dobyvateľmi Ameriky. 
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Prvá svetová vojna 
Dvadsiate storočie prinieslo viacej podstatných zmien vo vývoji 

Európy a celého sveta ako celé stáročia, ktoré mu predchádzali. Prvé roky 
sa stali koncom Rakúsko – Uhorska k čomu rozhodujúcou mierou po-
mohla prvá svetová vojna.

Keď 24. júla 1914 vypovedalo Rakúsko – Uhorsko vojnu Srbsku, bola 
vyhlásená mobilizácia pre niekoľko ročníkov vojakov, potom keď vypove-
dalo vojnu Rusko Rakúsko – Uhorsku 14. augusta 1914 bola vyhlásená 
všeobecná mobilizácia. V obci miestny bubeník/bubnáš/ prečítal výnos 
o mobilizácii, v ktorom stálo, že každý vojak v zálohe sa musí dostaviť 
k svojmu vojenskému telesu. Odvedení sa stretli v krčme a pri pijatike sa 
zabávali. Matky, ženy a deti plakali nad tými, ktorí ich mali do 48 hodín 
opustiť. Všetci Lastomírčania sa mali hlásiť v Užhorode, odtiaľ ich potom 
pošlú k ich plukom. Z obce na základe vyhlásenej mobilizácie potom odišli 
viacerí obyvatelia. Poznáme aj niektoré mená: Ján Sopko, Ján Andrašov-
Kovaľ, Michal Koščo-Maďar, Ján Babinčák-Šuhajda, Andrej Tačár, Ján 
Kejcem. Rakúsko-Uhorská byrokracia bola dokonca taká dôsledná, že si 
vyžiadala adresy aj tých občanov, ktorí patrili pod mobilizáciu, ale boli za 
prácou v Amerike. Písomne boli vyzvaní, aby sa bezpodmienečne vrátili 
domov a nastúpili vojenskú službu na miestach sústreďovania vojenských 
záloh. V prípade, že rozkaz neposlúchnu, budú po návrate domov postave-
ní pred vojenský súd a odsúdení na trest smrti obesením. Niektorí v obave 
o svoje rodiny, ktoré doma zanechali, aj o svoje vlastné životy tento nezmy-
selný rozkaz poslúchli a prišli. Tak urobil aj Michal Džunko, ktorý potom 
prišiel z vojny našťastie živý, ale až dva roky po jej skončení, pretože sa ako 
legionár musel zúčastniť výpravy do porevolučného Ruska. 

Zo spomínaných vojakov Sopko, Andrašov a Koščo utiekli z miesta 
sústredenia pri Užhorode vyzbrojení kameňmi, ktoré si naložili do vakov 
pre prípad prenasledovania žandármi, ktorí by ich nútili vrátiť sa.

Ako legionári sa až v roku 1920 vrátili z Ruska aj Ján Andrašov, Ján 
Kejcem a Andrej Tačár. Vojna obec priamo nezasiahla, ale jej dôsledky 
obyvatelia pocítili na vlastnej koži, pretože museli na vojnu prispievať 
vo forme platenia zvýšených daní a aj naturáliami pre armádu, ktorá sa 
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pomaly rozpadávala. Počas vojny boli do obce pridelení vojnoví zajatci. 
Boli to Rusi. Ľudia s nimi vychádzali dobre. Pracovali u gazdov podľa 
ich potreby na základe odporučenia starostu obce. V kronike je zmien-
ka aj o prepuknutí lásky medzi zajatcami a niektorými Lastomírčankami, 
čo nezostalo bez následkov. Ako spomienka na ich pobyt zostali vraj dve 
dievčatká. Ruskí zajatci si na Lastomír zvykli tak, že po skončení vojny sa 
im ani nechcelo odísť domov. Jeden z nich tu aj zostal natrvalo, bol to Ján 
Chovanec.

Obyvatelia Lastomíra boli priaznivo naklonení cisárovi, hlavne mu 
boli vďační za zrušenia nevoľníctva a poddanstva, na ktoré sa mnohí veľ-
mi dobre pamätali. Koniec vojny však prijali s úľavou a všetci sa tešili, že 
si konečne oddýchnu od jej následkov. Obdobie tesne po vojne bolo ča-
som značného chaosu a neporiadkov. Rakúsko – Uhorsko bolo po poráž-
ke oslabené a neschopné udržať pokope rôzne národy, ktoré už mali dosť 
útlaku a národnostnej neslobody. Tento štát bol celkom správne nazvaný 
žalár národov a jeho zánik sa nezadržateľne blížil. Už počas vojny sa začali 
tvoriť na východnom fronte československé légie, kde boli českí aj sloven-
skí vojaci, ktorí po vojne vytvorili základ novej Československej armády. 
Pokoj v obci a sústredenie na roboty však netrvali dlho. Na tomto mieste 
treba uviesť, aké bolo zloženie obecného zastupiteľstva počas prvej svetovej 
vojny: Starostom bol Ján Šaro, jeho zástupcom Ján Koščo – Szabo. Členmi 
zastupiteľstva boli Ján Vaľo, Ján Staško, Jozef Virágh – reformovaný farár, 
Markovič, Michal Andrašov-Kovaľ, Michal Ircha, Michal Cucák, Michal 
Bindas. Jednania s úradmi boli bezproblémové. V čase vojny sa rekviroval/ 
vyvlastňoval/ dobytok pre potreby vojny.

Ľudia si napriek vojne radi zaspievali a aj obdobie nie veľmi prajné pre 
veselosť a zábavy predsa vytvorilo podmienky pre vznik nových piesní, 
ktoré bezprostredne súviseli s práve prebiehajúcimi udalosťami. Dodnes si 
starí Lastomírčania pri rôznych posedeniach zaspievajú aj túto pieseň: 
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Mal ja štiri kone...

Mal ja štiri kone, mal ja štiri kone,
Šicki štiri buli sirki,
kedz išli valalom, kedz išli valalom,
jak štiri paradné dzivki.
Prišol gu mne sovgabírov a tak vun mne feleľoval,
žebi ja mu toti, žebi ja mu toti štiri kone podaroval.
Kedz su sovgabirov, kedz su sovgabirov,
Ta naj sebe kupia kone.
Mám ja štiroch synov, mam ja štiroch synov,
Šicki štirmi su na vojne.

Kedz voni mi jednoho z nich
Z tej vojny vireklamuju,
Mam doma kobulu na dva oči šlepu,
Ta totu jim podaruju... 

Už v máji 1919 napadli východné Slovensko maďarskí boľševici. Pod 
heslami o spravodlivej spoločnosti a o úspechu Veľkej októbrovej socia-
listickej revolúcie v Rusku vyhlásili spolu s našimi maďarskými prislu-
hovačmi, ktorí smútili za Rakúsko – Uhorským štátom, v Prešove tzv. 
Slovenskú republiku rad, ktorej skrytým cieľom bolo obnovenie Uhorska. 
Maďarskí boľševici prišli aj do našej obce, kde sa im postavili na odpor vo-
jaci Československej armády. V Lastomíre prebiehala tiež trojdňová vojna, 
ktorá mala tragické následky. Známe sú rabovačky a rekviračky, zavládol 
strach a chaos. Maďarskí boľševici vládli ako chceli. České vojsko prichá-
dzajúce k nám od Trebišova po železnici malo vo svojej výzbroji celý obr-
nený vlak, z ktorého počas presunu strieľali aj smerom na našu obec. Ľudia 
dosť spanikárili a začali sa ukrývať v domoch, pivniciach a niektorí začali 
utekať smerom do Rebrína, Kráška a Palína. Brali so sebou potrebné veci, 
ale aj dobytok. Z dokumentov tejto doby citujem:“ Najťažšia bitka bola pri 
moste. V jeho blízkosti bol Polačekov dom a záhrada. V tejto záhrade po-
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chovali troch zabitých maďarských boľševikov a jedného československého 
vojaka. Mnoho mŕtvych a ranených boľševikov Maďari odviezli so sebou. 

Po skončení bitky sa maďarskí boľševici stiahli ku Novému Mestu/
Satorajaujhely/. Po odchode boľševikov sa v Lastomíre a okolí na krátky 
čas usadili československí vojaci, ktorí sa nechovali ako priatelia, ale zača-
li rabovať. Menovite vojaci 28. pešieho pluku boli najväčším postrachom 
a najhroznejšie skutky sa spájajú práve s týmito vojakmi a ich veliteľmi. 
Vyrabovali Juraja Beďu – učiteľa, Augustina Orosza – farára, Weinbergera 
a Szemere Gézu – veľkostatkárov a viacerých iných v dedine. Pravda vo-
jenská vrchnosť hneď zakročila a urobila týmto udalostiam koniec, bolo 
to však pomerne neskoro. Od vojenského veliteľa bola sľúbená náhrada za 
spôsobené škody, avšak zostalo len pri sľuboch.

V tých časoch bol zastrelený náš občan Markovič Mikša pri moste, 
pretože nevedel dať odpoveď kde sa nachádzajú jeho synovia. Z rozpráva-
nia pamätníkov tohto obdobia vieme niekoľko podrobnosti tohto skutku. 
Českí vojaci, ktorí obsadili našu obec, predovšetkým prenasledovali židov. 
Mikša Markovič prezývaný Hybák na otázky, kde sa nachádzajú jeho sy-
novia, stále odpovedal, že nevie /pravdou však bolo, že synovia boli v boľ-
ševickom vojsku/ , veliteľ a niekoľkí českí vojaci mu prikázali pod hrádzou 
/pod tejtešom/ vykopať vlastný hrob. Veliteľ mu zvýšeným hlasom ozná-
mil, že toto je posledná výzva, aby povedal, kde sú jeho synovia, lebo inak 
ho zastrelia. Mikša /Hybák/ povedal: „Tak ma zastreľte, ja naozaj neviem 
kde sú “. Následne sa ozvalo niekoľko výstrelov a mŕtvy Mikša padol do 
vykopanej jamy. Veliteľ a vojaci, ktorí vykonali túto popravu, boli zakrátko 
odvelení a vymenení inými. 

Rád by som sa zmienil o lastomírskych veľkostatkároch, ktorí na 
sklonku 19. a začiatku 20. storočia vlastnili v Lastomíre najväčšie majet-
ky, najmä o rodine Szemery, ktorej potomstvo v Lastomíre žilo najdlhšie. 
V kaštieli, kde je teraz základná škola býval Szemere Géza, v kaštieli, ktorý 
bol po druhej svetovej vojne zbúraný, býval Szemere Július. Kaštieľ patril 
predtým rodine Boronkayi. Szemere Géza bol vášnivým hráčom kariet. Tie 
hrával spolu so svojimi hosťami často aj vo včelíne, ktorý stál pri Laborci , 
približne v miestach, kde sa v súčasnosti nachádzajú domy Mižíka, Bindasa 
a Seniča, ale rád išiel za kartárskou spoločnosťou aj do Michaloviec a najmä 



prvá svetová vojna 

44

do Vinného, kde v tamojšom kaštieli pri kartách a víne zotrval aj niekoľko 
dní a nocí. Povráva sa, že mal takú dlhú fajku, do ktorej mu tabak pripaľo-
val sluha, pretože rukami nedosiahol na jej koniec. Jeho syn bol oficierom 
v maďarskej /honvédskej/ armáde. Vtedajší oficieri boli zároveň aj veľkí 
dobrodruhovia. Počas dovoleniek chodil často do Lastomíra. Počas jednej, 
práve keď sa žalo obilie a keď takmer všetko ,čo ako tak vládalo pomáhalo 
pri žatve, sa mladý pán vybral precvičiť si streľbu k Laborcu, kde si dal uro-
biť strelnicu. Všetci muži z obce boli zamestnaní pri zbere úrody, mladý 
pán nemal pri sebe asistenta a neopatrnou streľbou neúmyselne zasiahol 
chudobnú ženu Helenu Harbajovú, prezývanú Šlipkajová. Táto chudera 
podľahla strelnému zraneniu na mieste. Zostalo po nej ako slobodnej ma-
mičke dievčatko, ktoré si otec oficiera zobral k sebe do kaštieľa a tu vy-
rástla. Po dovŕšení osemnástich rokov veku dievča odišlo hľadať lepší život 
do Ameriky. Tu sa jej stopa stratila a z Ameriky sa do rodnej dediny už 
nikdy nevrátila. Táto udalosť nezostala bez odozvy. Neznámy lastomírsky 
autor z príležitosti tejto tragickej udalosti zložil pieseň, ktorú Juraj Kačmár 
nazval:

„Lastomírska balada“

Szemerov urfi z roskošu
Učil še štriľac v Lugošu,
/:štreľil do ciľu,
Zabil vun Iľu,
Tam vona ľeži u biľu:/.

Ma vona sukňu červenu,
A šnurovačku želenu,
/:očička čarne,
Lička rumene
Po calej tvari zranene:/

Szemere Géza kaštieľ venoval svojej dcére Berte, ktorú starší poznajú 
pod menom Széllová, pretože sa vydala za Júliusa Szélla, ktorý prišiel na 
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Szemeryových majetok ako úradník a mal za úlohu písomne spravovať ma-
jetok. Szélla pochádzal z Maďarska z blízkosti Budapešti, nemal šľachtic-
kých predkov a vyšiel zo skromných pomerov. Svadbou s bohatou dedičkou 
sa stal bohatým, ale pozabudol na svoj pôvod. K Lastomírčanom sa správal 
povýšenecky a svoju nadradenosť im často dal pocítiť. Koniec života však 
obidvaja manželia strávili vo viac ako skromných podmienkach v jednej 
izbe ich kedysi honosného kaštieľa, pretože na základe vládneho nariade-
nia im bol kaštieľ zoštátnený a zriadila sa v ňom stredná škola. Szélovci 
nemali deti a príbuzní sa odsťahovali do Maďarska, takže sa o nich ne-
mal kto postarať. Pani Széllová je pochovaná na cintoríne v Lastomíre a jej 
manžel mimo našej obce, lebo posledné roky prežil v domove dôchodcov 
v Tovarnom okres Vranov n/Topľou.

Szemere Július spáchal samovraždu za podozrivých okolnosti. Údajne 
sa neznášal s istým oficierom, lenže príčina neznášanlivosti je trochu za-
hmlená a tak si ju nemôžem dovoliť uvádzať, pravdou však je, že nedorozu-
menie vyvrcholilo pozvaním na súboj pištoľou. V tú noc pred súbojom 
Szemere pil veľa alkoholu a nadránom sa zastrelil. Oficier údajne prišiel 
pred kaštieľ, obišiel ho a práve v tom čase služobníctvo vyvesilo na priečelí 
kaštieľa čiernu vlajku. Keď to dotyčný uvidel, spolu so svojím sprievodom, 
ktorý sa skladal z dvoch konských dvoj záprahov, opustil Lastomír. Po pr-
vej svetovej vojne bol majetok predaný. Majiteľom sa stal Dr. Hajna, bohatý 
právnik, ktorý ho dal do prenájmu Berkovičovi. Po ďalšej vojne bol celý 
veľkostatok predmetom konfiškácie, pôda bola rozdelená medzi bezzem-
kov, kaštieľ zostal opustený a neskôr ho zbúrali. Na jeho mieste vyrástli 
rodinné domy. 

Zaujímavá je aj história lastomírskych mostov. Najstaršie mosty sa 
nenachádzali na miestach, ktoré si dodnes pamätáme. Prvý most postave-
ný cez Laborec bol na mieste, ktoré sa nazýva Žvitčina, pretože tam bola 
hladina vody nízka, aj cesta od Vrbnice smerovala na túto časť Laborca 
a pokračovala ďalej smerom na Krášok a Rebrín, potom cez Iňačovce 
smerom na Jenkovce a Užhorod. Druhý most bol medzi Michalovcami 
a Lastomírom neďaleko bývalej poľovníckej chaty a strelnice a tretí na ohý-
be Laborca medzi Lastomírom a Sliepkovcami. Kým prvý most slúžil pre 
Lastomírčanov a prechádzajúcich smerom do Užhorodu, ďalšie dva slúžili 
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panstvu a roľníkom ako prístup na polia za Laborcom. Železobetónový 
most, ktorý bol počas druhej svetovej vojny zničený ustupujúcou nemeckou 
armádou, bol postavený až po prvej vojne v rokoch 1921-1923. Na dobu, 
v ktorej bol postavený, patril medzi najmodernejšie mosty v Zemplíne. Pre 
dnešných ľudí možno bude zaujímavé vedieť, že bol postavený bez dotá-
cií len z príspevkov od obyvateľov a darov bohatých. Na stavbu prispela 
aj obec v rámci svojich malých možností. Rozhodujúcou mierou sa na vý-
stavbe podieľali svojou prácou naši občania, pretože most potrebovali ako 
náhradu za zničený most na Žvitčine. 
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Náboženské pomery
Lastomírčania vždy patrili medzi dobrých veriacich aj napriek rôzno-

rodosti náboženskej príslušnosti. Sviatky sa dodržiavali a boli vždy rešpek-
tované inými náboženstvami. Pre náboženské obrady sa našiel čas napriek 
povinnostiam v ťažkej poľnohospodárskej robote. Mali sme šťastie, že tu 
boli farári, ktorí pochádzali väčšinou z prostredia blízkeho nášmu a dobre 
sa starali o svojich veriacich nielen po stránke náboženskej, ale vedeli aj 
poradiť v ťažkých životných udalostiach, do ktorých sa veriaci niekedy do-
stali. Aj náboženská výchova mala veľký podiel na skutočnosť, že sa u nás 
v minimálnom rozsahu kradlo, alebo sa páchala trestná činnosť. Ojedinele 
došlo k bitkám, či iným závažným porušeniam zákonov. Náboženská slo-
boda bola v podstate až do obdobia začiatku päťdesiatych rokov minulé-
ho storočia, potom sa náboženstvo cieľavedome potláčalo a veľa veriacich 
malo problémy v školách a na pracoviskách. Na konci šesťdesiatych rokov 
po krátkom oživení prišlo obdobie normalizácie v roku 1970 a až do konca 
roku 1989 neboli cirkvi slobodné.

Rímskokatolícka cirkev. Začiatky náboženstva sú totožné so začiat-
kom obývania našej obce. Náboženský život obyvateľov bol neoddeliteľ-
nou súčasťou historického vývoja našej obce. Jazykom, ktorým boli vyko-
návané náboženské obrady bola po prijatí kresťanstva v deviatom storočí 
staroslovienčina. Po začlenení Slovenska do Uhorska sa ním stala latinči-
na. Rímskokatolícka cirkev bola v čase vzniku našej obce jedinou cirkvou 
v Uhorsku. Územie Zemplína patrilo pod cirkevnú správu Ostrihomskej 
arcidiecézy.

Kostol v Lastomíre existoval už v roku 1331. Pôsobil v ňom farár 
Beňadik. Kostol bol zasvätený archanjelovi Michalovi. Michal bol druhým 
kňazom, o ktorom máme dokumenty/ listina Szt. Okt. I. zo 4.7.1389/. 
V roku 1400 dostal miestny farár od pápeža právo predávať odpustky. 
Svedčí to o skutočnosti, že išlo o významný starobylý kostol a dôležitú far-
nosť, ku ktorej patrili aj obce Fišár a Krášok s Rebrínom.

Pri hľadaní miesta, kde bol kostol postavený, som sa dostal do urči-
tých nezrovnalosti s tým, čo bolo doteraz napísané. Na základe poznatkov 
o vývoji obce a jej rozlohe kostol určite nestal na mieste, kde teraz stojí 
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kostol reformovanej cirkvi, pretože ten bol postavený až po skončení pre-
nasledovania protestantov v roku 1785 na mieste, kde predtým nebolo 
postavené nič , bol to priestor po vyrúbanom lese. Takže kostol bol pri cin-
toríne a zrúcaniny, ktoré zostali v koryte Laborca a na začiatku 20. storo-
čia najstarší obyvatelia obce o nich hovorili, boli pozostatkami kostola zo 
začiatku 11. storočia. Farnosť na začiatku reformácie prevzali protestanti. 
Bolo to po vystúpení Martina Luthera v roku 1517, kedy si reformácia na-
šla cestu i na Slovensko. Jej šíriteľmi boli hlavne obyvatelia slobodných krá-
ľovských miest, ku ktorým sa pridala aj šľachta, ktorá navonok bojovala za 
náboženskú slobodu, no v skutočnosti jej išlo najmä o uchovanie vlastných 
výsad a privilégií. Do okolia Michaloviec sa myšlienky reformácie dostava-
li predovšetkým z oblasti Šariša a južného Zemplína. Iniciatívna v tomto 
smere bola miestna šľachta, ktorá potom na základe už spomínanej zásady 
„Cuius regio, eius religio“ nútila prestupovať na svoju vieru aj svojich pod-
daných. V období protireformácie zasa nútila šľachta svojich poddaných 
opäť na katolícke náboženstvo.

Kostol patril reformovaným kresťanom pravdepodobne do roku 
1630. Po tomto roku prešiel opäť do vlastníctva katolíckej cirkvi, far-
nosť v Lastomíre však už obnovená nebola a veriaci patria pod farnosť 
v Michalovciach.

 Prvá písomná správa o počte veriacich jednotlivých cirkvi v našej 
obci je z roku1749 a zloženie bolo nasledovné: rímokatolíci 18, uniati /
Gréckokatolíci/ 41, kalvíni 22, Luteráni 92. V listine „Kanonická vizitácia 
rímskokatolíckej fary v Michalovciach „ zo dňa 18. júna 1773 sa medzi fili-
álkami spomína aj Lastomír, písaný ako Lesztemér. Z toho obdobia máme 
aj ďalší údaj o počte veriacich jednotlivých cirkvi v Lastomíre: katolíkov la-
tinského obradu /rímokatolíkov/ spovedajúcich sa je 75, nespovedajúcich /
detí/ 34, spolu: 109, katolíkov gréckeho obradu 14 a 8, spolu 22, luteránov 
40 a 10, spolu 50, kalvínov 76 a 27, spolu 103, židov 3. Všetci hovoria po 
slovensky.

Ďalší záznam o počte príslušníkov jednotlivých cirkvi máme z roku 
1831, z obdobia tesne pred vypuknutím cholery, kde sa udáva : 143 rímo-
katolíkov, 441 grekokatolíkov, 208 kalvínov a 113 luteránov. V roku 1816 
bolo v Lastomíre 187 rímokatolikov.
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Dekanát katolíckej cirkvi bol v Michalovciach zriadený v roku 1828 
a prvým dekanom bol Jozef Podolinský. Ďalšími dekanmi michalovského 
dekanátu potom boli: Michael Kellner do roku 1856, Pavol Dolinay-1873, 
Anton Gallé-1877, Andrej Marclov-1889, Jozef Marcinek-1895, Melichar 
Kappossy-1907, Leonard Szkurkay-1909, Alexander Oppitz-1932, Ľudovít 
Krištof-1939. Až do roku 1939 väčšina z týchto farárov otvorene prejavo-
vala svoje maďarské cítenie, hoci drvivá väčšina veriacich katolíckej cirkvi 
sa hlásila ako Slováci.

 Zloženie obyvateľov podľa náboženskej príslušnosti bolo aj v minu-
losti veľmi pestré. Žili tu vedľa seba bez najmenších problémov príslušníci 
katolíckej, reformovanej, gréckokatolíckej, evanjelickej a.v., pravoslávnej,  
svedkovia Jehovovi a príslušníci izraelitského náboženstva (tak je tomu 
v podstate aj dnes, bez príslušníkov židovského). 

Katolíci mali v obci až do roku 1951 zvonicu, ktorá do roku 1891 pat-
rila gréckokatolíkom. Po vybudovaní kostola gréckokatolíckej cirkvi bol 
zvon zo zvonice premiestnený tam. Svedčí o tom nápis na zvone. Tam je 
napísané, že zvon bol vyrobený v roku 1865 majstrom Lászlo Albertom 
pre gréckokatolíkov v Lastomíre /Lasztomeri/. Keďže gréckokatolíci v tom 
čase ešte u nás nemali vlastný kostol iba školu , bola vybudovaná zvonica 
a v nej umiestnený spomínaný zvon. Po postavení chrámu zvonica zostala 
slúžiť katolíkom a bol obstaraný iný menší zvon, ktorý tam zostal až do 
likvidácie zvonice. 

Bohoslužobné obrady navštevovali katolíci v Michalovciach, ale-
bo chodili na omše do gréckokatolíckeho kostola v Lastomíre , kým sa 
tu nezačali konať pravoslávne náboženské obrady. V rokoch 1992-1996 
si rímskokatolícki veriaci postavili v obci nový chrám zasvätený Duchu 
Svätému. Pozemok na kostol venovala bývala učiteľka ľudovej školy pani 
Anna Širochmanová a veriaci ho postavili z dobrovoľných príspevkov nie-
len miestnych obyvateľov, ale aj z iných obci a mnoho prác urobili svojpo-
mocne sami veriaci.

Kostolné zvony boli nainštalované v roku 1997 a 30.11.1997 boli 
vysvätené.

V súčasnosti sa v ňom pravidelne konajú náboženské obrady. Dekanom 
je Mgr. Pavel Kaminský a prideleným kaplánom pre filiálku PhDr. Peter 
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Novysedlák. Pri poslednom sčítaní obyvateľov sa ku rímskokatolíckej 
cirkvi hlásilo 328 obyvateľov obce.

Reformovaná kresťanská cirkev. Koncom októbra 1517, v pred-
večer sviatku Všetkých svätých nemecký augustiánsky mních a profesor 
biblika Martin Luther zverejnil 95 téz O objasnení moci odpustkov, kto-
ré boli podnetom na reformáciu v Nemecku. Reformácia mala vplyv na 
vznik troch nových konfesií: luteránskej v roku 1517, kalvínskej v roku 
1536 a anglikánskej v roku 1533. Prvé dva smery sa rozšírili aj na územie 
dnešného Slovenska. Reformovaná cirkev bola v minulosti známa ako 
cirkev evanjelická helvétskeho vyznania alebo kalvínska. Už v 16. storočí 
mala pre svoje farnosti vytvorený Zemplínsky seniorát. Prvá správa o ňom 
sa viaže k roku 1568. Slovenskí veriaci zo stredného Zemplína sa doža-
dovali kázní a konania bohoslužieb v slovenskom jazyku /na rozdiel od 
južných oblastí, kde sa kázalo po maďarský/, preto bola skupina farnosti 
našej oblasti v 17. storočí preradená do Užského evanjelického reformova-
ného seniorátu. V rokoch 1750-1758, teda dve desaťročia pred kodifiko-
vaním bernolákovského slovenského spisovného jazyka vydali pre potreby 
slovenských kalvínov na východnom Slovensku základné bohoslužobné 
a modlitebné knihy v zemplínskom nárečí, čo je pozoruhodným kultúr-
no-spoločenským javom.

Reformácia na Zemplíne začala už v roku1522 a postupne sa dostala 
aj do iných zemplínskych obci, kde si našla svojich nasledovníkov a prí-
vržencov. Spomeniem: Oborín, Malčice, Bracovce, N. Hrušov, Trhovište 
, Pozdišovce, Strážske, N. Hrabovec, Michalovce, Tušice, Raškovce, 
Budkovce a iné. S prijatím reformácie súvisí aj lastomírsky kostol. Ten 
spolu s veriacimi prešiel do rúk reformovanej cirkvi. V Lastomíre pôsobili 
kalvínski farári Matej Rákoš /1619-1623/ a Martin Sitňayi /1623-1654/. 
V tomto období bola prevažná časť obyvateľov obce kalvínskeho nábožen-
stva až na niekoľko výnimiek. V čase nástupu silnej protireformácie boli 
kalvíni prinútení odovzdať kostol katolíckej cirkvi a nakoľko bolo katolí-
kov málo, alebo vôbec v obci nežili kostol sa prestal využívať na nábožen-
ské obrady a začal pustnúť.

Na určitý čas sa stal Lastomír fíliou matkocirkevného zboru 
v Michalovciach /1656-1659. Potom lastomírski veriaci patrili k Fišaru, 
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čo je ťažko dokázateľné, pretože v tom čase sa nikde nespomína vo Fišari 
kostol.

Veľmi silné protireformačné ťaženie sa začalo po roku 1669, keď 
bolo odhalené Veselényiho sprisahanie proti panovníkovi Leopoldovi 
I. Prenasledovanie protestantov sa zosilnilo. Odoberané im boli tiež 
kostoly. V roku 1673 obvinili protestantských kňazov z podnecova-
nia proti habsburského odboja, väčšina z nich tak skončila vo väzeniach 
v Leopoldove a Komárne. Keďže uväznení kazatelia/medzi nimi boli aj 
lastomírske farári Rákoš a Sitňaj/ odmietli konvertovať na katolicizmus, 
poslali ich na galeje do Neapola. Pred trpkým údelom galejníkov zachránil 
kňazov holandský admirál de Ruyter. Do vlasti sa už nikdy nemohli vrátiť. 
V roku 1785 /16. mája/ dostal lastomírsky zbor súhlas na postavenie kos-
tola a mal opäť svojich duchovných v tomto poradí: Martin Vályi /1785-
1790/, Andrej Kálay od 1790 do 1794, Michal Vámoši /1794-1798/, Andrej 
Bodnár/1798-1820/, Jozef Meleg/1820 – 1824/, Ivan Pastor/1824-1829/, 
Juraj Dieségi/1829-1846/, Štefan Siládi/1846-1859/, Štefan Šarkadi/1859-
1868/, Andrej Hegedüs/1868-1873/, Ján Ujlaki /1873-1897/ Jozef 
Virágh/1897-1922/, Ján Jenčík/1922-1926/, Ján Baláž/1926-1942/, Ján 
Čontofalský/1942-2000/.

Po prvej svetovej vojne a vzniku Československa patrili lastomírski 
kalvíni pod seniorát vo Veľkých Ozorovciach a biskupstvo vo Veľkých 
Kapušanoch. Na základe rozhodnutia tzv. Viedenskej arbitráže bolo 
južné Slovensko odtrhnuté od Československej republiky a pričlenené 
k Maďarsku. Tým stratila evanjelická reformovaná cirkev aj svoju cirkev-
nú vrchnosť – seniorát a biskupstvo, preto na zasadaní v Michalovciach 
v roku 1939 bol zvolený Organizačný výbor, ktorý aj právne , po súhlase 
vlády Slovenskej republiky, riadil správu reformovanej cirkvi. Predsedom 
Organizačného výboru bol lastomírsky farár Ján Baláž a tajomníkom 
Štefan Štunda z Lekároviec, ktorý pracoval na Ministerstve školstva SR 
v Bratislave a potom bol odvlečený do koncentračného tábora. Cirkevné 
zbory reformovanej cirkvi na Slovensku boli začlenené do Užsko-
laboreckého seniorátu a Ondavsko-Toryského. Tieto senioráty spravovali 
a riadili slovenských kalvínov až do konca 2. svetovej vojny. Dňa 14. januá-
ra 1942 však lastomírsky farár, senior, biskupský administrátor a predseda 
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organizačného výboru reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku Ján 
Baláž náhle zomrel vo veku nedožitých 43 rokov svojho života. Pochovaný 
je v Huncovciach pri Kežmarku a smútočné bohoslužby sa v Lastomíre 
slúžili nielen v reformovanom chráme, ale aj v gréckokatolíckom, čo tiež 
svedčí o vzájomnom porozumení našich občanov. 

Až v roku 1992 bol zriadený Michalovský seniorát reformovanej 
cirkvi a tak došlo k zriadeniu dvoch slovenských seniorátov, pretože až do 
tohto dátumu boli slovenskí reformovaní prakticky vylúčení z rozhodova-
nia o cirkevných záležitostiach v dôsledku prevahy maďarských veriacich, 
ktorí pri riešení cirkevných otázok mali prevahu vo všetkých hlasovaniach. 
Tým bol vyriešený aj spôsob prijímania dôležitých rozhodovaní v rámci 
cirkvi. Na zriadení týchto seniorátov mal veľkú zásluhu lastomírsky farár 
Ján Čontofalský, ktorý veľkú časť svojho života obetoval práci na zrov-
noprávnení Slovákov-kalvínov s Maďarmi. 

Kostol postavený v rokoch 1785-1789 mal pri terajšej lodi vežu z dreva, 
ktorá bola zbúraná a v rokoch 1900-1901 bola vybudovaná nová, ktorá je 
dodnes. Kostol je zapísaný ako národná kultúrna pamiatka a je pod ochra-
nou pamiatkového úradu. Bol niekoľkokrát opravovaný / 1928,1949,1964 
a 1993/.

Stará budova fary bola zbúraná v roku 1934 a na jej mieste postavená 
nová, ktorá bola daná do užívania v roku1936, táto bola v rokoch 2000-
2007 úplne prebudovaná, aby zodpovedala požiadavkám súčasnej doby na 
štandardné bývanie rodiny farára a slúžila aj ako úrad cirkevného zboru.

Každý z farárov sa okrem kresťanskej služby zapísal do histórie našej 
obce aj ako verejný činiteľ na úseku budovania obce a kultúrneho pozdvih-
nutia všetkých jej obyvateľov, o čom sa ešte zmienim.

Ako kantori v zbore pôsobili mnohí obyvatelia, v počiatkoch zboru 
to boli sami farári, potom učitelia pôsobiaci na miestnej cirkevnej škole a aj 
naši občania, z ktorých sa mi podarilo zapísať aspoň týchto: Štefan Šarkadi, 
Hegedüs, Juraj Nitray, Zoltán Kniežov do roku 1951, Kačmár Juraj starší 
do roku 1944 , Kačmár Ján od roku 1951 do roku 1990, Kačmár Juraj ml 
od roku 1990 doteraz.
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Pri poslednom sčítaní obyvateľov sa ku reformovanej kresťanskej 
cirkvi v roku 2001 hlásilo 280 obyvateľov obce z počtu 1166. Od roku 
2002 je zborovou farárkou Mgr. Mária Meňkyová. 

Gréckokatolícka cirkev. Po páde Veľkej Moravy v roku 907 sa 
v priebehu 10. storočia vykryštalizovali ako nástupnícke štáty: Uhorský 
a Český. Slovenské kresťanstvo a kultúra ovplyvňovali Maďarov, ktorí naj-
mä v ranom Uhorsku boli priaznivo naklonení dielu sv. Cyrila a Metoda. 
Potvrdzuje to množstvo gréckych kláštorov, ktoré tu vznikli / kláštor 
Vységrad, kl. Sv. Hypolita na Zobore pri Nitre, kde sa ešte dlho používali 
východné liturgické prvky/. V priebehu ďalších stáročí však bol východný 
obrad postupne vytlačený z centrálneho postavenia. Medzitým nastal cir-
kevný rozkol, ktorý zasiahol po roku 1054 všeobecnú Cirkev a ktorý nedo-
kázali zahladiť ani únijné pokusy. Východný rozkol spočíval v oddelení ca-
rihradského patriarchu Celulária a jeho prívržencov od Ríma, čím vznikla 
pravoslávna cirkev. Dôležitým centrom východného obradu sa postupne 
stávalo Mukačevo a jeho biskup. Mukačevské pravoslávne biskupstvo sa 
rozprestieralo na trinástich župách Uhorska.

V polovici 16. storočia, keď v Európe nastupuje do popredia reformá-
cia, ktorá zasiahla aj oblasť Mukačeva a začalo protireformačné obdobie 
spojené s rekatolizáciou, rímskokatolícka cirkev sa pokúsila o latinizáciu 
Zakarpatska. No za danej situácie sa ukázalo jediné prijateľné riešenie: 
únia, teda zjednotenie pravoslávnej cirkvi s katolíckou cirkvou. Prvým 
mukačevským biskupom, ktorý sa pokúsil o zjednotenie s Rímom bol 
Bazil Tarasovič. Únia po dlhších rokovaniach bola nakoniec uzavretá 24. 
apríla 1646 v hradnej kaplnke Drugetovcov v Užhorode za prítomnosti 
rímskokatolíckeho jágerského biskupa Jakušica, baziliánov Petra Parthéna, 
Petroviča a Kosovického, ako aj prítomných 63 kňazov východného pra-
voslávneho obradu. Táto únia spočívala vo vyznaní viery v učení Rímskej 
cirkvi, v uznaní rímskeho pápeža za viditeľnú hlavu a troch požiadavkách 
: zachovanie obradu gréckej cirkvi, vlastné biskupstvo s biskupom a výsady 
pre vlastných duchovných.

 Nie je presne známe, kedy v Lastomíre začali pôsobiť gréckokatolícki 
veriaci, ale v polovici 18. storočia pri sčítaní obyvateľstva, ktoré nariadila pa-
novníčka Mária Terézia sa ku cirkvi gréckokatolíckej hlásilo 41 obyvateľov 
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Lastomíra. Potom počet poklesol, ale v roku 1831 bolo príslušníkov gréc-
kokatolíckej cirkvi v obci 441 a tvorili najväčšiu skupinu veriacich. Taktiež 
vieme, že najbližšia farnosť v Šamudovciach bola ustanovená ešte skôr-oko-
lo roku 1730, kedy tam bol farárom Peter Dominský. Bol tam drevený kos-
tol-cerkev s patrocíniom Zosnutia Bohorodičky. Túto farnosť v roku 1749 
vizitoval jágerský biskup František Barkóczy, v roku 1750 mukačevský 
Michal Olšavský. V roku 1771 pápež Klement XIV. ustanovil samostatnú 
Mukačevskú eparchiu /biskupstvo/, ku ktorej patrili všetky gréckokato-
lícke farnosti na Slovensku až do roku 1918, kedy pápež Pius VII. erigoval 
Prešovské biskupstvo. Záznam v kronike pochádzajúci z roku 1895, kedy 
už mali gréckokatolíci v Lastomíre postavený chrám hovorí že: „ Do tohto 
obdobia nemali veriaci gréckokatolíckej cirkvi ani vlastný chrám ani faru 
a virnici ako filia patrili vždy do Šamudoviec. Až za účinkovania učiteľa 
Alexandra Gerzaniča sa tu vybudoval kostol.“ Pritom nie je bez zaujíma-
vosti, že napriek tomu bola približne od roku 1830-1840 v Lastomíre gréc-
kokatolícka škola. Kostol bol postavený v roku1891. Najneskôr od roku 
1865 bola v Lastomíre gréckokatolícka zvonica, o ktorej som sa zmienil pri 
opise dejín katolíkov v našej obci. 

Po vybudovaní kostola si veriaci postavili v rokoch 1895-1897 aj faru. 
Slúži dodnes. Kostol počas existencie niekoľkokrát opravovali. Najväčšia 
oprava bola v roku 1949, keď bola pôvodná veža prebudovaná, jej kopula 
zmenená na spôsob veží michalovského gréckokatolíckeho kostola, preto-
že jej vzhľad bol úplne iný. Posledné opravy kostola boli urobené po navrá-
tení kostola gréckokatolíkom v roku 1994, 30.10. bola vykonaná vysviac-
ka. Prvým farárom vôbec v lastomírskom chráme bol Edmund Ferenčík/ 
1895-1898/, potom Nikola Mathé/1898-1906/, Andrej Azári/ 1906-1911/, 
Vojech Dudič /1911-1912/, Augustín Orosz/ 1912-1921/. V roku 1921 /1. 
októbra/ nastúpil na miesto farára Ján Fedorko. Po ňom od roku 1936 
až do 15. novembra 1953 pôsobil ako farár Ján Peja. Chrám je zasvätený 
Zostúpeniu Ducha Svätého.

Po takzvanom prešovskom sobore r. 1950 bolo pôsobenie gréckokato-
líckej cirkvi v Československu na 18 rokov zakázané. Niektorí gréckokato-
lícki farári prešli aj s veriacimi do cirkvi pravoslávnej, lastomírsky farár Peja 
tak neurobil a musel sa vysťahovať. Po odchode z Lastomíra sa presťahoval 
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do Trebišova a musel pracovať ako robotník vo Východoslovenských tehel-
niach závod Michalovce, neskôr si našiel prácu v Trebišove. Časť veriacich 
naďalej navštevovala obrady v našom kostole pod vedením kantorov p. 
Butku, Mojseja a Irchu. Časť veriacich sa začala zúčastňovať na rímskoka-
tolíckych obradoch v Michalovciach. Tí, ktorí naďalej navštevovali chrám, 
prijali zmenu a udržiavali tradície východného obradu v rámci pravosláv-
nej cirkvi.

Po obnove činnosti v roku 1968 zostali veriaci naďalej v pravoslávnej 
cirkvi a tí, ktorí prešli na katolícky obrad, zostali v katolíckej cirkvi. 

Až po roku 1989 sa začala obnova a rast tejto cirkvi. V roku 1990 
bol menovaný za biskupa Ján Hirka a v roku 1992 za pomocného biskupa 
Milan Chautur. Historické zmeny v gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku 
sa odohrali 30. januára 2008, keď pápež rozhodol o zriadení metropolit-
ného sídla v Prešove, zriadení Košickej eparchie a vytvorení Bratislavskej 
eparchie. Dovtedajší eparcha Ján Babjak bol povýšený na arcibiskupa-
metropolitu. Košický apoštolský exarchát bol vyzdvihnutý na eparchiál-
ne sídlo a dovtedajší exarcha Milan Chautur sa stal košickým eparchom. 
Takisto bola zriadena Bratislavská eparchia s teritóriom vyčleneným z pre-
šovskej. Za prvého bratislavského eparchu pápež menoval Petra Rusnáka. 
Lastomírski gréckokatolíci sa prihlásili o svoj pôvodný majetok-kostol 
a faru začiatkom roku 1990. Po menších nedorozumeniach sa nakoniec 
našlo riešenie, ktoré uspokojilo čiastočne obidve strany, gréckokatolíkov 
aj pravoslávnych. V kostole od 1. augusta 2000 slúži gréckokatolícky farár 
Slavomír Jusko a bola obnovená farnosť. Pri ostatnom sčítaní obyvateľov sa 
ku gréckokatolíckej cirkvi prihlásilo 123 obyvateľov.

Pravoslávna cirkev. Pravoslávna cirkev v Čechách a na Slovensku 
patrí do rodiny miestnych samostatných pravoslávnych cirkvi sveta. V po-
rovnaní s inými miestnymi pravoslávnymi cirkvami je počtom malá. 
V Čechách a na Slovensku je okolo stotisíc pravoslávnych veriacich. Po 
rozdelení Československa na dva samostatné štáty, si pravoslávna cirkev 
zachovala kanonickú jednotu s vytvorením dvoch administratívnych cen-
tier, Metropolitnej rady v Prahe a Metropolitnej rady na Slovensku so síd-
lom v Prešove. Pravoslávna cirkev na Slovensku ma okolo sedemdesiattisíc 
veriacich. Do konca druhej svetovej vojny bolo sídlom najvyšších orgánov 
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cirkvi aj pre našich pravoslávnych veriacich biskupstvo v Mukačeve, ktoré 
patrilo k Československému štátu.

Najvyšším orgánom pravoslávnej cirkvi je všeobecný snem /sobor/, 
Je to zbor biskupov a iných delegátov z každej autonómnej cirkvi. Zatiaľ 
sa konalo sedem všeobecných snemov. V Lastomíre pred rokom 1945 sa 
k pravoslávnej cirkvi hlásili iba tri rodiny. Až po prešovskom sobore prešla 
časť gréckokatolíkov na pravoslávne náboženstvo. Pravoslávni veriaci majú 
v obci svojho kňaza od 24. novembra 1954. Prvým farárom bol Michal 
Hulaj. Náboženské obrady sa vykonávali v miestnom kostole. Druhým fa-
rárom bol Mgr. Juraj Cap, ktorý tu pôsobil od roku 1962 až do 31.10.1999. 
Za jeho pôsobenia sa cirkev rozvíjala a rástol počet jej príslušníkov. Po od-
chode z gréckokatolíckeho chrámu si veriaci pod jeho vedením v krátkom 
čase za pomoci štátu a predovšetkým veriacich vybudovali nový kostol na 
pozemku , ktorý im za symbolickú jednu korunu odpredala obec. Hneď 
v susedstve chrámu si postavili aj novú farskú budovu. V novopostave-
nom chráme sa nachádza čiastočka dreva zo svätého kríža, na ktorom bol 
ukrižovaný náš spasiteľ Ježiš Kristus. Farár Juraj Cap odišiel do dôchodku 
1.11.1999 a zostal bývať v Lastomíre, kde si počas svojej služby vybudo-
val rodinný domček. Zomrel pomerne skoro po odchode do dôchodku 
po ťažkej chorobe 1. mája 2008. 1. 11.1999 do cirkevného spoločenstva 
nastúpil farár Mgr. Marek Sedlický, ktorý vykonáva službu doposiaľ.

Pri poslednom sčítaní obyvateľstva sa ku pravoslávnej cirkvi hlásilo 
320 obyvateľov.

Evanjelická cirkev augsburského vyznania. Evanjelická cirkev 
augsburského vyznania, v minulosti označovaná ako luteránska, existuje 
v Lastomíre od 16. storočia. Od roku 1598 je písomne doložený cirkevný 
zbor v Pozdišovciach, ktorý trvá nepretržite doteraz. Do roku 1663 patrili 
aj naši evanjelici do zväzku seniorátu evanjelickej reformovanej cirkvi, od 
13.6.1663 do vtedy utvoreného Šarišsko-zemplínskeho evanjelicko-augs-
burského seniorátu. V 19. storočí patrili do Potiského dištriktu. Dnes ich 
spravuje Biskupský úrad Východného dištriktu ECAV so sídlom v Prešove. 
Veľa evanjelických farárov sa významnou mierou zaslúžilo o národne po-
vznesenie slovenského národa, ktorí bol stáročia utláčaný Maďarmi, z ich 
radov vyšli slovenskí básnici a spisovatelia vedci a učitelia národa. 



57

náboženské pomery

Evanjelickí veriaci žijú v obci odvtedy, ako veriaci reformovanej 
cirkvi. V minulosti boli bohoslužby spoločné, kazatelia slova Božieho sa 
striedali. Postupom času sa bohoslužobný obrad oddelil, ale kostol slúžil 
obidvom cirkvám. Dodnes sa slúžia služby v kostole reformovanej cirkvi. 
Lastomírskí veriaci patria pod michalovský farský úrad a sú jeho filiou. 
Služby v Lastomíre vykonáva michalovský zborový farár Mgr. Ján Meňky 
každú prvú nedeľu v mesiaci a podľa potreby. V ostatné sviatky veriaci na-
vštevujú kostol v Michalovciach. Pri poslednom sčítaní obyvateľov v roku 
2001 sa k evanjelickej cirkvi a. v. hlásilo 33 obyvateľov obce.

Židovské náboženstvo. V našej obci od 19. storočia až do začiatku 
druhej svetovej vojny žila pomerne početná komunita občanov, ktorí sa 
hlásili k židovstvu. Nebola to skupina bohatých, skôr chudobných ľudí, 
ktorí sa živili prevažne prácou vlastných rúk. Boli to obchodníci so zmie-
šaným tovarom, krčmári a skupinka remeselníkov ako stolár, tesár a kraj-
čír. Židovská náboženská obec mala v obci vybudovanú modlitebňu, ktorá 
stala na mieste dnešnej pošty. Prvý záznam o existencii židovských rodín 
v našej obci je z roku 1773, kedy tu žili traja príslušníci izraelitského nábo-
ženstva. Je to práve obdobie tesne po prvom delení Poľska, keď sa jeho juž-
ná časť-Halič stala súčasťou habsburskej monarchie /1772/. Do roku 1914 
sa ich počet v Uhorsku zvýšil z 12.000 na 911.000 osôb. Niekoľkí mladí aj 
z našej obce po určitom čase začali navštevovať stredné školy a usilovnejší aj 
vysoké školy. Prvým lekárom, rodákom z Lastomíra bol príslušník židov-
skej rodiny Dr. Fried, ktorý po skončení medicíny pracoval ako úspešný le-
kár v Košiciach. Po vypuknutí druhej svetovej vojny a vzniku Slovenského 
štátu začalo prenasledovanie aj našich židovských rodín až došlo k ich vy-
sťahovaniu. Udialo sa to 17. mája 1942. Vysťahované bolo viacero rodín 
a v obci zostali iba dve, aj tie neskôr boli donútené odísť. Uvediem mena 
niektorých rodín, ktoré v Lastomíre žili: Šlamovič, Glück, Kornhauser, 
Grünberger, Grünfeld, Fried, Berkovicz , Polaczek, Kraus a Jakubovicz. 
Židovská modlitebňa zostala opustená a v roku 1943 s odôvodnením, že 
môže pre svoj nevyhovujúci stav spôsobiť niekomu úraz ju zbúrali a ma-
teriál si niektorí občania rozobrali. Domy židovských rodín boli dané 
do prenájmu. Po vojne sa zo židovských občanov do obce vrátili iba Mor 
Jakubovič s manželkou /známy bol pod menom Moško/,Jozef Šlamovic 
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a Samuel Grünfeld. Všetci ostatní našli smrť v nemeckých koncentračných 
táboroch. Pamätníci tohto obdobia potvrdili, že spolužitie židov s ostatný-
mi obyvateľmi bolo dobré a priateľské, dokonca sa väčšina snažila pomáhať 
ako sa dalo, často aj riskovaním vlastných životov. Niekoľkých dokonca po-
krstil reformovaný farár J. Čontofalský, o čom som sa presvedčil v matrike 
cirkvi. Z rodín, ktoré židovských spoluobčanov prijali a istý čas ukrývali, 
sa mi podarilo získať mená rodiny Jána Ketcema, Juraja Kačmára , Alžbety 
Lukáčovej/ Hujdičovej/, ale bolo ich viac.

Svedkovia Jehovovi. Prítomnosť svedkov Jehovových v našej obci sia-
ha do tridsiatych rokov dvadsiateho storočia. Myšlienky tejto náboženskej 
spoločnosti majú svoj pôvod v USA. V spomínanom období prešli do tohto 
spoločenstva rodiny niekoľkých predtým reformovaných kresťanov. Dnes 
sú riadne zaregistrovaným náboženským spoločenstvom, ktoré má svoje 
sídlo v Michalovciach, kde sa jeho členovia pravidelne zhromažďujú k ná-
boženským obradom. Pri poslednom sčítaní obyvateľov sa k Spoločenstvu 
svedkov Jehovových hlásilo v našej obci 19 obyvateľov.

V našej obci žije podľa výsledkov sčítania aj 61 obyvateľov, ktorí sa 
nehlásia ku žiadnemu náboženstvu, v dotazníku uviedli, že sú bez nábo-
ženského vyznania.
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Obyvateľstvo
Vývoj počtu obyvateľov bol v histórii ovplyvňovaný predovšetkým 

meniacimi sa spoločenskými a hospodárskymi pomermi. Pri prvom ofici-
álnom sčítaní obyvateľstva na území Uhorska v roku 1869 žilo v obci 1653 
obyvateľov, čo je zároveň historické maximum. V nasledujúcich desaťro-
čiach mal vývoj počtu obyvateľov obce klesajúcu tendenciu. Tento trend 
trval až do roku 1930, kedy v obci žilo 1233 obyvateľov, no v posledných 
dekádach tohto obdobia bol pokles počtu obyvateľov ovplyvnený viacerý-
mi faktormi, ktoré sužovali vtedajšiu dobu, ako vysťahovalectvo za prácou, 
epidémie, vysoká úmrtnosť a hlavne prvá svetová vojna V roku 1940 po-
čet obyvateľov vzrástol na 1344, no v ďalšom desaťročí počet obyvateľstva 
opäť poklesol aj v dôsledku druhej svetovej vojny na 1225. V ďalších desať-
ročiach vývoj počtu obyvateľov pokračoval v trende stagnácie/ 1961-1257 
obyvateľov a v roku 1970 mala obec 1248 obyvateľov/. V ďalších rokoch 
trend poklesu počtu obyvateľov pokračoval, aj keď pri poslednom sčítaní 
bol zaznamenaný mierny nárast oproti roku 1991.

Počet obyvateľov je nestály ukazovateľ, závislý od prirodzeného i me-
chanického pohybu obyvateľstva. V týchto pohyboch sa odráža viacero 
faktorov, ako je veková štruktúra obyvateľstva, jeho zdravotný stav a so-
bášnosť, momentálna ekonomická situácia a s ňou spojené pracovné prí-
ležitosti, vybavenosť obce, podmienky pre bývanie a ešte mnoho ďalších 
faktorov. V minulosti sa u nás usadili rodiny hlavne z toho dôvodu, že je tu 
úrodná zem, ktorá poskytovala možnosti obživy aj v relatívne neúrodných 
rokoch, blízkosť rieky a tiež nezanedbateľnou výhodou bola blízkosť ad-
ministratívneho mesta Michaloviec. V súčasnosti môže ľudí do obce lákať 
úplne vybudovaná infraštruktúra a blízkosť pracovných príležitosti, ktoré 
sú teraz dosť limitované a vzhľadom na izoláciu východného Slovenska od 
centrálnych orgánov, ktoré sú v Bratislave. Veľmi veľa našich mladých ľudí 
po skončení vysokoškolských štúdií zostáva pracovať a žiť mimo výcho-
du. Je to zvláštne, ale história s vysťahovalectvom sa opakuje i keď v iných 
súvislostiach a za iných podmienok. Veľa sa v súčasnosti hovorí o potrebe 
vybudovania diaľnice až po Košice a po jej dobudovaní vraj prídu investori 
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aj k nám. Predpokladám, že kým nebude Ukrajina členom Európskej únie 
východné Slovensko zostane na pokraji záujmu. 

Vývoj počtu obyvateľov:

Rok Počet obyvateľov Rok Počet obyvateľov
1869 1653 1940 1344
1880 1536 1948 1225
1890 1353 1961 1257
1900 1305 1970 1248
1910 1290 1980 1180
1921 1254 1991 1125
1930 1233 2001 1166

K 31.12.2004 bol počet obyvateľov spolu: 1159 osôb, z toho 562 mu-
žov a 597 žien. 

Prirodzený pohyb obyvateľstva v obci bol vyhodnotený podľa údajov 
za obdobie 2001-2006 ku 31.12 každého uvedeného roka.

Rok Živonarodení Zomrelí Prirodzený prírastok
2001 13 14 -1
2002 11 12 -1
2003 7 17 -10
2004 17 19 -2
2005 8 16 -8
2006 11 14 -3

Z uvedeného vyplýva, že vývoj prirodzeného prírastku nie je lineár-
ny, ale má oscilujúcu tendenciu. Počas posledných piatich rokov v každom 
z prípadov nadobudol zápornú hodnotu / jednalo sa o prirodzený úbytok 
/. Prirodzený úbytok nadobudol najvyššiu hodnotu v roku 2003, hodnota 
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prirodzeného úbytku bola – 10. To pri celkovej demografickej tendencii 
na území Slovenskej republiky možno považovať za nepriaznivú tenden-
ciu. Priemerný ročný prírastok za obdobie 2002-2006 dosiahol zápornú 
hodnotu – 5 obyvateľov.

Mechanický pohyb obyvateľov:

Rok Prisťahovaní Odsťahovaní Mechanický prírastok
2002 28 - 28
2003 21 16 5
2004 12 6 6
2005 26 10 16
2006 20 24 -4

Mechanický prírastok je počas posledných piatich rokov v obci priaz-
nivý, nakoľko v tomto období bola jeho hodnota kladná, iba v jednom prí-
pade /rok 2006/ bola hodnota záporná.

Aj tieto čísla potvrdzujú, že záujem o bývanie v našej obci je stále dosť 
značný a toto by mali využiť volení zástupcovia obce na jej ešte výraznejšie 
zviditeľnenie, aby rok 1869 nebol rekordným v počte obyvateľov ešte aj pre 
nastupujúcu generáciu. Treba sa opierať o poznanie, ku ktorému sme do-
spelí, že demografický vývoj obce je v poslednom období mierne priaznivý 
a Lastomír patrí medzi demografický progresívne obce, čím sa v súčasnosti 
môže pochváliť málo obcí. 

Pri ostatnom sčítaní obyvateľstva žilo v obci 1166 obyvateľov, z čoho 
bolo 592 žien, čo predstavuje50,8% z počtu obyvateľov.

V predproduktívnom veku /0-14 rokov/ bolo 234 obyvateľov, to 
predstavuje 20,1%, v produktívnom veku / 15-54 rokov ženy a 15-59 rokov 
muži/ bolo 642 obyvateľov, to je 55,1%, /287 žien-44,7%/ a v poproduk-
tívnom veku bolo 289 obyvateľov, čo je 24,8%, z toho 192 žien/ 66,4%. 
Demografický vývoj obce z toho pohľadu je priaznivý.

V dedine žije početná skupina Rómov. Presný dátum a rok ich prí-
chodu do obce sa nepodarilo zistiť a tak sú to údaje získané z rozprávania 
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starých občanov, ktorí sa narodili okolo roku 1870 a zachovali ich terajší 
starí občania. Podľa toho do Lastomíra prišli okolo roku 1860 tri rodiny 
a usadili sa na ľavom brehu rieky Laborec, oproti cintorínu. Za ich pravlasť 
je považovaná India, odkiaľ sa dostali do Európy. Prvé správy o príchode 
Rómov na Slovensko pochádzajú z 15. storočia. V polovici 19. storočia, keď 
v Moldavsku zrušili otroctvo, prichádzali na Slovensko početnejšie skupi-
ny Cigánov /Rómov/. Rómovia po príchode na nové miesto vždy sa usadili 
na okraji dediny, alebo mesta a aby tam mohli zostať museli mať povolenie, 
ktoré pochádzalo od zemepána a tamojšieho richtára. Keď povolenie do-
stali, mali určené kade sa smú pohybovať, aké práce budú vykonávať a tiež 
čo za prácu dostanú. Z mnohých boli vychýrení kováči, kolári, hudobníci, 
spracovatelia koží. Nekradli a žili vo svojich komunitách. Zo začiatku si 
postavili prístrešky z dreva a hliny a žili veľmi skromne. U nás si obživu 
obstarávali zberom plodín z blízkosti rieky a pomocnými prácami na pan-
skom a u dedinčanov. Neskôr s dovolením občanov si začali stavať malé 
domčeky, z ktorých vyrástol tábor. Jednou z činnosti, ktoré sú nerozlučne 
spojené s Cigánmi, bola výroba nepálenej tehly. Táto sa vyrábala zo zmesi 
hliny a pliev, kde nebolo pliev nahradila ich posekaná slama. Tieto tehly 
známe ako váľky /v zemplínskom dialekte valky/ boli základným staveb-
ným materiálom mnohých vtedajších dedinských domov. Zakladajúce 
rody lastomírskych Rómov boli: Kašuka, Mizer, Daduč. Po prvej svetovej 
vojne žili veľmi skromne v dosť nevhodnom hygienickom prostredí trpeli 
podvýživou a chorobami. Hudobné a tanečné predurčenia týchto obča-
nov spôsobili, že sa vytvorila hudobná skupina, bez ktorej sa nezaobišla 
ani jedna svadba a tanečná zábava. Veľmi známi, a to nielen v Lastomíre, 
boli primáši s menom Kalman a Fenčo. Dodnes si poniektorí starší zanô-
tia pieseň, ktorú s úspechom spieval primáš Kalmán: „Hore Lastomírom 
šarga koník beží, hore Lastomírom šarga konik beži, jaj smutne presmutne 
kalmančovo dzeci. Nemaju chlebika ani kuščok cepla.........“Druhý primáš 
Fenčo spieval so svojou kapelou prevzatú pieseň, ktorej slová zložil Juraj 
Kačmár a jej časť znie:“ Pod Fenčovým kaštiľom vodička še toči,.a Fenčo 
sa zadival Šlajfarke do oči...........“. Na začiatku šesťdesiatych rokov uply-
nulého storočia už boli hudobné skupiny evidované a aby mohli verejne 
vystupovať, museli pravidelne pred komisiou pri okresnom osvetovom 
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stredisku absolvovať tzv. prehrávky. Na základe výsledkov z týchto prehrá-
vok dostavali súhlas na vystupovanie. Fenčová kapela ich vždy absolvovala 
a dostavala pomerne dobré hodnotenia, takže bola žiadaná aj mimo našej 
obec. Samozrejme, že toto postavenie na trhu kapiel aj patrične využívala 
v podobe zvýšených požiadaviek na odmeny za vystúpenia. Nepísaným 
pravidlom v tom čase bolo, že za tanečnú zábavu dostali u nás 500 Kčs, 
mimo obce o niečo viacej. Z tej doby mám s dojednávaním zábavy osob-
nú skúsenosť. Fenčo chcel zvýšiť poplatok za zábavu a keď som ho oslovil 
s ponukou, začal predstierať, že by veľmi rád vyhovel, ale už dal prísľub 
hrať v Jastrabí za 900 Kčs a nerád by ich sklamal. Po chvíľke, ale predsa pri-
pustil, že je možnosť hrať doma, ale len za podmienky, ak aj my zaplatíme 
uvedenú sumu a nie tradičných 500 Kčs. Okamžite som súhlasil, ale moja 
podmienka bola, že dohodu napíšeme na papier s tým, že aj my mu dáme 
isté podmienky. Tie boli: Počas zábavy nebudú žiadať pitie, jedlo, prestáv-
ky medzi tancami nebudú dlhšie ako 10 minút, hrať musia zo šesťčlennej 
skupiny vždy minimálne piati a počas prestávok nebudú chodiť hrať ku 
stolom zabávajúcich sa. Za každé nedodržanie podmienky budeme odme-
nu krátiť o 100 korún. Dohodu sme vzájomne podpísali. Samozrejme, že 
po polhodine zábavy nič neplatilo a ja som nič nenamietal, iba všetko za-
pisoval. Zábava sa úspešne skončila okolo tretej hodiny rannej a nastal čas 
zaplatenia. Fenčo sa tešil na peniaze a ja na jeho reakcie. Ukázal som mu 
podpísaný text dohody začal počítať. Nemusel som veľa, pretože porušení 
bolo priveľa. Tak som mu povedal:“ pozrite Fenčo, pretože ste dohodnuté 
podmienky vôbec nesplnili po tejto zábave je stav taký, že nám zostanete 
dlžný 800 korún. Vtedy primáš tváriac sa hrozne ledva počuteľne povedal: 
“Tak ja celú noc hrám a ešte zostanem týmto tu dlžný?“. Po menšej, akože 
hádke sme sa dohodli. Zmluva nebude platiť pre nikoho a za hranie zapla-
tíme tak ako vždy v minulosti 500 korún. Všetci spokojní sme sa rozišli 
a na našich dobrých vzťahoch sa nič nezmenilo. Tento príbeh sa stal náme-
tom poviedky internetovej knihy „Pravé orechové“.

Aj keď cigáni nekradli, v dňoch 25. a 26. februára 1938 bola odha-
lená veľká krádež. Viac ako rok chodievali cigáni na majer Meďov do 
skladu obilia a odtiaľ odnášali pšenicu, ktorú predávali v Michalovciach 
židovským obchodníkom. V týchto krádežiach boli spoločne spojení aj 
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s niekoľkými lastomírskymi gazdami, ktorí pšenicu vozili do Michaloviec. 
S pšenicou sa kradlo aj semeno ďateliny. Vrchnosť by možno na krádeže 
prišla až neskôr alebo vôbec, lenže cigáni pri vzájomnom spore sa poudáva-
li navzájom. Vinníci boli potrestaní.. Po druhej svetovej vojne sa postupne 
osada likvidovala , pretože všetky rodiny si postavili domy medzi ostatný-
mi obyvateľmi. Do roku 1990 sa etnická skupina označovala ako „obča-
nia cigánskeho pôvodu“. Po tomto roku sa v oficiálnych prejavoch užíva 
označenie Rómovia, čo v Rómčine znamená Cigán – muž, manžel, človek. 
Preto aj ja používam obidva názvy.

Bez zaujímavosti určite nebude ani výskyt najčastejších priezvisk oby-
vateľov našej obce v minulosti a dnes. Kým v minulých dobách boli naj-
častejšie lastomírske priezviská: Koščo, Jenčík, Palkoci, Babinčák, Kolesár, 
Šaro, Bindas, Sopko, Mechír, Andrašov, Gergeľ, Mojsej, Butka, Vasiľ, 
Dzvoník, Timečko, Valiska, Polačko, Širochman, Ircha, Korinko, Kováč, 
dnes je situácia trochu iná. 

Pre každú obec sú charakteristické tradičné miestne priezviská. Podľa 
uvedených priezvisk nebol problém určiť, z ktorej obce menovaný pochá-
dza. Najmä v druhej polovici 20. storočia nastala značná migrácia obyva-
teľstva. Mnohí z dedín sa sťahovali do miest, čím do istej miery rozšírili 
i pestrosť miestnych priezvisk Neutrpeli však ani dediny. Tým, že mladí 
viac cestovali, mali možnosť nadväzovať známosti a vstupovali do man-
želstiev s partnermi z iných obcí a oblastí a tak aj na dedinách sa zásluhou 
tzv.“pristášov“ objavovali nové priezviská.

Inak tomu nebolo ani v Lastomíre aj keď treba povedať, že domáce 
priezviská si až do dnešných dní uchovali svoje dominantné postavenie aj 
keď v dôsledku zvýšenej, alebo zníženej pôrodnosti došlo k zmenám poč-
tov držiteľov určitých priezvisk.

Dnes je v Lastomíre najviac držiteľov priezviska Mizer /Mizerová/ 
až 55, Beňák /Beňaková/ a Tatár /Tatárová/ po 30, Mojsej /Mojsejová/-
25, Jenčík /Jenčíková/-24, Kováč /Kováčová/ a Valiska /Valisková/ po22, 
Koščo /Koščová/-20, Andrašov /Andrašová/ a Kačmár /Kačmárová/ po 
18. Za posledné roky najviac pribudlo Mizerovcov, na druhej strane naj-
viac ubudlo Koščových, Valiskových a Andrašových.
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V minulosti tvorili dediny obce podľa ich sídelnej veľkosti a počtu 
obyvateľov. Väčšie dediny boli samostatnými obcami, menšie, susediace, 
v počte dve tri spolu boli jednou obcou. Na čele každej obce bol dedinčan-
mi na rok volený starosta a obyčajne štyria prísažní. 

Povinnosťou starostu bolo dozerať, aby obyvatelia žili v dobrých su-
sedských vzťahoch, aby vyplatili daň kráľovi, odovzdali desiatok cirkvi, aby 
si plnili daňové, dávkové i robotné povinnosti k zemepánom. Odmenou 
mu bola vďaka a úcta obyvateľov, ale najmä úplná úľava daní, desiatku, 
deviatku a roboty v rokoch výkonu starostovskej funkcie. Keďže starosto-
via boli počas trvania funkcie podstatne hospodársky zvýhodnení oproti 
ostatným dedinským mužom a domácnostiam, o starostovstvo bol veľký 
záujem. Pravda vyskytli sa aj starostovia, ktorí svoje postavenie vo vzťahu 
ku spoluobyvateľom zneužívali. Nemáme úplný zoznam starostov obce za 
roky do prvej svetovej vojny, ale tu uvediem aspoň tie mená, ktoré sa poda-
rilo zistiť: V roku 1864 bol richtárom /birovom/ Ivanko Andrej. Od roku 
1889 richtárčil Andrej Bindas, v roku 1893 ho vystriedal Michal Šaro, 
v roku 1901 Ján Kačmár, v roku 1903 Ján Šaro. Túto funkciu vykonával 
do konca prvej svetovej vojny. Po vojne bol starostom Juraj Jenčík do roku 
1923, potom Andrej Šaro do roku 1929, Juraj Kačmár do roku 1940.

Často sa menilo aj zloženie obecného zastupiteľstva. Pri voľbách 
mali veľké slovo predstavitelia panských rodín, ktorí vlastne schválili, ale-
bo neschválili voľby richtárov /starostov/ a miestoprísažných. Po vzniku 
Československej republiky už starostov podporovali politické strany, ktoré 
v obci postupne vznikali. V období Slovenského štátu mala jediná existu-
júca strana HSĽS až takú moc, že nečlenovia tejto strany nemali ani voleb-
né pravo. 

V januári 1940 sa vzdal funkcie starostu obce Juraj Kačmár. Dôvodom 
jeho vzdania sa funkcie nebola choroba ako sa to uvádza oficiálne v kronike, 
ale skutočnosť, že vtedajšej moci prekážalo jeho presvedčenie, že Slovenský 
štát je umelo utvorená zlepenina cirkvi a fašizmu a toto nemá dlhé trvanie 
o čom hovoril pri poháriku v krčme a tak ako je to aj teraz našiel sa podlí-
zovač, ktorý to oznámil na potrebnom mieste a tak starostovi hrozilo vä-
zenie. Keďže všetko bolo tak ako aj dnes po porade so svojimi priateľmi sa 
vzdal starostu obce, svedkovia potvrdili, že reč nebola o Slovenskom štáte, 
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ale o prekopaní Laborca na mieste, ktorému sa dodnes hovorí Kopaný ja-
rok, že to nevydrží a voda sa opäť rozleje do pôvodného koryta. Na jeho 
miesto bol zvolený Michal Ivanko-Bandy. Už 1. apríla bola funkcia staros-
tu zrušená a namiesto starostu bol menovaný vládny komisár. Tým sa stál 
Ján Germek Za členov obecnej rady boli vymenovaní: Michal Ivan, Juraj 
Čičák, Ján Šichta, Andrej Vasiľ, Ján Bindas, Andrej Šaro.

Ďalšie zmeny na čele obce sa odohrali v apríli roku 1944. Na základe 
nariadenia vlády Slovenskej republiky boli vykonané voľby obecného sta-
rostu a obecného výboru. Z kroniky našej obce vyberám:“ Hlasovacie právo 
bolo dané len členom Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. Nečlenovia ne-
hlasovali. Voľba sa konala v kultúrnom dome a namiesto Juraja Germeka, 
vládneho komisára zvolili za starostu Andreja Vasiľa. Za zástupcu starostu 
Jána Šichtu a za členov obecného výboru: Juraj Mojsej – pokladník, Juraj 
Koščo – Maďar, predseda HSĽS, Ján Kolesár /Hatala/, Juraj Sopko /
Fičúr/.

Nový starosta a výbor sa ujali funkcii po zložení prísahy na Okresnom 
úrade Michalovce“. Toto zloženie obecného výboru zostalo nezmenené až 
do oslobodenia našej obce v novembri 1944.

30. novembra 1944 po oslobodení obce bola vykonaná voľba zástup-
cov do miestneho národného výboru za prítomnosti asi 40 občanov. Za 
predsedu bol zvolený dp. Ján Čontofalský reformovaný farár, mala to byť 
satisfakcia za jeho obvinenie v súvislosti s jednou prednáškou, ktorá sa ko-
nala v kultúrnom dome o diele Adolfa Hitlera, kde mal menovaný urážli-
vo hovoriť o nemeckom vodcovi. Farár bol anonymne obvinený a následne 
nasledovalo súdne konanie na súde v Michalovciach. Dp. Ján Čontofalský 
žiadal súd, aby bol predvolaný svedok, ktorý by túto skutočnosť mohol po-
tvrdiť. Keďže pred súd nikto nepredstúpil, bol zbavený viny. Za tajomníka 
bol zvolený Zoltán Kniežov, riaditeľ školy a za členov MNV: Juraj Sopko, 
Andrej Vasiľ, Ján Palkoci, Andrej Salay, Michal Mojsej, Ján Bindas a Ján 
Bindas – Balog.

Vzhľadom na vývin udalosti, nedorozumenia vo výbore a mimo neho, 
ako aj na skutočnosť, že dp. Čontofalský funkciu neprijal v dôsledku svo-
jej služby, tento výbor odstúpil a 7. decembra uvedeného roku bol zvolený 
nový výbor. Predseda – Ján Papcún a členovia: Juraj Kačmár, Pavol Balog, 
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Michal Mojsej, Michal Staško, Michal Bindas, Pavol Gergeľ, Andrej 
Gajdoš, Ján Andrejko, Ján Hric, Juraj Ircha, Juraj Palkoci, Ján Šichta, 
Andrej Vasiľ, Michal Varga, Juraj Kolesár, Michal Džurina a Ján Ketcem. 
Ani toto početné zloženie nevydržalo dlho, iba do 12. decembra. Odstúpil 
predseda MNV Ján Papcún, ktorý ako dôvod svojho odstúpenia uviedol, 
že z výboru mu v jeho práci nikto nepomáha a je potrebné riešiť mnohé 
úlohy ako: ubytovanie sovietskych vojakov a ich veliteľov, budovanie zni-
čeného mosta, budovanie letiska na pastvisku, určovanie povozov, z tých 
ktorí majú kone a sprievod povozov z členov MNV, Dôvodil, ž e na túto 
prácu je sám a nebude to robiť. Na jeho miesto nastúpil Michal Staško. 
Vzdali sa aj niektorí členovia MNV. 
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Školstvo na území Slovenska sa vyvíjalo už od 9. storočia a súviselo 

s príchodom slovanských vierozvestov Konštantína a Metoda /r. 863/. 
Konštantín vytvoril prvú slovanskú abecedu – hlaholiku, ktorá bola zá-
kladom pre šírenie vzdelania. Obaja bratia založili na našom území i prvé 
školy, v ktorých boli vyučovaní budúci kňazi staroslovienčinou, zrozumi-
teľnou i ľudu našich krajín. Správy o kláštorných a katedrálnych školách sa 
nezachovali, pretože všetky archívy boli spálené pri tureckých vpádoch. 

V počiatkoch osídlenia našej obce a po prijatí kresťanskej vierouky 
sa spolu s kresťanstvom začína uskutočňovať aj školská výchova, ktorá je 
nerozlučne spojená s náboženskou výchovou. Štát o školy nemal takmer 
žiadny záujem. Bola to záležitosť cirkvi, ktorá však dovolila vzdelanie pod-
daných len v rozsahu, ktorý potrebovala. 

Školstvo na Slovensku sa začalo vo väčšej miere rozvíjať v stredoveku. 
O školách predtým vieme len veľmi málo. Viac správ, od 13. storočia aj 
písomných, sa zachovalo o školách, ktoré zriaďovala cirkev ako jediný či-
niteľ ideológie vo feudálnej spoločnosti. Podľa toho, pri ktorej cirkevnej 
ustanovizní vznikali, sa nazývali kláštorné školy, farské školy a kapitulské 
školy. Hlavným obsahom vyučovania bolo osvojenie si latinčiny a zákla-
dov kresťanského učenia. Rozvoj výrobných síl, vedy a kultúry, politické 
a cirkevné pomery na začiatku stredoveku sa odrazili aj v rozvoji školstva. 
Najmä cirkevná reformácia spôsobila už v 16. storočí zmeny školských po-
merov na Slovensku. Cirkev a šľachta si udržiavali dominantné postavenie 
v teológii, práve, umení, hospodárstve a prirodzene aj v školstve. Každú 
školu viedol rektor /direktor/ a mala osobité učebné plány a osnovy, závisle 
od toho akého učiteľa zamestnávala. Veľkým prínosom pre školstvo bol 
učiteľ Ján Ámos Komenský, ktorý hoci nebol Slovák, vplýval aj na náš vý-
chovný systém. Zaviedol poriadok do školskej organizácie. Tento na svoju 
dobu veľmi významný učiteľ a pedagóg istý čas pôsobil v našej blízkosti, 
pretože vyučoval a radil na teologickom inštitúte v Blatnom Potoku, ktorý 
bol v tom čase sídelným mestom Zemplínskej stolice. Až v polovici 18. sto-
ročia sa v malej miere angažuje do pôsobenia stredných škôl štát, aj to iba 
v Rakúsku. Stredných škôl však bolo neuveriteľne málo. Školy boli výlučne 
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cirkevnou záležitosťou až do prijatia školských reforiem Márie Terézie 
a Jozefa II., ktorí vyhlásili, že škola je a vždy bude politická záležitosť a je 
otázkou verejného záujmu štátu. Najhoršia situácia bola v oblasti výchovy 
dedinskej mládeže. 

Deti sa učili veľmi krátko, spravidla dva roky, aj to iba vtedy, keď ne-
bolo práce na polí. Z obdobia do polovice 16. storočia v Lastomíre existo-
vala škola, ale o jej jestvovaní sú veľmi skromné dôkazy. Vieme len, že stala 
v tesnej blízkosti kostola a cintorína a jej prevádzku zabezpečovali farári 
pôsobiaci v obci. Škola bola zriadená okolo roku 1395 a vyučovacím jazy-
kom bola latinčina v rozsahu poznania náboženského obradu.

Až keď došlo k vzniku viacerých cirkvi a rozdeleniu obyvateľstva pod-
ľa náboženskej príslušnosti, existujú informácie o prvých pokusoch naučiť 
robotný ľud aspoň základy písma, aby vedel čítať náboženskú literatúru 
a dokázal sa podpísať. Tam, kde bol kostol a farár, začalo sa so zriaďova-
ním cirkevných škôl. Prvé školy boli buď v provizórnych budovách, ktoré 
požičali alebo darovali páni, alebo sa budovali zo zbierok a darov. Nie je 
bez zaujímavosti, že v niektorých dedinách neexistovala škola až do konca 
dvadsiatych rokov 20. storočia /Sliepkovce, Vrbnica –Fišar/. Deti z týchto 
obci dochádzali pešo do susedných obci. Reformovaní z Fišara navštevo-
vali školu v Lastomíre.

Vznikom absolutistického Rakúsko-Uhorska sa pristúpilo aj k úpra-
ve školského systému. Bola vytvorená relatívne jednotná školská sústava. 
Osvietenecká pedagogika pokladala výchovu za všemocnú a hlásala, že 
prameňom mravnej a hmotnej biedy nižších spoločenských vrstiev je ne-
vzdelanosť. Zriadili tri stupne takzvaných elementárnych škôl:

I. Triviálne – jednotriedne alebo dvojtriedne školy pre detí dedinskej 
a mestskej chudoby. Obsahom vyučovania bolo náboženstvo, čítanie a pí-
sanie, počítanie a základy poľnohospodárstva.

II. Hlavné školy – trojtriedna  alebo štvortriedna škola pre každú 
župu. Jej úlohou bolo pripraviť žiakov na ďalšie štúdium. Pre našu obec 
bola taká škola v Blatnom Potoku /Sarospatak/.

Podľa školskej organizácie v Uhorsku bolo dovolené až do roku 1907 
vyučovať žiakov v ich materinskom jazyku. 
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Prvou riadne fungujúcou školou v Lastomíre bola kalvínska škola. 
Predpokladáme, že vyučovanie na nej sa začalo okolo roku 1800-1810. 
Prvým známym učiteľom na nej bol Béki. Potom učili: Balogh, Petróci, 
Jozef Nitray, Turóci a opäť Jozef Nitray, ktorý učil dlhé roky. Po ňom Juraj 
Nitray. V rodine Nitrayových má svoje korene aj dlhoročný lastomírsky 
učiteľ a riaditeľ Zoltán Kniežo, ktorého mama pochádzala z tejto rodiny. 
Prvá budova školy stála tam, kde je teraz materská škola /tá je vlastníctvom 
reformovanej kresťanskej cirkvi a zatiaľ je v bezplatnom prenájme obce/. 
Pozostávala z dvoch miestnosti a vyučovali sa v nej všetky školopovinné 
deti z reformovaných rodín, ale aj detí iných náboženstiev, ktorých rodičia 
mali záujem. Pretože škola bola malá a prostredie v nej už nezodpoveda-
lo potrebám vyučovania, bolo cirkevnými predstaviteľmi rozhodnuté, že 
bude zbúraná a na jej mieste bude postavená nová. Peniaze na ňu pochá-
dzali zo zbierok medzi reformovanými veriacimi, darov veľkostatkárov 
a práce našich predkov.

Nová budova školy bola postavená v rokoch 1912-1914, vyučovanie 
v nej sa začalo v apríli 1914.

V roku 1907 bol vydaný tzv. Apponyiho zákon, ktorým sa zakázalo 
vyučovať na všetkých školách na Slovensku v inom jazyku ako maďarskom. 
Naši predkovia sa takmer z večera na ráno museli naučiť a hneď hovoriť po 
maďarsky, aj keď ničomu nerozumeli. Predstavitelia Uhorského štátu až 
po najmenšieho a najmenej dôležitého služobníčka tohto štátu sa pasovali 
pod vplyvom strašnej šovinistickej ideológie za čosi viac ako v skutočnosti 
znamenali len z toho dôvodu, že boli Maďarmi. Tak sa stali „Maďarmi“ aj 
naši Slováci s „ohybnejšou chrbticou“. Počas prvej svetovej vojny bol uči-
teľom Juraj Nitray, vyučovalo sa po maďarsky, ale učivo sa prekladalo aj 
do slovenčiny, pretože žiaci by z toho nemali absolútne nič. Prvým sloven-
ským učiteľom bol v tejto škole Pavol Panthy v rokoch 1918-1922.

Okolo roku 1790 sa väčšina obyvateľov obce hlásila ku gréckoka-
tolíkom a podľa písomnosti gréckokatolíci nemali v obci vlastný kostol. 
Napriek tomu si zriadili vlastnú školu. Bola v skromnom objekte, ktorý 
stál pri Laborci a patril rodine Hanziovej. Prvým učiteľom bol Lušan. Po 
ňom tu učili: Dufinec, Kremnický, Vasilko a Danko. Po skúsenostiach 
a presvedčení sa, že škola je potrebná našli lepšie podmienky pre školu 
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v susedstve kalvínskej školy, tam kde teraz stojí rodinný dom Emila Ivana. 
Vyučovacím jazykom v tejto škole bola ruština a celá škola mala iba jeden 
ruský šlabikár. V tejto škole učili: Antonij Tihányi, Šandor Gerzanič, Ján 
Gerzanič, Monič, Levický, Rácz a Baltovič. Učitelia sa pomerne často 
striedali, čo nie veľmi prispievalo úrovní vzdelávania, preto niektorí žiaci 
radšej išli do kalvínskej školy. Počas pôsobenia učiteľa Baltoviča postavili 
gréckokatolícki veriaci novú školu, ktorá stojí doteraz. To bolo v rokoch 
1908-1910. Ako základná pracovná vyučovacia pomôcka žiakov v obi-
dvoch školách bol „griflik“, ktorým sa písalo na malú drevenú tabuľku, 
ktorá bola namiesto dnešného zošita. Po napísaní sa text jednoducho zo-
trel. Kníh bolo málo a namiesto tašiek si žiaci nosili veci na vyučovanie 
v „kobiločkách“ ušitých z domáceho plátna. 

Po skončení prvej svetovej vojny sa pomery v školách podstatne zme-
nili. Najdôležitejšia zmena bola v tom, že sa konečne začalo učiť v rodnom 
slovenskom jazyku. Po prijatí „Deklarácie slovenského národa“ z 30. ok-
tóbra 1918 bolo na Slovensku len 300 slovenských učiteľov pre ľudové školy 
a asi 20 stredoškolských profesorov Slovákov. Vyše 4000 škôl bolo maďar-
ských. Preto bolo najdôležitejšou úlohou v novoutvorenej ČSR budovať 
slovenské školstvo. Keďže slovenských učiteľov bolo málo, požiadali pred-
stavitelia štátnej moci na Slovensku o pomoc českých učiteľov a profesorov. 
V novom štáte sa postupne vytvárali možnosti pre budovanie slovenského 
základného a stredného školstva a začali sa klásť základy pre vysoké školy. 
Nové štátne usporiadanie znamenalo záchranu pre slovenský národ.

V roku 1922 bol prijatý nový školský zákon, ktorý upravil školstvo 
v celej republike. Povinná školská dochádzka sa predĺžila na 8 rokov, popri 
ľudových školách sa vytvorili aj školy materské. Väčšina ľudových škôl osta-
la naďalej cirkevných, no mohli byť aj štátne a súkromné. Išlo o osemročné 
školy pre detí od 6 do 14 rokov veku. Meštianske školy boli trojtriedne, do 
tých mohli byť prijatí žiaci po ukončení 5. ročníka ľudovej školy bez skú-
šok. Gymnázia boli výberovými školami, kde sa prijímali žiaci na základe 
prijímacej skúšky. Do roku 1939 existovali štyri typy gymnázií: gymnázia 
- reálne gymnázia - reformné reálne gymnázia reálky.

Vznikali i nové nižšie a vyššie odborné školy, ktoré zaujímali dôleži-
té miesto v školskej sústave /obchodné, priemyselne, poľnohospodárske, 
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učiteľské ústavy, odborné školy pre ženské povolania, učňovské školy 
a pod./. Zachovala sa však nejednotnosť školského systému, ktorá znemož-
ňovala väčšine detí vyššie a kvalitné vzdelanie. Tak bolo aj v Lastomíre.

Z dvoch cirkevných škôl jedna zostala ako cirkevná škola reformova-
nej cirkvi a druhá gréckokatolícka sa zmenila na ľudovú obecnú školu. Tak 
bolo až do konca druhej svetovej vojny. Nedostatok slovenských učiteľov sa 
prejavil aj v Lastomíre a do roku 1939 sa tu vystriedali viacerí českí učitelia. 
Z nich v obci najdlhšie pôsobil Jozef Škoda, ktorý určité obdobie písal aj 
našu obecnú kroniku a bol správcom obecnej školy až do svojho odchodu 
do Protektorátu Čechy a Morava 15. septembra 1939. Aktívne sa venoval 
nielen žiakom, ale aj mládeži a dospelým, nacvičoval divadelné hry, pred-
nášal v rôznych kurzoch a pomáhal všestranne rozvíjať vzdelávanie našich 
občanov. Tesne po vojne bol učiteľom v evanjelickej reformovanej škole 
Pavol Panthy. V roku 1922 bola ustanovená obecná školská stolica na jej 
čelo bol zvolený evanjelický reformovaný farár Virágh.

Spomenul som skutočnosť, že v lastomírských školách učili aj českí 
učitelia a z nich spomeniem okrem už uvede-
ného Jozefa Škodu ešte: Matilda Tlustá, Jiřina 
Kerlová, Táňa Suková, Anna Kyselá, Anna 
Hromádková.

Prevažná väčšina našich učiteľov však 
pochádzala zo Slovenska, z nich treba spo-
menúť aspoň týchto: Ladislav Peško, Juraj 
Beďa, Ladislav Könves, Juraj Jenčík, Elena 
Petrivaldská, Margita Lučivjanská, Irena 
Laktičová, Štefan Valočík, Mária Riabušinová, 
Edita Krausová, Štefan Beracka, správca obec-
nej školy po Škodovi, Štefan Repčík a najmä 
dlhoročný učiteľ, správca cirkevnej i štátnej 
školy Zoltán Kniežov.

25. apríla roku 1936 sa konalo stretnutie 
zástupcov obidvoch lastomírskych škôl, obec-
ného zastupiteľstva, farárov a kurátorov za prí-
tomnosti notára Dolského za účelom riešenia 

Zoltán Kniežov 
- najdlhšie pôsobiaci 
učiteľ v našej obci. 
Počas svojho života 

učil neuveriteľné štyri 
generácie.
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dôležitej otázky a to kooperácie škôl /spojenia/. Evanjelický reformovaný 
farár Ján Baláž s kooperáciou nesúhlasil a spolu s kurátormi cirkvi stretnu-
tie opustil, takže ku vytvoreniu spoločnej školy nedošlo.

V roku 1938 bola vyhlásená autonómia Slovenska a 14. marca 1939 
vznikol samostatný Slovenský štát. Nedá sa inak ako konštatovať, že na-
priek pozitívam bol to štát, kde demokratické princípy a navonok prok-
lamovaná sloboda či už občianska alebo aj náboženská boli veľmi silno 
potláčané fašistickou ideológiou. Toto všetko sa aj keď v nie príliš výraznej 
forme prejavilo aj v našej obci. Bolo to vysťahovanie židovských občanov, 
ktorí takmer všetci skončili v koncentračných táboroch, bolo to vyhnanie 
českých učiteľov z našich škôl a tiež spôsob, akým sa menovali predsta-
vitelia obce. Ťažko hovoriť o voľbách, keď hlasovacie právo mali iba čle-
novia HSĽS. Spôsob vyučovania staval na prvé miesto vyučovania stále 
pocirkevňovanie, vojenskú disciplínu, oddanosť vodcom vlasti a povinné 
členstvo detí v detskej Hlinkovej mládeži, v Hlinkovej mládeži dorastu, 
ženskej Hlinkovej mládeži a podobných organizáciách. Zmeny nastali aj 
v organizácii škôl. V období Slovenského štátu sa okrem niektorých čiast-
kových zmien školstvo vrátilo späť. Časť vtedajších predstaviteľov si dovo-
lila siahnuť až na veľmi citlivú a srdcu blízku otázku náboženskej prísluš-
nosti, čo malo ľudí nie spájať, ale rozdeľovať. Dokonca sa ľudia delili podľa 
náboženstva na lepších a horších Slovákov.

18. decembra 1941 na základe nariadenia v súvislosti s vydaným záko-
nom č. 308/1940 sa musel vydať majetok škôl do užívania obce. Napriek 
tomu však školy existovali tak ako dovtedy. Od 1.9.1942 boli školy pre-
menované tak, že evanjelická reformovaná škola zostala naďalej ako re-
formovaná a obecná škola sa zmenila na grécko a rímsko-katolícku ško-
lu. Učiteľmi boli na reform. škole Zoltán Kniežov a Štefan Beracko a na 
grécko a rímokatolíckej škole Irena Laktičová, Ján Samuelčík a Margita 
Virágová. O rok sa začal školský rok až 1. októbra a prišli noví učitelia Jana 
Miščiková a Anna Bartíková. V roku 1944 učili: Ján Štefan, Ján Samuelčík, 
Mária Srpová, Zoltán Kniežov a Irena Hutková.

Koncom školského roka 1944-1945 už odišlo na ďalšie štúdia z našej 
obce celkom 27 žiakov. Na vysokých školách v tom čase z Lastomíra štu-
dovali: Juraj Vaľuška a Ján Kolesár – na Evanj. bohosl. fakulte v Bratislave, 
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Ján Kolesár absolvoval časť štúdia na slávnej univerzite Sorbona v Paríži, 
Ján Kočiš a Andrej Šaro začali študovať na právnickej fakulte, Ján Valiska-
Timečko na chemickej fakulte. Po 2. svetovej vojne sa opäť obnovila 
Československá republika. Povojnové obdobie charakterizoval zápas o lik-
vidáciu ťažkých dôsledkov vojny a v školstve sa prejavil v nejednotnom 
názore na školský systém a štátnu školu. Hlavným problémom školskej 
správy bolo obnovenie vyučovania na všetkých typoch škôl.
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Poľnohospodárstvo
Poľnohospodárstvo bolo základom existencie našich predkov a jeho 

rozvoj súvisi s rozvojom poznania. Obrábanie pôdy sa uskutočňovalo cel-
kom nezávisle podľa klimatických a miestnych podmienok. 

Obyvatelia Lastomíra boli od počiatkov existencie obce predovšetkým 
spojení s pôdou a jej obrábaním. Postupne zalesnené územie klčovali a pre-
mieňali na pôdu, kde by mohli pestovať zo začiatku najmenej náročné plo-
diny. Spôsob obrábania bol veľmi jednoduchý. Vyklčovanú a spálenú zem 
nechali najprv zarastať samoporastom a potom na nej pásli dobytok. Až 
potom ju osiali ovsom alebo prosom. Neskôr sa prešlo na obrábanie pôdy 
dvojpoľným systémom, ktorý po krátkom čase prešiel na trojpoľný a ten 
spočíval v tom , že časť poľa sa osiala oziminami časť jarinami a tretia časť 
zostala úhorom, aby si pôda oddýchla. V druhej polovici 14. storočia pat-
rilo na Slovensku 25-30 percent pôdy kráľovským majetkom, 20-25 per-
cent patrilo svetským magnátom, veľkostatkárom, 10-15 percent patrilo 
cirkvi a 35-40 percent pôdy vlastnila drobná a stredná šľachta. Tým, že 
im podliehali slobodné obce, poddanské obce, rôzne samoty, osady, obce 
so zmiešaným obyvateľstvom /t. j. slobodným i poddanským/ rozhodova-
li majitelia o osudoch obyčajných ľudí bez zasahovania štátu. Základnou 
pracovnou silou boli poddaní. Poddanský stav sa sformoval z obyvateľstva 
pôvodne rozličného právneho postavenia. Vzťah a povinnosti poddaných 
voči zemepánom spočiatku upravovalo miestne obyčajové právo, rôzne 
zmluvy, neskôr urbáre /dedinské, jednotlivých panstiev/, až neskôr úradné 
urbáre. Poddanskými /urbárskymi/ majetkami boli tie časti šľachtického 
majetku, ktoré dlhodobo a trvalo užívali poddaní bez právneho nároku na 
ne, ale so záväzkom plniť za to urbárske povinnosti. Poddaný bol teda len 
užívateľom pozemkov patriacich k jeho usadlosti. Rozoznávali sa tri druhy 
urbárskeho majetku. Urbárska usadlosť /sessia/, ktorá v urbárskom práve 
pozostávala z „domového gruntu“ intravilánu a tvoril ho dvor, záhrada, 
záhumnie, najviac výmery 1 jutra / jutro-0,575 ha/ a „chotárneho gruntu“ 
extravilánu, ktorý tvorili polia, lúky s rôznou výmerou podľa bonity pôdy. 
Z tejto pôdy sa odvádzala feudálna renta. Poddaní sa rozlišovali podľa toho, 
či mali v držbe celú, polovičnú, štvrtinovú alebo len osminovú usadlosť. 
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Želiarský majetok pozostával len z intravilánu a pripadne menšieho ex-
travilánu, ktorý nedosahoval ani minimálnu osminovú mieru usadlosti. 
Domkársky majetok tvoril len dom /byt/ a najnutnejšie vedľajšie stavenis-
ka. Poddanská obec mala spoločné užívacie právo na pastviny. Na základe 
držby urbárskeho /poddanského/ majetku stanovovali zemepáni, a veľmi 
svojvoľne, urbariálne povinnosti /feudálnu rentu/. Medzi ne patrila roč-
ná daň 1 zlatý, desiatok cirkvi, deviatok zemepánovi /finančná, naturál-
na renta a roboty/, príležitostné dary. Časť pôdy si zemepán ponechal vo 
vlastnej réžii na tzv. majerové hospodárenie. Pritom mohol zemepán oby-
vateľov starých osád podľa zvykového práva kedykoľvek vyhnať a zaberať 
poddanskú pôdu svojvoľne.

Chotár našej obce patril aj v minulosti medzi najúrodnejšie územie 
Východoslovenskej nížiny a poskytoval dobré podmienky na pestovanie 
takmer všetkých poľnohospodárskych plodín. Už v 17. storočí bol chotár 
našej obce zaradený do I. bonitnej triedy. Problémom boli záplavy, ktoré sa 
vyskytovali často v dôsledku vylievania sa vody z Laborca niekedy aj nie-
koľkokrát v jednom roku. Laborec nemal vôbec hrádze, tie boli vybudova-
né veľmi neskoro, až v 20. storočí. Dobytok bol neodmysliteľnou súčasťou 
vtedajšieho poľnohospodárstva. Dobytčí mor okolo roku 1600 značne 
zdecimoval stavy dobytka na východnom Slovensku, k tomu treba prirátať 
aj stále prebiehajúce vojny a utrpenie ľudu, ktoré sa prejavilo aj na poklese 
celého rozvíjajúceho sa poľnohospodárstva. Stavy dobytka sa začali opäť 
zvyšovať v 18. storočí. Choval sa hovädzí dobytok, ktorý bol menší, málo 
úžitkový pokiaľ išlo o produkciu mlieka i mäsa. Charakteristické boli dlhé 
zakrútené rohy, hnedá až sivá farba. Váha volov sa pohybovala od 300-400 
kilogramov. Kone sa chovali výnimočne, spravidla na panských hospodár-
stvach, pretože podliehali vojenskej rekvirácii. Pôda sa obrábala pomocou 
záprahov volov a často aj kráv. Chovali sa tu aj pomerne veľké stáda oviec. 
Košiarovanie bol aj jeden zo spôsobov pomerne dobrého hnojenia. Chov 
kôz v našej oblasti takmer neexistoval. Pri gazdovstve sa chovali aj primi-
tívne plemena ošípaných, ktoré sa pásli na lúkach a zbierali žalude v lesoch. 
Takýto chov trval 2-3 roky a potom sa zvieratá dokŕmili až potom sa za-
bíjali. Ich jatočná váha sa nedá porovnávať s dnešnými ošípanými a pro-
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dukovali predovšetkým tuk a slaninu, ktorá bola vzácnou potravou v čase 
najťažších prác počas žatvy a mlatby obilia.

Chovalo sa veľa sliepok, husí a kačíc. Rozšírené bolo včelárstvo a med 
bol najčastejšie používaným sladidlom, pravda sladilo sa len ojedinelé. 
Z plodín sa u nás oddávna pestovala pšenica, raž/žito/, jačmeň a ovos. V 17. 
storočí sa začala vysievať aj pohánka, hrach a proso. Trocha neskôr pri-
budli aj okopaniny, predovšetkým repa a kapusta. Dôležité miesto nado-
budlo pestovanie konôp a ľanu. Okrem plátna poskytoval ľan aj semena na 
olej. V Lastomíre boli oddávna dobre podmienky pre pestovanie zeleniny 
a tak sa tu objavili polia s koreňovou zeleninou, uhorkami a najmä cibuľou, 
ktorej sa u nás mimoriadne darilo a stala sa aj predajným produktom pre 
prichádzajúcich žencov a remeselníkov či iných mešťanov z Michaloviec 
i Užhorodu. Tak vlastne prischla Lastomírčanom aj stará prezývka „cibu-
ľare“. Poľnohospodárske výnosy boli pomerne nízke a predstavovali často 
iba troj alebo štvornásobok toho, čo sa zasadilo a zasialo. V poli kvitli divé 
maky, kúkoľ, bodľačie a iné buriny, ktoré značne znižovali aj tak skromnú 
úrodu. Bolo to spôsobené trvácnosťou burín, ale aj nedostatočným hnoje-
ním a primitívnym obrábaním pôdy.

Naši roľníci na začiatku 18. storočia nevlastnili takmer žiadnu pôdu. 
Tá patrila miestnemu panstvu, ktoré ju tiež drobilo pre svoje potomstvo, 
takže v obci nebol veľmi bohatý majiteľ. Až zákonným článkom IX./1848 
došlo k zrušeniu urbárskych pozemkov. Pozemky, ktoré dovtedy užívali 
urbárnici, prešli do ich vlastníctva bezplatne. Bývalí poddaní majú právo 
úplného vlastníctva a slobodného nakladania držbou, nachádzajúcou sa 
v ich rukách. Zákon umožnil, aby každý bývalý poddaný mohol žiadať, 
časť spoločného pasienku podľa toho koľko mu náležalo. Neskôr nový 
zákon deľbu spoločných pasienkov zakázal. Na základe toho vznikli 
v obciach „Spoločenstvá bývalých urbárnikov“. Koncom 18. storočia už 
lastomírski roľníci vlastnili niečo menej ako 32 erekov pôdy. /1 erek-32 
kablikov, 1 kablik-4 korce, 1 korec-10 árov, 1 ár-100m štvorcových/, to je 
výrazný posun vo vlastníctve pôdy. Predstavovalo to asi 408 ha pôdy.

 Obilie sa žalo až do konca 19. storočia kosákmi – srpmi, čo trvalo 5-6 
týždňov. Až okolo roku 1900 sa začalo kosiť kosami. Pretože sa žalo a ža-
cím nástrojom bol kosák /srp/ , od slova žať pochádza pomenovanie žatva. 
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Zber obilia bol jeden z rozhodujúcich úkonov, ktoré roľník vykonával na 
polí, aby zabezpečil chlieb každodenný. Keď sa obilie začalo kosiť kosami, 
skrátilo sa obdobie žatvy približne na 2-3 týždne.

Oralo sa drevenými pluhmi, ktoré si sedliaci zhotovovali vo väčšine 
prípadov sami, kolesá, sudy a kovové časti vyrábali už vtedy domáci reme-
selníci. V 19. storočí po zásahoch štátu do poľnohospodárstva sa začína 
s pestovaním nových plodín , z ktorých sú pre nás najdôležitejšie zemia-
ky, ale aj lucerka a ďatelina, ktoré napomohli k rozvoju chovu dobytka. 
Ten sa viacej drží v maštaliach a produkuje hnoj nevyhnutný pre zvýšenie 
úrodnosti pôdy. Z Ameriky sa dovážajú semená tabaku, kukurice a iných 
dovtedy nepoznaných plodín, čo pomáha zveľaďovaniu výroby.

Pretože Lastomír leží takmer v prostriedku severnej časti nížiny a boli 
tu dobré pestovateľské podmienky existovali v blízkosti obce mlyny, o kto-
rých som sa už zmienil. V súvislosti s mlynmi a najmä preto, že obilie sa 
mlelo najčastejšie v noci, vzniklo mnoho ľudových piesní, ktoré si spievali 
a doposiaľ spievajú naši obyvatelia. Zachovali sa hororové rozprávania o zá-
žitkoch počas ciest a pobytov v mlyne. Známou je dodnes pieseň: 

Veš ty zajdu i ja zajdu.......

Veš ty zajdu i ja zajdu, pujdzeme do mlina,
opitame še mlinara co tam za novina
koleska še obracaju, pšenička še mele mele
moja mila še oddava pujdzem na vešele.

Hej minare-hej minare, nedobra novina
bo panove zakazaľi vožic nam do mlina.
Koleska vam zhardzaveju a mlin miši rozožeru, rozožeru,
moja mila muki nema už je po vešeľu.

Z tých čias pochádzajú aj piesne: Išlo dzivče do Hradok do mlina..., 
Povežu pšeničku do Močaranskoho mlina...

Podľa svedectiev pamätníkov prvý železný pluh z roľníkov si do obce 
priviezol Michal Andrašov v roku 1901. Prvú sejačku vlastnil Ján Palkoci 
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– Šaro v roku 1890, pravda s dnešnými sejačkami mala spoločné iba meno. 
Postupne sa začalo so zavádzaním nových poznatkov z vývoja techniky 
aj do roľníckej roboty, čo na jednej strane trochu zmiernilo ťažkú drinu 
na gazdovstvách, ale taktiež napomáhalo zvyšovať výnosy pestovaných 
plodín. Koniec 19. storočia znamená zvyšovanie počtov roľníkov, ktorí si 
pôdu, na ktorej pracovali, začali pomaly kupovať z úspor , ale najmä za 
zarobené doláre v otrockých podmienkach amerických baní, železiarní 
a lesov, kde odchádzali otcovia i synovia a doma často v biede necháva-
li ženy, detí a starých rodičov vystavených často hroznej biede a hladu. 
Mnohí z tých, ktorí odišli, tam umreli a pozostalí doma trpeli ešte viac. 
V súvislosti so zlepšovaním podmienok na prácu a nákupmi pôdy mení sa 
na začiatku 20. storočia aj spôsob života našich rodín. V tom období podľa 
údajov v našej kronike rodiny bývali pohromade. Na jednom dvore bolo 
4 aj 5 domčekov. Jeden domček na dvore bola zriedkavosť a musel tam 
bývať už bohatý gazda. Domy boli malé, drevené, s maličkými oknami. 
Strecha bola jednoduchá a prikrytá obyčajne žitnou slamou, ktorá sa via-
zala do dlhých snopov a tie boli navzájom previazané povrieslami zo slamy. 
Pece mali otvorenú pahrebu okolie takej pece bolo začmudené od sadzí. 
Postele boli jednoduché zbité z dosiek, namiesto matracov bola slama pri-
krytá domácim platnom vyrobeným z konôp. V zime pod posteľou boli 
uložené zemiaky alebo malá posteľ, ktorá sa večer vytiahla a spali tam deti. 
V jednom domci sa často tlačilo 10 aj viac ľudí. Dlážka bola z ubitej hliny, 
drevená podlaha bola zriedkavosťou ešte väčšou ako jeden dom na dvore. 
Hospodárska časť bola súčasťou domu a boli tam ustajnené všetky chova-
né zvieratá. Dvor mal neupravenú prístupovú cestu, lemovanú hnojiskom, 
vzadu a vpredu bola obyčajne vykopaná studňa vyložená kamením. V zad-
nej časti dvora boli stodoly na uskladnenie krmovín pre dobytok, niekde 
sa začalo s pestovaním ovocných stromov. Boli to jablone, slivky a hrušky. 
Takýto stav poľnohospodárstva vydržal až do konca prvej svetovej vojny.

Po vzniku ČSR bol prijatý zákon č. 215/1919 Zb, o zabratí veľkého 
pozemkového majetku – takzvaný Záberový zákon. Pre túto činnosť sa 
zriadil pozemkový úrad. K záberu veľkého pozemkového majetku pri-
chádzalo u osôb, ktoré vlastnili viacej ako 250ha všetkej pôdy a 150ha 
poľnohospodárskej pôdy. Išlo o konfiškáciu pôdy nenárodnej šľachty, 
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takých vlastníkov, ktorí neprijali československé štátne občianstvo. Pri 
tejto reforme sám vlastník rozhodoval, ktoré pozemky si chce ponechať 
a ktoré sa majú rozdeliť pridelencom. Táto pozemková reforma trvala až 
do roku 1939 a napriek tomu nebola dokončená. Počas tejto reformy si 
veľa lastomírských občanov nakúpilo pôdu, dokonca sa zachovali aj kúp-
nopredajné zmluvy, dosvedčujúce tento proces vo vývoji nášho poľnohos-
podárstva. Pre Lastomírčanov sa naskytla príležitosť odkúpiť časť kon-
fiškovanej pôdy. Bolo to 300 katastrálnych jutár z chotára Žbiniec a 300 
z chotára Močarian. Išlo o pôdu z majetku Ľudovíta Maldekheima a ma-
jetku Motonayho. Pôvodne sa pôda mala rozdeliť najviac po 2-3 jutra pre 
bezzemkov a maloroľníkov bezplatne. Určení kurátori však postupovali 
svojvoľne a pôda sa neprideľovala, ale predávala. Cena za jedno katastrálne 
jutro sa menila až skončila na 2500 Kčs.

Takto vyzerala kúpno predajná zmluva o kúpe pozemkov na základe 
„Záberového zákona“ z roku 1919
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Na začiatku tretieho desaťročia dvadsiateho storočia okolo roku 1921 
bol rozsah našej obce 2700 katastr. jutár. Z toho orná pôda 2580 jutár, lúky 
120 jutár. Jednotlivé hony mali takéto pomenovania: Betlenovské, Lugoš, 
Svinské pastvisko, Hatov, Stoľarka, Széllovo, Berkovičovo, Zahumeňky, 
Ščepník, Pri hracke, Na hrune, Valalské pašvisko, Okruhlá, Postredňa, 
Bozogvanka, Dolovkoncová, Stráže, Pri lese, Nad brehom, Dzily, Ladarovo, 
Pri Meďove, Kopaný jarok, Žvitčina, Markovičovo, Hrušočka, Ščepník, 
Sejlovo, Kevirčino a iné.

V kronike je toto obdobie zapísané takto: “Po vojne je viditeľný po-
krok aj v obrábaní pôdy. Začínajú sa uplatňovať poľnohospodárske stro-
je, používajú sa už aj hnojiva umelé, nielen maštaľný hnoj. Zmenšuje sa 
rozsah lúk na úkor ornej pôdy, ktorá dáva vyššie výnosy. Lesov niet. Pôda 
sa pripravuje obvyklým spôsobom, orie sa na jeseň a na jar, hnojenie je 
pravidelné. Z obilnín sa najviac pestuje pšenica, menej žito a tiež jačmeň 
a ovos. Z iných plodín najviac kukurica, zemiaky, fazuľa, kŕmna repa ,tiež 
aj cukrová, kapusta, cibuľa a uhorky. Urobili sa pokusy s pestovaním sóje. 
Na prekvapenie úroda bola dobrá. Obilie, repu, zemiaky a iné druhy plo-
dín predávajú roľníci väčšinou židovským obchodníkom v Michalovciach. 
V terajšej dobe sa zakladá Obilný monopol, ktorý bude od roľníkov vyku-
povať najmä obilie. Konope sa pestuje za účelom výroby plátna. Domáce 
plátno sa vyrába nasledovným spôsobom: Konope po skosení sa sušia. Po 
vysušení sa asi dva týždne močia v Laborci, aby sa zjemnili vlákna. Potom 
sa opäť sušia a následne sa spracujú na vlákna pomocou jednoduchého 
zariadenia, ktoré sa nazýva „lámanka“ a česadlo. Takto upravené kono-
pe ženy spriadajú ručne na hrubé nite. Z nich na domácky zhotovených 
„krosnách“ tkajú plátno. To sa bieli na slnku za častého polievania vodou 
a po vybielení sa z plátna zhotovujú plachty, vrecia, nohavice a iné textilné 
potreby pre gazdovskú domácnosť. 

Lúčne hospodárstvo je málo rozvinuté, pastvín je dosť. Regulácia rieky 
Laborec je na programe, ale doteraz k jej začatiu nedošlo. Zo starej doby sa 
zachovali veľkostatky Júliusa Szélla a Dr. Hajnu, advokáta z Michaloviec. 
Veľkostatok má v prenájme Jozef Berkovič. Roľníci zamestnávajú poľno-
hospodárskych robotníkov za tretinu úrody. Počas žatvy prichádzajú do 
obce sezónni robotníci /Rusnáci/ od Humenného, Sniny a Medzilaboriec. 
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Židovským obchodníkom sa predáva obilie za dojednané ceny priamo na 
mieste, po začatí prevádzky obilného monopolu sa predáva za pevne stano-
vené ceny, čo je výhodnejšie.“ 

Priadky v Lastomíre

Súčasne s pestovaním plodín sa vzmáha aj chov dobytka. V roku 1921 
bol takýto stav: 

Hovädzí 
dobytok spolu kravy teľce Mladý dobytok 

do 2r. byci voly ovce

995 382 52 484 19 58 215
Koní sa chovalo celkom 234 kusov, kôz 21 kusov, veľa sliepok, husí 

a kačíc. Chovali sa vo veľkom králiky a včely. Pomerne rozvinutý bol chov 
ošípaných. Chovali sa viaceré plemená, od málo náročných nazývaných 
mangalica, ktoré sú veľmi mastné a boli využívané na produkciu masti 
a slaniny a tiež z dôvodu nenáročnosti na výživu, až po novšie dovezené 
zo západnej Európy, ktoré majú viacej mäsových časti a chovatelia si ich 
obľúbili.

Priemerná váha dobytka bola od 300-600 kg. Cena dobrých plemien 
kráv od 2000-3000 Kčs za jeden kus. V hospodárstve sa chovalo priemerne 
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2-6 ks hov. dobytka. Roľníci sa chovateľstvu začínajú vážne venovať a zú-
častňujú sa výstav hospodárskych zvierat odkiaľ si privážajú aj ocenenia. 
Tunajší roľník Ján Jenčík sa zúčastnil celoštátnej výstavy hospodárskych 
zvierat v Bratislave s plemennou kobylou Shagia /orientálny polokrvník/, 
kde získal víťaznú cenu v kategórii plemenných kobýl. Bol to najväčší cho-
vateľský úspech v našej obci.

     

Chovatelia plemenných zvierat a výsledky ich snaženia.

Priemerná dojivosť na kravu a deň predstavovala 8-10 litrov mlieka. 
Prebytok mlieka sa odpredával v Michalovciach, ale aj v obci, kde bolo nie-
koľko zberných miest a kde sa robila centrifugácia mlieka /zberňa mlieka, 
kde sa mlieko zbavuje časti mliečneho tuku/, tieto boli u Jozefa Berkoviča, 
Alžbety Kováčovej a Berty Habermanovej.

Tesne po vojne mali poľnohospodárske stroje iba miestni statkári, po-
tom už najbežnejšie náradie mal každý roľník. Pluhy značky „Becher“ pre 
konské poťahy, brány, valy, na utláčanie zeminy po zasiati semien obilia 
alebo okopanín, konské hrabačky a kosačky. Do obce sa postupne zakú-
pilo šesť mláťačiek, štyri na pohon traktorom a dve na parný pohon, štyri 
traktory značky Forson, je tu aj traktor značky Buldog a mláťačky maďar-
skej , nemeckej a českej výroby. 
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Tak sa mlátilo obilie pred kombajnami

Rozmáhalo sa pestovanie ovocných stromov v priestoroch pri domoch. 
Najobľúbenejšie boli jablone, hrušky a slivky. Ujalo sa aj pestovanie vlaš-
ského orecha a divého viniča, ktorý sa nazýva delevar. Prvé stromy marhúľ 
pekne zarodili a naše prostredie im vcelku vyhovuje. Okrem starých odrôd 
jabloní sa ujímajú nové, dobre sa darí aj čerešniam. Ovocinárstvu sa darí 
zásluhou Andreja Gergeľa, ktorý si pri svojom dome zriadil ovocnú škôlku. 
Je to on, ktorý začína vysádzať orechy vedľa cesty vedúcej do Michaloviec 
bez toho, aby za túto prácu žiadal akúkoľvek náhradu. Dodnes tieto ore-
chy lemujú cestu.

Ovocie sa doma suší na vybudovaných sušiarňach, ktoré majú mnohé 
rodiny. Na ich vyhrievanie sa používa drevo z konárov višní, jabloní, hru-
šiek a čerešní. Zo sliviek sa varí lekvár v medených kotloch, za stáleho ruč-
ného miešania vonku v provizórne vykopaných ohniskách, ktoré sú uspô-
sobené na umiestnenie kotla a ohniska. Pri varení sa strieda celá rodina 
a hotový lekvár sa dáva ochutnávať susedom aj ďalšiemu príbuzenstvu. Pri 
každom dome je zeleninová záhradka, v ktorej sa pestuje mrkva, petržlen, 
trocha cibule /viac sa sadí na pole/,paradajky a paprika.

V obci bolo 80 úľov včiel a najlepším včelárom bol už spomínaný 
Andrej Gergeľ, ktorý mal 20 úľov. Med sa spotreboval doma, alebo ho 
ženy predávali na trhu v Michalovciach. Trhové dní boli utorok a piatok. 
Niektoré ženy chodili predávať aj v sobotu. Na trhy sa chodilo peši alebo 
konským povozom.

Rieka Laborec bola v tom čase bohatá na rôzne druhy rýb, sumce do-
rastajú do vysokej váhy až 30 kg. Ojedinele sa podarilo uloviť aj exemplár-
ne úlovky. V roku 1929 tu dokonca chytili rybu s váhou 66 kg. Lov rýb je 
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zdrojom príjmov najchudobnejších. Časť z nich ľudia doma spracovali na 
„hareňgy“/marinované ryby s octom a cibuľou/, očistené mleli na mlynče-
koch a piekli z nich fašírky. 

Laborec bol plný rýb. Nechýbali ani takéto kapitálne kusy. 
Tento vážil 66 kg.

V poliach pri obci voľne žije početná skupina rôznych živočíchov, kto-
ré doplňujú ráz tejto poľnohospodárskej oblasti. V minulosti bolo zloženie 
živočíšstva trochu odlišné od súčasných druhov najmä v dôsledku postup-
ných zmien počasia a taktiež zmenami skladby pestovaných rastlín poľno-
hospodármi. Živočíchy sa týmto zmenám postupne prispôsobili, niektoré 
zmenili miesta výskytu, ale žiaľ niektoré druhy žiaľ vyhynuli. Z obojživel-
níkov u nás žije: rosnička zelená, ropucha obyčajná, ropucha zelená, sko-
kan hnedý. Z plazov: jašterica obyčajná.

Vtáci: potápka, volavka popolavá, občas – labuť veľká, kačica divá, 
potápač malý, cíbik chochlatý, kalužiak, čajka bielo hlava, hus divá /zried-
kavo/, trsteniarik, lastovička , belorítka, vrana obyčajná, straka, sýkorka, 
vlha, hrdlička záhradná, vrabec poľný a domový, stehlík, ďateľ veľký a ďa-
teľ hnedkavý, drozd, myšiarka, bažant, prepelica, jarabica, škovránok, prh-
ľaviar, v blízkosti obce má svoje hniezda orol kráľovský, ktorý tu predtým 
nehniezdil, a iné.
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Z poľovnej zveri: líška, srnec, zajac, niekedy tu zablúdia malé čriedy 
diviakov. 

Výnosy z pôdy boli vyššie na veľkostatkoch, pretože sa obrábali dô-
kladnejšie a do pôdy sa viac investovalo v podobe hnojenia. 

Takto popísaný stav poľnohospodárstva existoval pokiaľ ide o roz-
delenie pôdy až do vzniku samostatného Slovenského štátu. Čiastočne sa 
menili iba majetkové pomery v dôsledku nákupu a predaja pôdy, alebo po 
sobášoch, pri ktorých neoddeliteľnou súčasťou vena boli polia alebo aspoň 
ich malé kúsky. 

Už na začiatku 20. storočia je zaznamenaný väčší prísun peňazí aj pre 
sedliakov z výnosov hospodárenia na pôde, ktorú získali po zrušení ne-
voľníctva a následnom uvoľnení pomerov v Rakúsko – Uhorsku. Okrem 
kupovania pôdy si začínajú stavať dôstojnejšie bývania, ale najmä po vojne 
v novom štáte sa aj v našej obci začína s budovaním tehlových domov uspô-
sobených na bývanie a zároveň na gazdovskú činnosť. V dôsledku výstavby 
si poniektorí roľníci berú pôžičky, ktoré postupne splácajú. Roľnícke ro-
diny pravidelný finančný príjem nepoznali. Peniaze do rodiny prichádzali 
len z odpredaja vajec, masla, hydiny na trhoch v Michalovciach a Užhorode 
a raz do roka z odpredaja prebytkov zrna , dobytka a ošípaných. Gazdovstvo 
si vyžadovalo tvrdú prácu od svitu do mrku. Časť roľníctva bola odkázaná 
na vedľajšie príjmy. V našej blízkosti však pracovných príležitosti takmer 
nebolo. Pre miestnych statkárov pracovali poľnohospodárski proletári 
– komenciáši, nazývaní aj „guľaši“. Nakupovala sa soľ, petrolej, zápalky. 
Ľudia museli veľmi šetriť, takže platilo, že sedliak si nekupuje to, čo po-
trebuje, ale kupuje to, čo musí. Snahou bolo pokiaľ je to možné dorobiť si 
všetko potrebné pre život sám doma.

V roku 1920 bolo v našej obci revízorom ústredného družstva v 
Bratislave založené potravné družstvo. Prvým predsedom bol Michal 
Koščo-Maďar a účtovníkom gréckokatolícky učiteľ Juraj Beďa. Na začiat-
ku malo družstvo 260 členov. Po dvoch rokoch však bolo pred likvidáciou. 
Tí, ktorí zostali, si zvolili za predsedu Juraja Beďu a obchodvedúcim sa stal 
Juraj Kačmár. Družstvo začalo prosperovať tak, že v roku 1927 si už kúpilo 
pozemok a postavilo budovu v hodnote vtedajších 50 000 Kčs. Peňažný 
obrat činil okolo 200 000 Kčs.
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V roku 1925 bolo v obci založené úverové družstvo, ktoré malo sú-
vislosť s novopostaveným Roľníckym domom v Michalovciach , pri gréc-
kokatolíckom kostole, ktorého úlohou bolo poskytovať úvery a bankové 
služby predovšetkým pre roľníkov. Keďže obec je blízko mesta, kde bolo 
viac peňažných ústavov, vydržalo len do roku 1930 a potom zaniklo. 

V roku 1940 bol na území Slovenska prijatý zákon č. 46/1940 Zb. 
A v dôsledku tohto zákona sa prikročilo k ďalšiemu prideľovaniu pôdy. 
Bola vyvlastnená pôda židovským občanom a pridelená na základe roz-
hodnutia štátnych úradníkov a menovaných obecných zástupcov. Tak bolo 
aj v našej obci, kde židovské majetky boli arizované. Išlo nielen o pôdu, ale 
aj stavby a obchody. 

Povodne.
Veľkým nepriateľom práce na poliach boli časté povodne, ktoré sa 

pravidelne opakovali. Niekedy voda zaplavila polia aj niekoľkokrát v roku. 
Jarné a jesenné záplavy, ktoré zaliali aj časť dediny, sa považovali za súčasť 
života. V roku 1894 sa Laborec vylial zo svojich brehov celkom štrnásťkrát. 
V roku 1936 bola iba mierna zima, namiesto sneženia od začiatku roka 
stále pršalo a 23.-24. januára sa Laborec vylial, voda zaplavila celú dedinu, 
spôsobila veľké škody na majetkoch občanov. Nepriaznivé počasie s čas-
tými zrážkami pokračovalo počas celého roku, žatva bola mimoriadne 
ťažká a úroda nízka, pretože požaté obilie museli z poľa vynášať na väčšie 
vzdialenosti ručne a na mokré polia sa nedostali ani konské povozy. Pre 
zlé počasie zostali na poli aj zemiaky až do polovice novembra. S blatom 
a málo kvalitné nemohli ani predať a mnohí zostali takmer bez koruny. 
Repu ani nepozbierali, pretože sa to nedalo uskutočniť. Len čo skončili 
dažde, v polovici novembra začali silné mrazy a všetko zostalo na poli. 
Sneh napadal už na Mikuláša a v januári nasledujúceho roku prišli fujavice 
so snehovými závejmi, ktoré siahali po strechy domov, takže niektorých 
ľudí museli vyslobodiť z ich domov susedia alebo príbuzní. Veľká povodeň 
zasiahla Lastomír ešte aj v roku 1940 a zaliata bola celá dedina. To už bolo 
obdobie, keď sa začalo s úpravou toku Laborca prekopaním tzv. Kopaného 
jarku za účelom odstránenia veľkého ohybu rieky a zlepšenia prietoku.
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 S budovaním hrádzí sa začalo až tesne pred druhou vojnou v roku 
1939 a potom sa pokračovalo v rokoch 1942-1943. Vybudovaním hrádzi 
sa podstatne zlepšili podmienky pre poľnohospodársku výrobu a zlepšili 
sa aj životné podmienky ľudí. Počas veľkých dažďov, na jar a v jeseni bolo 
všade plno blata a po obci sa chodilo na „chodiloch“. Šikovnejší ľudia sa na 
tom pohybovali obdivuhodne zručne a rýchlo bez toho, aby sa oblečenie 
zablatilo. Pred vstupom do kostolov, obchodu a škôl bolo ich často nauk-
ladané aj niekoľko desiatok. Zablatené cesty po dedine existovali ešte dlhú 
dobu po skončení druhej svetovej vojny. 

Opravená bola iba cesta Michalovce – Lastomír po začiatok obce pri-
vezením kameňa a jeho zavalcovaním v roku 1943.

Na jar v roku 1952 napriek už vybudovaným pomerne vysokým hrá-
dzam sa Laborec doteraz poslednýkrát vylial zo svojich brehov. Koncom 
marca a začiatkom apríla sa náhle oteplilo a 2. apríla veľká voda pretrhla 
hrádzu na ľavej strane toku asi 1 km pred obcou. Vyhĺbila asi 30 m široké 
koryto smerom na obce Kášok a Rebrín. Domy za mostom a celá cigánska 
osada boli zaplavené. Dom Anny Hricovej sa následkom podmočenia úpl-
ne zrútil. Tým, že sa pretrhla hrádza na ľavej strane, hladina vody poklesla 
a nedošlo k jej vyliatiu aj na druhu stranu. Niekoľko dní a noci občania za 
pomoci hasičov a vojakov z michalovského útvaru zvyšovali hrádzu na naj-
viac ohrozených miestach vrecami naplnenými pieskom a mnohými auta-
mi kameňa. Dokonca pre vážne nebezpečenstvo záplavy bolo prerušené aj 
vyučovanie v lastomírskej škole. 

Po druhej svetovej vojne nariadením č. 1/1945Zb Slovenskej národnej 
rady bolo zriadené Povereníctvo SNR pre pôdohospodárstvo a pozemko-
vú reformu, ktoré malo realizovať prideľovanie konfiškovaných majetkov. 
Po vojne došlo ku konfiškácii všetkých pozemkov u vlastníkov, ktorí vlast-
nili viacej ako 50 ha pôdy. Do tejto kategórie patrili aj lastomírskí veľko-
statkári, ktorých majetky boli predmetom delenia. 

Pri miestnych národných výboroch si volili uchádzači o majetok 
miestnu roľnícku komisiu, ktorá robila prídelový plán a navrhovala výš-
ku náhrady za pridelený majetok. Pretože komisia bola takmer totožná 
so záujemcami o majetok, výška náhrady bola nulová. Niektorí šikovní 
Lastomírčania takto prišli ku poliam, ale aj stavebným pozemkom, za 
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ktoré nemuseli nič platiť. Konfiškovaná pôda Júliusa Szélla predstavova-
la 140 katastrálnych jutár. V roku 1946 bola na základe uznesenia MNV 
podaná žiadosť na povereníctvo pôdohospodárstva a pozemkovej reformy 
o konfiškáciu majetku Dr. Hajnu a Dr. Hollo, ktorý ešte nebol skonfiško-
vaný. V roku 1948 v máji MNV rozdal výmery o vlastníctve pôdy pride-
lencom. V roku 1947 si miestni roľníci založili strojové družstvo za účelom 
modernizácie poľných prác. Predsedom družstva sa na základe volieb me-
dzi členmi stal Ján Palkoci – Jenčík. Družstvo si z vlastných prostriedkov 
zakúpilo traktor, vlečku, pluhy, sejačku, brány, vyorávač zemiakov , kosač-
ku a železný valec na pôdu. 

Od roku 1948 boli pre roľníkov rozpisované povinné výkupy produk-
tov /kontingenty/ a ich plnenie bolo prísne sledované. Za neplnenie boli 
roľníci tvrdo trestaní, často im úplne vyprázdnili komory, chlievy i sto-
doly. Pre výstrahu neplničov pranierovali rôznymi letákmi, vyhláškami 
a väznením, takže nebolo vzácnosťou, že roľník si požičal od suseda obi-
lie alebo zviera len aby mohol splniť nariadenú dodávku. Tak ako v iných 
záležitostiach aj pri vymeriavaní dodávok sa nerobilo všetko spravodlivo. 
Zatiaľ čo jedni neboli schopní vyrobiť ani na kontingent, druhí ho plnili 
bez väčších problémov a ešte stačili čo-to predať za podstatne odlišné ceny 
ako boli ceny stanovené za kontingent.

V roku 1950 prebehla ďalšia konfiškácia majetkov, tentoraz boli 
odobraté majetky cirkvám. U nás od reformovanej cirkvi 24 ha a od gréc-
kokatolíckej cirkvi 13 ha. V tom istom roku bolo na tejto cirkevnej pôde 
založené prvé JRD /jednotné roľnícke družstvo/. Obdobie združstevňo-
vania si zaslúži osobitnú kapitolu.
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Spoločenský život a kultúra
Kostol a farár, niekde aj škola s učiteľom, ktorý bol obyčajne kantorom 

v kostole, to bola všetka kultúra v našich prastarých dedinách. Málo vzde-
laný poddanský ľud, ktorý bol ako súčasť majetku zemepánov ani nemal 
možnosť čo i len pomyslieť na niečo iné ako prácu a starosť o zabezpečenie 
chleba každodenného. Roľnícky život bol od pradávna závislý na prírode 
a jej ročných premenách a tak podmienil vznik svojráznej roľníckej kultúry. 
Napriek neľahkým životným podmienkam folklór – materiálna a slovesná 
tvorba ľudu, prekypoval veľkým bohatstvom aj v našej obci. Zvyky, obrady, 
príslovia, piesne, ktoré sa sčasti podarilo zachovať, sčasti sa vytratili, tvo-
ria krásne dedičstvo, ktoré treba udržať napriek dobe, ktorú teraz žijeme. 
Pri každodennej robote na poli i doma vznikali prekrásne piesne a slovné 
spojenia. Svadobné piesne a príhovory boli súčasťou svadieb tak ako „ho-
lúbky“. Ešte aj dnes naši seniori pri svojich stretnutiach a na spoločných 
výletoch svojím nádherným spevom vzbudzujú zaslúženú pozornosť všade 
kde sa objavia. Piesňový repertoár bol rôzny. Spievali sa piesne pri rôznych 
príležitostiach – veselé i smutné. Odrážali momentálnu náladu a stav ich 
autorov. Dodnes sa uchoval Čardáš z Lastomíra, ktorý majú vo svojom re-
pertoári dnešné folklórne súbory a v spracovaní Ľ. Ondejku s ním vyhrá-
vajú rôzne prehliadky ľudovej tvorby. Naša obec je známa svojím trochu 
svojským zemplínským krojom, ktorý sa zachoval až do tridsiatych rokov 
minulého storočia. Jednou z typických lastomírskych piesní je aj:

Gazdovská dzivočka
Kedz gazdovska i birovska dzivka ja,
Dzešec rifi karton nošu ja.
/:Z visokima obsesami mam čižmi,
Co najkrajši v Lastomire muj mili:/.

A jaka ja premiľena dzivočka,
Kračam sebe za dražočku jak sosna.
/: Chustka nova žalijova na šiji,
Co mi prinis muj najmilši z Bosniji:/.
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Piesne vznikali nielen pri príležitosti radosti, či žiaľu obyčajných ľudí 
z dediny, ale aj pri príležitosti udalosti v živote vtedajších vážených obča-
nov. Zachovala sa aj pieseň spievaná na svadbe miestnej učiteľky:“ Už še 
nam oddava učiteľka verna, už še nam oddava učiteľka verna a pan spravca 
verni, jaj Bože, jaj Bože, chtože budze učic našo dzeci drobni......“ 

Dôležitou kultúrnou a spoločenskou udalosťou bola svadba. Trvala 
až tri dní. Začínala v nedeľu pred svadbou, kedy sa ženích lúčil so svojou 
slobodou. Bol to takzvaný „Kuľha tanec“. Začínal okolo 16-tej na križo-
vatke pri „Bužni“ alebo pri Laborci a končil sa okolo polnoci, aby ráno 
mladí mohli ísť do roboty. Muzikanti vyhrávali veselo, ako to mohlo byť 
iba v Lastomíre a mladí sa vytancovali do sýtosti. Ďalší deň bola vlastná 
svadba, ktorá mala svoj vlastný rituál plný príhovorov a „odpitavani“ na 
základe biblických príbehov ako to uvádzam na inom mieste. Tretí deň 
bol zase v nedeľu po svadbe, keď sa 
u rodičov nevesty konalo „orube-
ňe“ mladuchy. Lastomírska svadba 
nemá konkurenciu a je najkrajšia, 
najbohatšia na folklór a najtypic-
kejšia v celom Zemplíne, a preto 
si zaslúži vlastné hudobno – slov-
né spracovanie, ktoré už pripravil 
Juraj Kačmár a bude vydané. Ryža 
na svadbe bola ako výnimočné je-
dlo. Podávala sa kapusta a poliev-
ka. Ženích týždeň pred svadbou 
išiel so svojou rodinou do domu 
mladuchy pre „chustku“, to bol 
darček od nevesty. Svadobné dní 
boli obyčajne pondelok a štvrtok. 
V sobotu sa svadby nekonali, aby 
nebol narušený duchovný život 
a aby všetci mohli byť v nedeľu 
v kostole. Až nedeľný podvečer 
patril vždy mladým. 

Svadobná fotografia z roku 1923. 
Ženích už nemá kroj.
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Kroj mužov: V zime bohatší chlapi nosili kožuchy, chudobnejší gaz-
dovia gubáne /boli tkané z ovčej vlny/. Na nohách mali bačkory a sáry z či-
žiem. Bohatší nosili čižmy. Nohavice boli biele, tkané z domácky vyrobe-
ného plátna, ozdobené vpredu šnorámi, na bokoch mali tri rúbce. Košeľa 
biela, tiež z domáceho plátna vpredu vyšívaná. Na hlavu si dávali klobúk 
s veľkým pierkom, terpitkou, niektorí si klobúk prizdobili ešte farebným 
papierikom-„pantlikom.

Súčasťou kultúrneho života boli tanečné zábavy, na ktorých vyhrávala 
zväčša cigánska kapela. Mládenci si na zábavách na čižmy pripínali ostro-
hy, ktoré pri tanci štrngali do tanečného rytmu. Deti chodili bosé, odev 
v lete bola iba košieľka, v zime spali na ploche za pecou.

Ukážka lastomírskych krojov.

Kroj žien: Čižmy sa nosili iba v zime a vo sviatok. Sukne boli krátke 
skladané , bolo ich viac jedna na druhej. Blúzky z kúpenej látky ručne vy-
šívané. V zime nosili krátke kožúšky a na nich tkané chustky a na hlavách 
parádne „chustočky“. Dievčatá mali vlasy spletené do copov ozdobené rôz-
nofarebnými stužkami.

Sviatky si zachovávali dlho svoju tradíciu aj pokiaľ ide o zvyky. Celé 
Vianoce je podlaha pokrytá slamou na pamiatku , že aj Pán Ježiš sa narodil 
na slame. Na Štedrý večer sa varí rosolová polievka so sušenými hubami, 
bobaľky s kapustou a lokše s makom. Na stole nechýba med s cesnakom, ale 
ani tanier s pšenicou, žitom, jačmeňom, fazuľou a všetkým, čo sa pestuje, 
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aby bola dobrá úroda. Dobytku sa pečie poplanok. Ak bola v dome dievka 
súca na vydaj, pozametala najprv izbu. Keď vyšla von so smetím, započúva-
la sa, z ktorej strany zabreše pes. Verila, že v tú stranu sa vydá. Celá rodina, 
hoci len jednou rukou, sa poumývali v lavóre so studenou vodou, v ktorej 
boli vhodené kovové mince. Tieto boli symbolom materiálneho dostatku 
a zabezpečenia v nasledujúcom roku. Členovia rodiny sa potom poutierali 
do jedného uteráka, aby sa navzájom mali radi. Pred večerou sa gazda po-
zdravil a zavinšoval: Vinčujem, vinčujem, na ščesce na zdrave, na to Pana 
Krista narodzene, žeby vám Pan Boh dal hojnejšich, pokojnejšich ročkov 
dočekac. Z lesa živnosc, z poľa pilnosc, od Pana Boha lasku, od sušeda pri-
jaznosc, to vam vinčuju, to vam žinčuju daj Bože dobre šviatky. Po veče-
ri chodia po domoch vinšovači s jasličkami a gubami a spievajú vianočné 
koledy.

Dlhé zimné večery trávili dievčatá a ženy pradením konôp. Konope 
už upravené močením v Laborci, spracované na „lamanke“ a vyčesané 
na „ščeci“ sa natočili na „kúdel“ a šikovné ženské ruky z nich točili nite. 
Priadky sa konali vždy v inej domácnosti a navštevovali ich mládenci 
i muži často prezlečení za „pribirancov“. To boli postavy pripomínajúce 
rôzne živé bytosti. Podávalo sa skromné pohostenie, väčšinou to bol lipový 
čaj a vyprážané koláče známe ako „kreple“. Počas večera sa veľa rozprávalo 
o rôznych príhodách, ktoré boli často aj vymyslené a nechýbali piesne. Text 
jednej z nich:

Kec ja pujdu s kudzeľu,
dze ja kudzeľ – červena ruža,
bila fijalka – podzeju.
Kudzeľ šmaru do šancu,
sama pujdu – červena ruža,
bila fijalka – do tancu

Často sa priadky delili podľa vekových kategórii /podľa rovní/. 
Osobitne priadli dievčatá a osobitne vydaté ženy.

Dní od Troch kráľov do Popolcovej stredy boli v minulosti plné zábavy, 
fašiangových večerov a tešili sa na ne najmä mladí. Boli to dní vyvrcholenia 
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zimných prác, príprav Vianoc, páračiek peria, priadok, tkania domáceho 
plátna a domácich kobercov. Aj z týchto udalosti sa zachovali ľudové zvyky, 
obradné tance a piesne, ktoré dnes využívajú vo svojich repertoároch už iba 
ľudové súbory. Fašiangové zábavy vrcholili pred Popolcovou stredou nazý-
vanou aj „krivá streda“. Boli plné tanca a spevu. V Lastomíre sa spievala aj 
táto pieseň:

Fašeňgi, fašeňgi, fašeňgovo časy,
ej žedli me slaninu, tažidzme i kolbasu.
Fašeňgi, fašeňgi, daj židze paľeňky,
bo kedz nedaš paľeňky, ta nebudu fašeňgi.
Fašeňgi su na to, žebi brodzic blato,
ej a chto nam sanuje, ta naj nefašenguje!
Už fašeňgy prešli, svaty pust nastava,
ej nejedna dzivočka plakac neprestava.
Plakac neprestava, jak vo dne tak v noci,
ej že še už neodda až po veľkej noci.

Na Veľkonočnú nedeľu chodia katolíci a gréckokatolíci skoro ráno 
svätiť pásku. Keď idú z kostola navzájom sa predbiehajú, aby v priebehu 
roka boli vo všetkých prácach prví a šikovní. Ráno sa potom varia piro-
hy, aby bol dobytok tlstý. Na obedňajšom stole je syrček uvarený z mlieka 
a vajec, varené vajíčka, niekde šunka, slepé prasa/mäso s chlebom a vajíčka-
mi upečené v peci/, huspenina, kuracia polievka, cvikla s cukrovou repou 
a chrenom. Okrem toho koláče s makom, tvarohom a lekvárom. Na druhý 
Veľkonočný deň je oblievačka, keď chlapci a mládenci oblievajú dievčatá 
a tie im zato dávajú farbené vajíčka a pohostia pripravenými dobrotami. 
Na tretí sviatočný deň oblievajú dievčatá chlapcov, ale tí im už vajíčka ani 
pohostenie nedávajú.

V predvečer 1. mája stavali mládenci dievčatám máje. Na Turíce sa 
v Lastomíre koná tradične „odpust“ /hody/. Obyvatelia si počas týchto 
sviatkov vyzdobovali obydlia vetvičkami z liesky.

K miestnej kultúre patrili tanečné zábavy. V našej obci sa najmä po 
vojne konali často za hojnej účasti mladých i starých. Obdobie adventu 
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a pôstu sa zachovávalo. Najrozšírenejší a najviac hraný tanec bol čardáš. 
Po ňom valčík. Neskôr sa tancuje už aj foxtrot a tango. Zatiaľ čo sa mládež 
zabáva, okolie tanečnej plochy je obsadené sediacimi ženami a babkami, 
ktoré tvorili akúsi tanečnú porotu, ktorá tancujúcich hodnotila a často aj 
dávala spolu dvojice mladých. Najmä v prvých povojnových rokoch boli 
zábavy často, neskôr sa ich počet zmenšoval. Bitky mládencov počas taneč-
nej zábavy boli zriedkavosťou. 

Krčmy boli dve a mali svojich stálych aj náhodných návštevníkov. Na 
adresu našich mužov možno povedať, že pitie sa nevymykalo vo väčšine 
prípadov z medzí slušnosti. Pri rôznych príležitostiach sa väčšinou pila pá-
lenka, menej víno a výnimočne pivo. Počas ťažkých letných prác na po-
liach aj doma proti smädu chutila aj voda z domácich studní, ale pila sa 
aj voda z Laborca, ktorý bol čistý a bolo v ňom veľa rôznych druhov rýb. 
Na niektorých miestach sa dal aj palicou navŕtať do brehu pramienok čis-
tej studenej vody čo dokazovalo bohaté zásoby podzemných vôd v našom 
chotári. Výnimočným osviežením pre žencov bola studená „melta káva“ 
cez noc vychladená v studni na dvore.

Napriek tomu, ako sa dozvedáme z kroniky, boli gazdovia pomerne 
zámožní a zábavy boli často na knihy sa dávalo veľmi málo peňazí. V kaž-
dej evanjelickej rodine bola aspoň jedna biblia a jej každodenné čítanie bola 
povinnosť každého člena rodiny. Všetci ľudia bez rozdielu náboženskej 
príslušnosti boli oveľa nábožnejší ako je to dnes. V roku 1924 bola v obci 
založená miestna knižnica. Prvým knihovníkom bol vtedy gymnazista 
Juraj Jenčík. Knižnica mala na začiatku viac ako 320 kníh. Vypožičiavanie 
kníh sa pomerne rýchlo rozšírilo a ľudia s veľkou obľubou knihy čítali. 
Počet kníh narastal a tak zásluhou knihovníka sa zbierka rozrástla až na 
600 kníh.

Tehotnej žene sa hovorilo, že je „hrubá“. Ženy rodili doma za asisten-
cie pôrodnej baby, ktorú neskôr nahradila školená pôrodná babička. Ku 
krstu chodili krstní rodičia a rodičia dieťaťa za spoluúčasti pôrodnej baby. 
Krstiny boli zavŕšené bohatou hostinou na ktorej sa okrem rodičov podie-
ľali aj krstní rodičia. Kmotrovci nosili dary v „zajdoch“/batohoch/. 

K úmrtiu sa viazala povera, že keď kuvik zakuviká, niekto zomrie. 
Pohreb sa mohol uskutočniť len v tom prípade, keď mŕtvolu prezrel miestny 
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obhliadač mŕtvol a dal súhlas na pochovanie. Posledným obhliadačom bol 
Ján Kolesár /Hrešan/.

Aj u nás ľudia verili na urieknutie, ktorému sa hovorilo „z oči“. 
Hovorilo sa, že najviac boli postihnuté deti. Na odstránenie tohto stavu 
sa „metali uhlíky“. Tie sa pripravovali nasledovne: žena nožíkom najprv 
prežehnala uhlíky. Potom ich začala po jednom vhadzovať do hrnčeka 
s teplou vodou a hovorila, ne dzevec, ne ošem......... až po ne jeden. Hrnček 
pretrela zásterou, ešte ráz ho prežehnala a dala sa napiť dieťaťu. Potom mu 
vodou z hrnčeka umyla tvár, vnútornú stranu obidvoch rúk a nohy pod 
kolenami. 

Miestni učitelia začali od roku 1919 organizovať rôzne prednášky, 
ktoré buď viedli samí, alebo na ich vedenie pozývali prednášateľov, najčas-
tejšie z Poľnohospodárskej rady v Michalovciach a Užhorode. Témy boli 
rôzne, napríklad: Zdravotné problémy vidieka, Význam Červeného krí-
ža, Prvá pomoc, Povery, Platenie daní, Zábava mladého kresťana, Matica 
Slovenská a iné. V obci si ľudia začali objednávať noviny, v roku 1932 tu 
odoberali: Slovenský východ, Slovenský týždenník, Gazdovské noviny, 
Slovenský ľud, Kalvínske hlasy, Magyár Ujság, Karpathen Post, Slovenská 
vlasť, Hospodársky obzor, Včelár, Mladý roľník, Literárny časopis Elán, 
Život, Náš ľud, Boj o zdravie, Osvetový časopis, Naše divadlo, Zlatý věk, 
Naša škola, Naša reč. Je to počet za ktorý by sme sa nemuseli hanbiť ani 
dnes. Potvrdzuje to nebývalý záujem našich predkov o kultúru, informácie 
a vzdelanie.

Pýchou a hrdosťou nás musí napĺňať aktivita našich obyvateľov v ob-
lasti ochotníckeho divadelníctva. Hneď po vzniku Československej re-
publiky sa s nevídanou vervou pustili do nácvikov divadelných hier našich 
slovenských autorov. Ročne sa nacvičili 3-4 divadelné hry, ktoré sa potom 
hrali v školách a neskôr po vybudovaní potravného družstva v ňom a po 
roku 1943 v kultúrnom dome. Divadla hrali pod menom hasičského zbo-
ru, ktorý u nás pracoval od roku 1924, ďalšími boli : Osvetový spolok, Zväz 
slovenských kalvínov, neskôr Združenie katolíckej mládeže. Prevažne sa 
hrali veselohry, ktoré mali u divákov vždy veľký úspech a boli veľmi hojne 
navštevované. Režisérmi boli: Zoltán Kniežov, Jozef Škoda, Ján Baláž, Ján 
Pejo, J. Šichta, Ladislav Peško, Ž. Fleischerová A. Tlustá a iní. Hrali sa :“ 
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Slobodní manželia, Hrob lásky, Škriatok, Kamenný chodníček, Salomé, 
Kubo, Truc na truc, Sestry, Falošní pytači, Holič, Za života v nebi, Už 
sú všetci v jednom vreci, Švec Peregrín pred súdom, Voľby, Všetko na-
opak, alebo statky zmätky. Najlepšími hercami boli: Helena Zimová, Ján 
Kločanka, Juraj Makovský, Ján Palkoci, Andrej Vasiľ, Michal Gergeľ, Juraj 
Onderko, obidve Jenčíkové – Anna a Zuzana, Juraj Dzvoník, Ján Bindas, 
Ján Babinčák, Juraj Onderko, Ján Cucák, Michal Vasiľ-Hlaváč, Ján Sopko 
a iní. Herečky sa menili takmer každý rok a herci vydržali aj štyri roky.

Za dospelými nezaostávali ani deti a tiež každý rok pripravili 2-3 det-
ské divadelné hry. Z nich spomeniem: Hlúpy Jano v zakliatom zámku, Za 
matkou, Deň slobody, Prečo si otecko očí utieral.

Podmienky na divadlo boli veľmi ťažké. Problémom bolo najmä obsa-
dzovanie ženských postáv. Na miesta mladých dievčat sa herečky ešte na-
šli, ale hrať starenky nechcela žiadna. Stalo sa, že typické ženské úlohy pri-
padli mužom, ktorí ich na prekvapenie všetkých hrali veľmi dobre. Nebolo 
ani kulís. Tie si herci zhotovovali sami z baliaceho papiera a pripravili si 
z neho krajinku i izbu. Nebola ani opona. Tú nahradili z domu donesené 
posteľné plachty. Až v roku 1943 sa konala v Michalovciach okresná súťaž 
divadelných súborov na ktorej bola víťaznou cenou opona a tú získali naši 
ochotníci. Veľmi dôstojne ju potom zavesili do nového kultúrneho domu.

Každý rok niekoľkokrát do obce prichádzali kočovné divadla, s hrami 
pre detí aj dospelých a tešili sa veľkému záujmu. Nechýbali ani kočovné 
cirkusy a kolotoče. Naši divadelníci svoje umenie a snahu prezentovali nie-
len doma, ale občas aj v okolitých obciach. Všade kde vystupovali našli 
vďačné obecenstvo, ktoré ich skutočne obdivuhodné výkony odmeňova-
lo dlhotrvajúcim potleskom. Zúčastnili sa v roku 1936 aj oblastnej súťa-
že v Michalovciach, kde v kategórii dospelých skončili na druhom mieste 
a v kategórii mládeže boli na prvom mieste. 

Prvé rádio, ktoré mohli počúvať všetci občania bolo zakúpené Pavlom 
Palkocim do spotrebného družstva v roku 1931. V roku 1932 bolo už 7 
majiteľov rádiového prijímača. Boli to batériove prístroje, pretože v obci 
ešte nebol elektrický prúd.
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V zimných mesiacoch sa v tomto období konali aj rôzne kurzy, väč-
šinou pre ženy ako kurzy varenia, kurzy správneho hospodárenia, kurzy 
šitia.

Účastníčky kurzu varenia a pečenia

Kultúru a osvetu v obci medzi vojnami riadila Miestna osvetová ko-
misia obce Lastomír ktorej bol predsedom evanj. reform. farár Ján Baláž, 
funkciu dôverníka vykonávala spravc. učiteľka Fleischerová.
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Istý čas pôsobil miešaný spevácky zbor, ktorý sa pravidelne schádzal 
k nácvikom a bez jeho spevu sa nekonala žiadna väčšia slávnosť. Vedúcim 
zboru a jeho dirigentom bol učiteľ Zoltán Kniežov.

V roku 1937 bol v obci založený krúžok spoločenských hier, zakúpe-
né boli šachové stolíky, šachy, domino a iné hry pre mladých a dospelých. 
V spotrebnom družstve sa pravidelne 2x v týždni schádzali občania ku 
spoločenským hrám, najviac sa hrali šachy. 

Odvážnym kultúrnym počinom bolo nacvičenie a zahranie operety 
„ Ej horička zelená“. Operetu nacvičili učitelia Ján Samuelčík a Zoltán 
K niežov, hralo sa vonku na dvore statkára Jozefa Berkoviča. Na klavíri, 
ktorý na tento účel požičal Berkovič hral Juraj Kačmár mladší, študent 
učiteľskej akadémie, za doprovodu miestnej cigánskej kapely. Pripravovala 
sa aj druhá opereta „Anička Kováčová“, ale tú nakoniec v Lastomíre za-
hrali ochotníci z Pozdišoviec. Spočiatku sa o rozvoj divadla pričinila kal-
vínska a ruská mládež pod vedením svojich duchovných dp. Baláža a dp. 
Peja, ale najväčšou mierou sa o rozvoj divadelníctva pričinil učiteľ Zoltán 
Kniežov. Kultúre a ochotníckemu divadlu venoval takmer celý svoj život. 
Bol vedúcim, režisérom, ale zabezpečoval aj materiálne a organizačné veci 
a tak ochotníci ročne hrávali 3-4 divadelné hry. Repertoár bol naozaj pes-
trý. Najviac sa siahalo po dielach Ferka Urbánka, ale nebolo zriedkavos-
ťou, že sa nacvičili aj klasické drámy, či biblické príbehy.

Pozoruhodný a na túto dobu, v ktorej sa to uskutočnilo, obdivuhodný 
skutok preukázal Juraj Kačmár. Niekoľko rokov bol starostom obce, kan-
torom v reformovanej cirkvi. Všestranne nadaný samouk sám zložil ,spra-
coval a v roku 1928 vo vlastnej réžii vydal „ Svadobné pripovedania“, ktoré 
vytlačila kníhtlačiareň M. Grünfelda v Michalovciach. Na tomto vydaní 
je pozoruhodné aj to, že autor napriek skutočnosti, že vychodil maďarskú 
základnú školu a ďalšie vzdelanie neabsolvoval, použil slovenčinu, pravda 
v trochu inej interpretácii ako ju poznáme my. Z tejto skromnej knižky 
citujem úvodný príhovor autora:

“Na našom východnom Slovensku, zdedili sme po našich starých ot-
coch krásne slovenské obyčaje. To jest: naši otcovia, keď sa svadba začínala, 
otvorili to vždy s peknýma rečmi. V každých svojich rečiach vyjadrili svoju 
úprimnosť, oproti novomanželom a žiadali im Božie požehnanie. Tiež pri 
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každom svadobnom jedle bola nejaká veselá reč prednesená z čoho mali 
hostia príjemnú zábavu. Ku každému svadobnému obradu bolo tak zvané 
odpytovanie. Krásny je to obyčaj, ktorý v dnešnej dobe už začína uhásať. 
Keď sa nikto toho nevšimne tak vyhasne úplne. Teda my na to máme tak 
hľadieť, aby to bolo úplne zničené? Nie! To je našou povinnosťou, aby sme 
tieto obyčaje našich otcov aspoň čo najdlhšie zachovali. Príčinu v tom vi-
dím v tom, že to nevieme naučiť našich mladých a nemáme tiež z čoho 
ich naučiť. Preto som sa rozhodol, že zostavím s niekoľkými stránkami 
malú príručku a dám ju vytlačiť, aby sa to mohlo na našom východnom 
Slovensku rozširovať. Tu bola predo mnou veľká otázka, v akej reči to mám 
vydať? Východoslovenskej, alebo v spisovnej slovenčine. Nakoniec som sa 
rozhodol vydať to v slovenčine, hoci pomiešanej so Zemplínčinou“.

Knižočka je plná prekrásnych vypytovačiek pred každým aktom, kto-
rý sa počas svadby a tesne pred ňou i po nej odohral. Napr. vypytovanie 
za mladuchu keď sa odoberá do domu mladomanžela: “Tu do toho domu 
ľudia zhromaždení na tento krátky čas, buďte trpezliví. Od rodičov teraz 
budem odpytovať, všetci ticho buďte, budem započínať. Svätý Bože Otče, 
Stvoriteľu sveta, ku Tebe sa volám z úprimného srdca, ku tebe lebo Ty ma 
stvoril spravuješ, všelijakých premienkach verne opatruješ. I odkedy si 
mňa na ten svet povolal, v čistej nevinnosti si mňa ochraňoval. Ty mi bol 
ochráncom i potrimateľom a opatrovníkom, verným spasiteľom. Nakloň, 
že aj teraz z neba uši svoje, Pane aj pokorné čuj volanie moje. Ty s pravicou 
veď ma, ku synu svojemu ku ktorému cesta teraz je predo mnu. Idem už do 
cesty, ale keď nevládzem a pred veľkým žiaľom hovoriť nemožem. Od ro-
dičov svojich prosím odpuštenie, ktorí ma milujú zo srdca úprimne. A tak 
milí hostia, ktorí ste zejdení na malý krátky čas buďte trpezliví dokiaľ ja 
prepoviem čo teraz počinam a dokiaľ dokončím odpustenie pytam. Jak 
tečúce vody, kedy sa schádzajú, tak aj našu mladú slzy zalievajú. Nemože 
hovoriť od veľkého žiaľu, žalostné slzy jej až na zem padajú, lebo dnes je po 
jej všetkom mladom veku. Zajtra jej sloboda už visí na kolku, Bože jak tým 
dobre čo sa nevydali, vždy veselé chodia po celom chotári. Počuvajte, teraz 
prišiel čas hodina, už sa naša mladá z domova vybiera. Do ďalekej cesty ona 
sa hotuje, s rodičmi svojimi už sa rozlučuje. Jak strom sa rozlúča v jesení 
s listami, tak aj naša mladá teraz s rodičami, lebo jej vykvitnutá mladosť 
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sa splňuje, dnes už ostatný raz ma veniec na hlave. Ale keď to múdrosť 
Božská učinila, aby sa dievka s rodičmi rozlúčila, nuž aj naša mladá tiež tak 
učinila prosí odpustenie komu zavinila. Prosí odpustenie od koho od toho, 
najsamprv si želá od otca svojoho, lebo sa rozlúča naveky od ňoho. Otče 
môj premilý ku Vám sa obraciam, smutnými slzami tvár svoju zalievam, 
do iného miesta ja už odchodiť mám. Do Vašej ochrany sa teraz vylúčam, 
ale úfam zato u Boha milého, ktorý má starosť na nás na každého. Žiadam 
i nech Vám tu napomoci bude, po smrti dušu Vašu nech ku sebe príjme. Aj 
tu v dome Vašom nech Vás Boh spravuje, ako služobníka svojho nech Vás 
miluje, a nech dá dlhý vek života vašeho, dokiaľ tu žijete nech Vás podpo-
ruje a po smrti nech Vás príjme na pravicu svoju. Pán nebe i zeme svojou 
divnou mocou s hojnými rukami nech Vás požehnáva, to Vám vaša dievka 
vždy od Boha žiada.

Mamko moja milá, čo ste ma zrodila, viem , že ste sa so mnou veľa 
natrápila. Od malička ste ma na rukách nosila, od vody, od ohňa ste má 
ochranila a svoje letné dní pre mňa ste stratila. Svoj sladké spanie pre mňa 
prerušila. Vychovala ste ma, vždy ste mňa ľúbila a ste ma tak skoro na 
krídla pustila. Ešte ráz matičko ako mám k Vám rieknuť, k Vaším milo-
vaným nohám jak mám ja pokľaknuť? Ako mám ta pristať do cudzieho 
miesta, radšej by som išla preč z tohoto sveta. Vychovali ste ma ako ružu 
v sade, trimali ste ma vždy pre potešenie. Vo Vašom zármutku vždy som 
Vás tešila, Vaše smutné srdce vždy som rozveselila. Ďakujem Vám mamko 
za Vaše priaznosti, že ste ma chránili od všetkých nešťastí. Od vetra, od 
slnka ste ma zakrývali, do svojich milých rúk ste ma prituľali. Prichyťte 
ma mamko ešte ráz ku sebe. Nezabudnem na Vás u žiadnej potrebe. Len 
v Boha svoju nádej skladám a aj všetko dobré od neho dostavám, lebo Vaša 
dobrosť oceniť sa nedá. Nech Vás zato z neba sám Pán Boh požehná."

Počas vypytovania sa tam zhromaždí celá široká rodina a za hlasné-
ho kvílenia a srdcervúceho plaču vyprevadili nevestu do domu budúce-
ho manžela. Niektoré staršie ženy si nikdy nenechali újsť túto príležitosť 
a tvorili plačlivú kulisu tomuto obradu. Čím bol plač väčší, tým sa viac 
hovorilo o svadbe a neveste.

Naši predkovia aj takýmito činmi dokazovali svoju múdrosť a kultúr-
nu vyspelosť, čím sa nemôže hrdiť veľa obcí.
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Začiatkom júna 1943 bola začatá výstavba kultúrneho domu, ktorý 
stavalo spotrebné družstvo na vlastnom pozemku a z vlastných prostried-
kov. Predpokladaný stavebný náklad bol okolo 90.000 Ks. Stavba bola 
úspešne realizovaná a o necelý rok už slúžila svojmu účelu. V roku 1944 
už boli veľmi blízko bojové akcie druhej svetovej vojny a tak sa občania 
viacej venovali starostlivosti o svoje majetky a vôbec prežitie, takže na kul-
túru čas nezostával. Aj tak toto obdobie možno v živote našich obyvateľov 
považovať za veľmi úspešné a pokiaľ ide o vzdelávanie a kultúru za prelo-
mové v celých dlhých obecných dejinách. Koniec vojny a nasledujúce roky 
priniesli opäť zmeny. 

Bez zaujímavosti nie je ani porovnanie ako sa mení úroveň bývania 
našich ľudí. Popísaný stav pred prvou svetovou vojnou a tesne po nej sa 
podstatne zmenil , na sklonku tridsiatych rokov to už neplatí a mení sa 
vzhľad domov, taktiež materiál, z ktorého sa domy stavajú, je oveľa kva-
litnejší, mení sa aj vnútorné zariadenie. Domy pri ceste , ktorú nazývame 
Valal, sú vo väčšine z tehál, pokryté šindľom, eternitom alebo plechom, na 
koncových uličkách sú ešte drevené domce pokryté slamou. Hospodárske 
stavby sú pričlenené k domom.

Cez hlavné dvere sa vchádza do predsiene nazývanej „priklet“, kde sa 
v lete varí jedlo, z neho do prednej a zadnej izby. Býva sa v izbe zadnej, 
predná je na parádu a pre príležitostných hostí. Postele v predných izbách 
sú vystlané perinami takmer po strop. Na stenách visia keramické ozdo-
by, ktoré už v týchto rokoch väčšinou nahrádzajú gazdinky výšivkami 
s biblickými slovami alebo porekadlami. Nábytok sedliacky, ktorý tvoril 
stôl, lavica a truhla sa pomaly vytráca a podľa majetnosti rodiny sa mení 
za skrine, stoličky a gaučové súpravy. Skoro každý novší dom má tzv. „gá-
nok“, ktorý slúži ako ozdoba domu, ale aj sklad produktov vyrobených na 
polí a v záhrade. Pred domami sa objavujú sem-tam aj kvetinové záhradky, 
so skromnými kvetmi. Niektoré domy podľa náboženskej príslušnosti sú 
v záhradke ozdobené krížom. Za Laborcom na východnej strane je niekoľ-
ko chalúpok z nepálených tehál, v ktorých bývajú cigáni.

Na pravom brehu rieky Laborec sa nachádza cintorín. Je rozdelený 
na dve časti: kresťanský a židovský. Na hroboch katolíkov a gréckoka-
tolíkov sú umiestnené drevené krížiky, na hroboch evanjelikov drevené 
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stĺpiky. Poniektorí už majú aj kamenné pomníky s menami pochovaných. 
V prostriedku cintorína je postavený veľký drevený kríž a za ním stojí dre-
vená márnica. Na cintoríne sú tri hroby neznámych vojakov z prvej sveto-
vej vojny.

Až v roku 1931 sa začalo so stavbou spevnenej kamennej cesty 
z Lastomíra do Michaloviec. Bolo to za starostovania Juraja Kačmára, kto-
rý mal známosti s predstaviteľmi okresu a tí dopomohli ku začatiu stavby. 
Dovtedy to bola iba poľná cesta, často nezjazdná ani pre konské povozy. 
Výstavba cesty súvisí aj s presťahovaním notárskeho úradu z Fišara do 
Michaloviec. Cestárom sa stal Ján Kužma a jemu bola zverená údržba cesty 
z Lastomíra do Michaloviec a cesta cez obec ku Fišaru. Lastomírski gazdo-
via na svojich záprahoch privážali kameň z Vinného. Od domu Koščových 
na konci sa začalo s budovaním novej kamennej cesty. V prvej etape sa ces-
ta vybudovala približne po dnešnú úpravňu vody, potom po „Stoľarku“ / 
za čističku odpadových vôd/. Stoľarka dostala svoje meno podľa udalosti, 
ktorá sa tam odohrala. Do Laborca sa išiel okúpať jeden muž, ktorý bol 
stolárom, a pretože nevedel plávať a voda bola hlboká, našiel tam smrť 
utopením. Odvtedy sa toto miesto nazýva po stolárovi „Stoľarka“. V tretej 
etape sa cesta predĺžila po dnešnú Hollého ulicu, na ktorej bývali micha-
lovskí gazdovia až po miesto, kde cestu križovala úzkokoľajná železnica 
z Morského oka na železničnú stanicu. Úzkokoľajná železnica slúžila na 
zvoz dreva z lesov okolo Morského oka do Michaloviec a odtiaľ putovalo 
na ďalšie spracovanie po železnici.
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Politické strany a názory obyvateľov
O existencii politických strán pred prvou vojnou naše obyvateľstvo 

nemalo ani tušenia. Všetka úcta bola vzdávaná cisárskemu dvoru a nikto 
si nedovolil reptať, ak tak len veľmi potichu a sám, pretože aj najmenší ná-
znak protestu sa kruto trestal. Poddanský stav zanechal na našich občanoch 
svoje nezmazateľné stopy. Sedliacke povstanie na východnom Slovensku, 
do ktorého sa aktívne Lastomírčania nezapojili, zanechalo hrozné dôsled-
ky a veľký strach. Informácií o revolučnom vystúpení Slovákov v rokoch 
1848-1849 bolo tiež málo, napriek tomu sa dostali až do Lastomíra a ich 
dôsledkom bol historický jeden z najodvážnejších skutkov našich predkov. 
Až šesťdesiat Lastomírčanov sa pokúsilo spojiť so slovenskými dobrovoľ-
níkmi. Toto je príklad krásneho a čistého slovenského charakteru našich 
občanov. K tomu nepotrebovali ani členstvo v žiadnej strane či politickom 
zoskupení.

Po prvej svetovej vojne a vzniku Československa sa na určitý čas otvo-
rili dvere demokracii a tak sa aj naši ľudia mohli zapojiť do verejného ži-
vota. Dlho mala v obci najvyššie preferencie Republikanská strana roľníc-
ka. Veľké úspechy dosiahla najmä na vidieku Agrárna strana Slovenska. 
V Lastomíre bola v roku 1922 založená aj Komunistická strana Slovenska. 
Jej zakladateľmi boli Juraj Tatarčík, Juraj Palkoci, Alexander Nagy, Michal 
Tatarčík, Juraj Mechír st., Andrej Vasiľ, Michal Gergeľ a Juraj Bindas. Na 
začiatku svojej existencie mala 16 členov. Väčšina obyvateľov bola mimo 
členstva v akejkoľvek strane. Tento stav trval až do roku 1937. Potom 
v dôsledku vývoja politiky v Európe získavali veľký vplyv národné strany, 
hlavne Slovenská ľudová strana, ktorá sa neskôr premenovala na Hlinkovú 
slovenskú ľudovú stranu. V decembri roku 1938 sa konali voľby do prvé-
ho slovenského snemu a jedinou stranou už bola HSľS, ktorá samozrejme 
zvíťazila.

Viac sa v obci darilo spolkom. Boli tu a aktívne pracovali: Miestna 
osvetová komisia, Slovenský zväz kalvínov, Jednota roľníckej mládeže, 
Dobrovoľný hasičský zbor, Združenie gréckokatolíckej a rímskokatolíckej 
mládeže. Spolky boli nariadením slovenskej vlády zrušené v roku 1938. 
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Týmto nariadením prestali existovať, ale v podstate bývalí členovia svoju 
prácu robili aj naďalej.

Jediným spolkom, ktorého sa politické pomery veľmi nedotkli, bol 
Dobrovoľný hasičský zbor, na ktorého čele boli: Pavol Dzurina, Michal 
Mojsej, Michal Jenčík a Michal Varga. Dnes žiaľ o dobrovoľné hasičstvo 
v obci nie je záujem a aj keď je formálne zriadený DHZ, jeho činnosť nie 
je vidieť, ani cítiť. 
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Vznik Slovenského štátu
Tesne po vyhlásení samostatného Slovenského štátu 14.marca 1939, už 

23. marca bez vyhlásenia vojny vtrhli v troch prúdoch z Podkarpatskej Rusi 
/ktorú tesne predtým začali okupovať/ na územie východného Slovenska 
maďarské vojská a obsadzovali jednu dedinu za druhou. Po odchode čes-
kého vojska zo Slovenska sa budovala nová samostatná slovenská armáda, 
ktorá sa postavila na odpor Maďarom s cieľom zabrániť obsadzovaniu ďal-
ších oblasti Slovenska. 24. marca prišli slovenskí vojaci do Lastomíra spo-
lu s dobrovoľníkmi a gardistami a obsadili most a celú obec. Vojsku velil 
poručík Róbert Pagáč z Michaloviec. Nad dedinou stále krúžili maďarské 
lietadlá a obyvatelia boli veľmi nervózni, s napätím očakávali, čo sa bude 
diať. V nasledujúcich dňoch došlo k stretu armád pri Iňačovciach, tam 
boli maďarské vojská zastavené a Lastomír zostal slovenský. K stretnutiu 
s maďarským vojskom došlo aj na križovatke ciest pri osade Gajdoš, na roz-
hraní obcí Veľké Revištia a Úbrež. Tam z jedného zo slovenských tankov 
vyskočil vojak Klanica zo Sliepkoviec. To sa mu stalo osudným, pretože 
bol nešťastne zasiahnutý strelou z maďarského guľometu a na mieste zo-
mrel. Táto obeť zo susednej dediny je pochovaná na cintoríne v rodných 
Sliepkovciach. Toto obdobie sa nazýva aj ako tzv. Malá vojna a jej výsled-
kom bolo, že Slovensko stratilo na určitý čas ďalšie územia s takmer 70.000 
obyvateľmi, z ktorých Maďari tvorili len zanedbateľnú menšinu /menej 
ako 4.000 osôb/. Maďari obsadili aj časť Rumunska /Sedmohradsko/, sa-
mozrejme za veľkolepého súhlasu Nemeckej ríše. Maďarsko sa pokladalo 
za jedného z najbližších spojencov Nemecka. 

Oficiálne meno nášho štátu bolo Slovenská republika, štát mal vlast-
nú menu a štátne symboly. Jeho existencia poznačila aj našu obec, predo-
všetkým boli vyvezení židovskí spoluobčania a ich majetky boli konfiš-
kované. Demokratické princípy sa vytratili a hlavné slovo mali členovia 
Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. Volebné právo pri voľbách starostu 
obce ešte aj v roku 1944 patrilo iba jej členom. Z kroniky obce sa možno 
po dôkladnejšom štúdiu dozvedieť, že diktatúru tejto doby s malými roz-
dielmi nahradila zakrátko iná.
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Vládnucou politickou stranou bola Hlinková slovenská ľudová strana 
– Strana slovenskej národnej jednoty HSĽS-SSNJ/, na ktorej čele bol Jozef 
Tiso – prezident prvej SR. 

Z vtedajších politických strán do nej neprešli iba KSS a Sociálna de-
mokratická strana. Tieto boli zakázané. Ostatné sa stali jej súčasťou. Počas 
trvania Slovenskej republiky sa život obce neveľmi odlišoval od toho pred-
chádzajúceho, len bol sťažený o vojnové ťažkosti, pretože obyvatelia museli 
rôznym spôsobom prispievať na vedenie vojny. V roku 1939 bola založená 
miestna organizácia Hlinkovej mládeže, miestnym vodcom bol menovaný 
správcovský učiteľ Štefan Repčík. Taktiež bolo založené Združenie katolíc-
kej mládeže s politickým pozadím. Od roku 1939 sa v obci uskutočňovali 
oslavy menín a narodenín nielen slovenského prezidenta, ale aj nemeckého 
vodcu Adolfa Hitlera a to v škole aj v spotrebnom družstve.

22. júna bola vyhlásená branná pohotovosť štátu. Hneď 23. júna boli 
povolaní na vojnu aj naši záložníci. Z obce odišlo asi 19 mužov. Niektorí 
boli zaradení na front do Sovietskeho zväzu. Na fronte boli z našich obča-
nov ranení Ján Lukáč, Michal Nagy a Ján Palkoci. Liečili sa v nemeckých 
vojenských nemocniciach.

Nakoľko život v obci prebiehal v podmienkach vojnového stavu, 
hrozilo nebezpečenstvo zavlečenia rôznych nebezpečných ochorení ľudí 
i zvierat a s cieľom obmedzenia možnosti ich výskytu bola zriadená Štátna 
pohotovosť proti vzniku nákazlivých chorôb pri Župnom úrade v Prešove. 
Na jej príkaz sa v obciach začali budovať vzorové hnojiská a studne. K vý-
stavbe vzorových hnojísk sa dobrovoľne hneď na začiatku akcie prihlá-
silo 22 našich roľníkov. Na zasadnutí poradného zboru obce vo februári 
1942 bolo rozhodnuté, že sa v obci vybuduje 7 vzorových studní. Jedna 
v obecnej škole, druhá v evanjelickej reformovanej škole, tretia pri mos-
te, štvrtá pri potravnom družstve, piata v ulici pri Dzvoníkovi, šiesta pri 
Germekovi a siedma pri reformovanej fare. S prácami sa začalo v jari a do 
konca roka boli studne vybudované. V roku 1943 sa začali práce s cieľom 
odvedenia povrchových vôd z obce. Pomôcť mal aj štát na základe prísľubu 
poslanca Dr. Huťku, ale nakoniec to museli robiť sami občania na zákla-
de povinného rozpisu prác pre každú domácnosť. Tejto povinnosti v pro-
spech všetkých obyvateľov sa každý bez výnimky podriadil a svoj podiel 
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odpracoval, alebo zabezpečil jeho odpracovanie na svoje trovy inými ľuď-
mi. Keby sa po vojne priekopy udržiavali tak, ako boli vybudované a ľudia 
si ich neprispôsobovali svojim potrebám bez ohľadu na ostatných, mohli 
by sme teraz mať problém s povrchovou vodou vyriešený, pretože vybu-
dované priekopy odvádzali z obce nielen dažďové vody, ale aj vody vyliate 
z Laborca pri povodniach. 

V roku 1943 bola v obci založená Politická škola HSĽS, na otvorení 
boli prítomní: poslanec Dr. Huťka a okresný komisár Kopčák. 

V roku 1944 sa politická aktivita funkcionárov na rôznych úrovniach 
postupne obmedzovala na najnutnejšie potreby, čo bolo zapríčinené pre-
dovšetkým stále viac sa približujúcim koncom vojny a uvedomovaním si 
jej budúcich výsledkov v neprospech nemeckých vojsk. Slovenské národné 
povstanie malo v obci malý ohlas a mnohí o ňom nevedeli takmer nič až 
do konca vojny. Aj predstavitelia obce s očakávaným koncom vojny zmeni-
li svoju rétoriku a začali zjemňovať výpady proti tým občanom, ktorí ne-
boli členmi strany, alebo nevzývali meno Tisu ako záchrancu slovenského 
národa. Po vojne niektorí dokonca rýchlo prešli do komunistickej strany. 
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Oslobodenie našej obce
V auguste 1944 bolo z našej obce povolaných do armády 30 zálož-

níkov, z ktorých sa do jedného týždňa väčšina vrátila domov, pretože po 
prihlásení sa v Michalovciach už neboli vyslaní na front. V septembri sa 
v obci objavili nemeckí a maďarskí vojaci s obrnenými transportérmi.

V mesiaci október a potom aj v novembri bola nariadená evakuácia 
obyvateľstva smerom na západ od našej obce. Toto nariadenie ľudia odmie-
tali splniť a nechceli zanechať svoje domy a majetky aj za cenu obetovania 
vlastných životov. Evakuoval iba statkár Július Széll. Začiatkom novem-
bra sa nad obcou stále častejšie objavovali ruské a anglické lietadlá. Až do 
20. novembra to boli iba prelety, ale toho dňa ruské lietadlá spustili paľbu 
z palubných guľometov a jedna strela zasiahla doma v pitvore nič netušiacu 
našu občianku Annu Juskovú. Táto na následky poranenia zomrela.

26. novembra skoro ráno o 0.30 hodine ustupujúce nemecké a ma-
ďarské vojsko vyhodilo do vzduchu železobetónový most na Laborci. Po 
výbuchu sa zrútil dom Reginy Poláčekovej, na dome Alžbety Kováčovej 
sa zrútila strecha a veľmi boli poškodené aj ostatné nablízko stojace domy. 
Potom do siedmej hodiny rannej vojaci našu obec opustili. Už krátko po 
ôsmej hodine sa na východnom brehu Laborca objavili prví sovietski vo-
jaci. Nemci okrem toho, že vyhodili most, zamínovali aj celé jeho okolie. 
Z neopatrnosti skoro ráno stupil na jednu z mín pri Laborci Ličák prezý-
vaný Rapavý, mína ho zranila tak, že o dva dní zomrel.

Príchod Červenej armády kronikárovi obce opísal Ján Jusko, ktorý 
býval tesne pri Laborci takto: „ 26. novembra bola nedeľa. Z domu som 
vyšiel vonku, aby som videl, čo sa za noc udialo. Na ulici som nevidel niko-
ho, iba sem-tam prebehol ustupujúci nemecký vojak. Počasie bolo typický 
jesenné, drobný dážď, hmla a nepríjemná zima. Zaumienil som si, že po-
zriem ako vyzerá most po vyhodení do vzduchu. Cestou som počul ako na 
mňa kričia dvaja nemeckí vojaci, ktorí sa zrejme pozabudli na východnom 
brehu Laborca. Namierili na mňa samopaly s oslovením „halt“, aby som 
neušiel a porozumel som, že sa chcú dostať na druhý breh. Voda bola hlbo-
ká, pretože Laborec takmer vyšiel z brehov. Chceli, aby som ich previezol. 
Vedel som, že čln je uviazaný za dedinou smerom na Sliepkovce asi jeden 
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kilometer. Pustil som sa tým smerom a oni ma nasledovali po druhom 
brehu. Po prejdení niekoľkých metrov som na druhej strane uvidel Juraja 
Porvaza z Kráška, ktorého som dobre poznal nakoľko aj ja som rodákom 
z tejto dediny. Okríkol ma: „Halo Koma, sú ešte v Lastomíre Nemci?“ 
Posunkami som ho upozornil, že sú blízko neho. Lenže za ním som už 
videl veľa sovietskych vojakov vpredu s dôstojníkom, ktorí nemeckých vo-
jakov videli a začali strieľať. Našťastie to boli iba varovné výstrely a Nemci 
odhodili zbrane, dali ruky nad hlavy a postupovali smerom ku sovietskym 
vojakom, ktorí ich zajali. Veliaci dôstojník bol major a spolu s Porvazom 
ma zavolali bližšie k brehu s otázkou, či je v obci ešte veľa Nemcov. Nevedel 
som odpovedať, preto mi major nariadil, aby som išiel do dediny a zistil, či 
tam sú alebo nie. Taktiež mi dal pokyny, ako im to oznámim. Mal som zo-
brať bielu plachtu, zavesiť ju na palicu a v prípade, že v obci sú ešte Nemci 
kývať ako hodiny a ak ich niet, zakývať zhora dolu. Aby boli istí, že som to 
ja mal som trikrát zapískať, načo mi major mal odpovedať tiež tromi zapís-
kaniami. Celý vystrašený som bežal do dediny, ktorá bola takmer prázdna. 
Pred evanjelickou reformovanou farou stal Dp. Ján Čontofalský, ktorý sa 
pýtal, prečo tak utekám a čo sa mi stalo. Povedal som dôvod môjho strachu 
a pán farár povedal, že Nemci pred malou chvíľou obec opustili smerom 
na Fišar a Laškovce. Čontofalský išiel na faru, zobral zo stola biely obrus, 
zavesil ho na palicu a dohovoreným signálom oznámil pri Laborci Rusom, 
že v obci Nemcov niet. Rusi začali postupovať k mostu, kríkom sme ich 
upozornili na nebezpečenstvo v podobe nastavených mín, takže svoj po-
stup zastavili. Major privolal mínerov, aby odstránili míny. Tí začali pra-
covať, ale ľudia sa stále neukazovali. Väčšinou zo strachu, pretože predsta-
vitelia štátu vopred pred príchodom ČA ľuďom nahovorili hrozné príbehy 
o postupujúcej armáde, čo však nebola pravda. Major sa nás pýtal, kde sú 
ľudia a prečo sa neukazujú. Rozkázal mi, aby som išiel privolať pomoc, že 
sa potrebujú dostať na druhú stranu Laborca. Ako prvá sa ukázala Alžbeta 
Kováčová, ktorá tiež mávala bielou plachtou. Postupne ľudia začali prichá-
dzať a donášali vráta zo stodôl, senné rebríky z vozov a iný materiál vhodný 
na prevoz materiálov a ľudí cez rozvodnenú rieku. Majora a jedného starši-
nu som previezol ja sám na člne, ten potom používali sami vojaci. Preprava 
trvala takmer celý týždeň. Major sa ubytoval na fare u Čontofalských, 



111

oslobodenie naŠej obce

vojaci v školách a u občanov, ktorí im zabezpečili aj jedlo a teplo. Tí, ktorí 
prešli cez Laborec, sa v obci nezdržiavali a pokračovali smerom na západ. 
Bývali tu iba tí vojaci, ktorí zabezpečovali prechod. Major, ktorého meno 
som si neuchoval v pamäti, mi sľúbil vyznamenanie a odmenu, žiaľ potom 
sa na to pozabudlo“.

Pri oslobodzovaní našej obce nepadol ani jeden sovietsky vojak. Hneď 
sa začalo v blízkosti obce s výstavbou troch sovietskych letísk za výdatnej 
pomoci našich občanov, ktorí pomáhali prácami a konskými povozmi, čo 
narážalo na veľké problémy, pretože mnohým roľníkom boli kone skonfiš-
kované a nikto im ich už nevrátil. Okrem koní ustupujúci Nemci a Maďari 
rekvirovali aj hovädzí dobytok, obilie, povozy a potraviny často za drama-
tických okolností s vyhrážkami zastrelením. Niekoľkí odvážni sa vybrali 
kone hľadať, prišli až pod Dargov, ale vidiac na vlastné oči mnoho mŕt-
vych ruských a nemeckých vojakov sa zhrození vrátili domov.

Naša obec ešte 29. novembra 1944 bola bombardovaná sovietskym 
letectvom, bomby našťastie dopadli iba do hospodárskych časti a zá-
hrad niektorých občanov: Michala Dzurinu, Michala Gergeľa a Júliusa 
Szélla. Zhoreli stodoly Jána Kocelu a Anny Koščovej. Na ceste medzi 
Michalovcami a Lastomírom boli bombardovaním zranení Juraj Timečko 
a Anna Kendrová z Michaloviec. Kôň Timečka bol zabitý. 

Niekoľko dní po odchode sovietskych vojakov bolo Dočasným ná-
rodným výborom v Michalovciach nariadené všetkým majiteľom dočasne 
odovzdať rádioprijímače, elektrické lampy a fotoaparáty na určené miesto. 
Dôvody sa mi nepodarilo zistiť.

Pre Červenú armádu bolo z obce odovzdané okrem živého dobytka 
a sena ešte : 150 metrických centov mäsa , 300 metrických centov obilia 
na múku, 800 metrických centov zemiakov, 50 metrických centov cibule, 
10.000 ks vajec, 1.000 ks hydiny, 500 metrických centov krmiva pre kone. 
Bola vykonaná zbierka pre ranených vojakov, ktorá podľa údajov sa vyda-
rila a občania dali aj z toho mála, čo im zostalo. Zbierku organizoval kpt. 
Jozef Nitray. Za práce, krmivo a rekvirované zvieratá platila ČA počas voj-
ny tlačenými peniazmi, medzi obyvateľstvom známymi ako „bumášky“. 
Po vojne boli vymenené za normálne obeživo v pomere 1:1.
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V decembri roku 1944 boli na našom cintoríne pochovaní štyria so-
vietski vojaci, ktorí padli v bojí pri Laškovciach. Po vojne boli ich pozostat-
ky prevezené na spoločný cintorín v Michalovciach.

V priebehu mesiaca bola založená miestna organizácia ľudovej milície, 
Jej predsedom sa stal Michal Varga. Ďalším Michal Jenčík a potom až do 
jej zrušenia Ján Palkoci.

Tesne pred Vianocami došlo k znovuzaloženiu Komunistickej strany 
Slovenska. Za predsedu bol navrhnutý a zvolený Andrej Gajdoš – stolár, na-
rodený 13.7.1911 v Hatalove. Členmi výboru boli Michal Pikula a Michal 
Jakub. Vyučovanie na školách sa začalo 27.12.1944. Žiaci gréckokatolíckej 
školy sa začali učiť v kultúrnom dome pre značné poškodenie školskej bu-
dovy a žiaci evanjelickej reformovanej školy v ich budove po najnutnejších 
opravách interiéru školy.

Koncom januára 1945 sa niekoľko lastomírskych občanov dobro-
voľne prihlásilo do Československého armádneho zboru, ktorý spolu 
s Červenou armádou oslobodzoval územie Československej republiky. 
Boli to: Michal Šipoš, Michal Zimoň /Ovčiak/, Michal Uhrín, Pavol 
Makovský, Juraj Farbár, Vojtech Daduč, Ján Germek. Po vojne sa vráti-
li domov zdraví až na Pavla Makovského, ktorý padol pri oslobodzovaní 
Liptovského Mikuláša a je pochovaný na cintoríne československých voja-
kov v Martine-Priekope.
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Obec po druhej svetovej vojne.
Dôsledky vojny v našej obci aj napriek značným škodám a stra-

tám na ľudských životoch, zničenom moste boli v porovnaní s ostatným 
Slovenskom rozhodne menšie. Slovensko bolo zničené a ochromené, lebo 
nemecké vojsko pri ústupe ničilo železnice, telefónne a telegrafné spoje, 
nemecké jednotky odstraňovali dôležité zariadenia z tovární, zatarasovali 
tunely a demolovali mosty. Priemyselná výroba klesla v roku 1945 na 36% 
/2/3 robotníkov ostalo bez práce/. Poľnohospodárske prace hatili zamíno-
vané polia, zásoby zo skladov nemecké vojská buď odvliekli alebo zničili. 
Ani v našich obchodoch nebolo múky, masti, soli a dokonca ani zápaliek 
a petroleja. 

Prijatím Košického vládneho programu sa obnovila Československá 
republika a po ukončení vojny sa situácia začala veľmi rýchlo zlepšovať. 
Vláda prijala medzinárodnú pomoc UNRA, ktorej dary si pamätajú naši 
osemdesiatnici. V obciach sa vytvárali národné výbory. Národný výbor 
vznikol aj v našej obci. Spôsob ich vytvárania bol revolučný, t. j. prevzatím 
moci. Významnú úlohu v nich postupne získavali komunisti. Isté obdobie 
po oslobodení sa mohla na území, ktoré bolo oslobodené, aktivizovať iba 
komunistická strana. Po období vládnutia jednej strany /HSĽS/ nachá-
dzali myšlienky o slobode a demokracii u obyvateľstva našej obce veľkú 
podporu. Nositeľkou týchto ideálov mala byť demokratická strana. Bola 
považovaná za nástupkyňu agrárnej strany. Jej doménou bolo roľníctvo.

Prvá informatívna schôdza zakladateľov DS bola v januári roku1945 
v Trebišove. O niečo neskôr sa zakladatelia strany stretli na fare reformo-
vanej kresťanskej cirkvi u farára Tomašuľu v Bánovciach n/Ondavou.

Zakladajúca schôdza strany v Lastomíre bola 12. apríla 1945. Za čle-
nov sa prihlásilo 68 občanov a za predsedu bol zvolený Andrej Salay. 

Len čo sa počasie na jar v roku 1945 ustálilo a voda v Laborci poklesla, 
začalo sa s výstavbou nového mosta namiesto zničeného železobetónové-
ho, ktorý sa už opraviť nedal. 

Bez akéhokoľvek príspevku začali obyvatelia pracovať na výstavbe. 
Majstrom bol Michal Vaľko z Budkoviec, ktorý práce organizoval a za celú 
stavbu zodpovedal. Drevo na most vozili občania z Remetských Hámrov 
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a peniaze sa vyberali podľa rozlohy pozemkov na druhej strane Laborca. 
Prispieť museli všetci, aj tí, ktorí bývali za Laborcom a malou čiastkou aj 
tí, ktorí za Laborcom nemali pôdu. Každý totiž bude potrebovať cintorín. 
Most bol postavený za krátky čas. Bol drevený, ale dožil sa úctyhodného 
veku a až keď hrozilo, že môže hocikedy spadnúť, postaral sa štát a MNV 
o výstavbu terajšieho. Aj toto už neexistujúce dielo je svedectvom pracovi-
tosti a spolupatričnosti našich predkov, ktorí obetovali peniaze v čase ne-
dostatku, vlastnú prácu a všetko, čo bolo treba vykonať, aby obec mohla 
riadne fungovať. Bolo to o to ťažšie, že dlho pretrvával nedostatok staveb-
ného materiálu. Zavedený bol prídelový systém a povinné odovzdávanie 
časti poľnohospodárskych produktov do štátneho výkupu. Už tesne po 
oslobodení sa objavujú prvé znaky ďalšej diktatúry. Pred vojnou a počas nej 
sa museli oslavovať rôzne meniny, narodeniny a podobné dátumy predsta-
viteľov moci a hneď po vojne sa slávi opäť, len oslávenci sa vymenili. Svedčí 
o tom kronika obce. V dôsledku nedostatočného zásobovania sa rozmáhal 
čierny trh. Obchodovalo sa takmer so všetkým, napriek hrozbám odha-
lenia a následného žalárovania. V tomto období sa aj v našich končinách 
rozmohla domáca destilácia pálenky, ktorá mala meno prevzaté z ruštiny 
„samohonky“. Tomuto „umeniu“ sa naši občania priučili od sovietskych 
vojakov. Za základ pálenky poslúžila uvarená cukrová repa a droždie na 
urýchlenie kvasenia. Výroba bola zakázaná, ale napriek tomu sa varilo vo 
veľkom. Z tohto obdobia pochádza aj pesnička s textom: 

V Lastomíre v každim domku
varia ľudze samohonku
a šandare še čuduju,
čom tak ľudze mulatuju

esembaci še pitaju,
odki taki pristroj maju.
To nam našo darovali,
Co me z nima bojovali.
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Kuščok droždža, kuščok repy
naj še na dno neprilepi 
tri raz vodu vymenime
a litričok ulapime.

Palenočka dobrej moci
varila še o polnoci
Varila še o polnoci
choč chodzili esembáci.

Po druhej svetovej vojne sa život v obci zásadne zmenil. Tento úsek 
našich dejín, predstavujúci čosi viac ako polstoročie, znamená v jej histórii 
oveľa viac ako niekoľko predchádzajúcich storočí v dávnej minulosti. Toto 
konštatovanie sa vzťahuje na všetky oblasti života obce a jej obyvateľov. To 
isté som napísal, keď som uzavrel kapitolu o prvej svetovej vojne a musím 
to povedať aj o tejto druhej. Vojna je v histórii ľudstva veľké zlo a nezmy-
sel, na ktorý doplatia vždy nevinní ľudia. Po každej však prichádzajú roky 
obnovy a unavení ľudia sa s novým elánom a novou silou vrhajú do práce, 
aby zničené obnovili a vytvorili nové diela, ktoré by ich v budúcnosti mali 
reprezentovať. Prichádza akási nádej, že prežité hrôzy sa už nebudú opa-
kovať a tí, ktorí vládnu, si uvedomia, že ľudia neboli stvorení na zabíjanie 
a utrpenie, ale na pokojný a spravodlivý život pre všetkých. Žiaľ dodnes 
sa to nepotvrdzuje a nebezpečenstvo vojny nie je minulosťou, ale stálou 
skrytou hrozbou. 

Základom všetkého povojnového rozvoja bola predovšetkým možnosť 
získania vzdelania pre každého, kto o vzdelanie prejavil záujem. Po prvých 
povojnových rokoch, keď bol celkom zreteľný prechod ku demokracii, 
prišla po krátkom čase doba, v ktorej sa možnosti vzdelania posudzovali 
nie podľa vedomosti a záujmu, ale podľa príslušnosti k strane a podľa vôle 
funkcionárov na rôznych stupňoch. Určitý čas trvala doba strachu a obáv. 
Stačilo málo a nevinní ľudia sa dostali do veľmi ťažkých a nepríjemných 
situácii zásluhou udavačov a podlizovačov, ktorí boli a ešte stále existujú 
v každom zriadení.
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Druhým dôležitým činiteľom bol povojnový rozvoj technického vy-
bavenia vo všetkých sférach života. Prevážna väčšina našich obyvateľov sa 
živila poľnohospodárstvom. Po vojne sa začínajú uplatňovať nové poľno-
hospodárske stroje a zariadenia. Nové pluhy, sejačky, vyorávače, kosačky 
a mnoho ďalších potrieb pre gazdov sa objavuje aj v Lastomíre, čo značne 
urýchľuje a zľahčuje každodennú prácu a zvyšuje produktivitu prác. Na 
konfiškovaných veľkostatkoch pracujú bezzemkovia, ktorým je pôda pri-
deľovaná a mnohí odchádzajú pracovať do novovznikajúcich fabrík nielen 
v Michalovciach, ale aj v Prešove, Košiciach a najmä v Čechách, kde sú 
najmä platové podmienky lepšie ako na Slovensku. Aj z našej obce v tom 
čase odišlo do Čiech niekoľko rodín, jednotlivci a najmä rómovia/ cigáni/ 
Vo veľkom skúšali šťastie a treba dodať, že celkom úspešne. Po návrate si 
väčšina z nich postavila nové domy v obci a osada sa postupne vytratila 
z mapy obce. Posledný sa odtiaľ vysťahoval Ľudovít Farbár.

Koncom apríla 1947 bolo rozhodnuté, že obec bude napojená na 
elektrickú sieť. Zároveň sa zabezpečí telefonické spojenie obce s okolitým 
svetom. Verejná telefónná hovorňa bola slávnostne odovzdaná do užívania 
v nasledujúcom roku 1948 v mesiaci február a umiestnená v potravnom 
družstve. Zároveň slúžila aj ako telegrafná stanica, čo bol na vtedajšiu 
dobu malý zázrak.

Po rozhodnutí o zavedení elektriny sa začalo s prácami pri osadzovaní 
elektrických stĺpov. Do obce sa privážal materiál a už o necelý rok sa sláv-
nostne zapojil prúd. Pamätníci tejto udalosti mi iste dajú za pravdu, že naj-
mä pre deti to bola úžasná udalosť. Učili sme sa pri petrolejkach a keď sme 
potrebovali lepšie osvetlenie, prisvietili nám sviečkou. Zrazu zapli elektric-
ké svetlo a to bolo niečo neskutočné. Videli sme ako cez deň, keď svieti sln-
ko a život sa v tej chvíli stal oveľa krajší a radostnejší. Stačilo to a keď o tom 
dnes rozprávame našim vnúčatám, len sa nechápavo usmievajú, mysliac si 
„ to teda bola udalosť “.

Kronikár si na to spomína takto: „22. apríla 1948 bola naša obec 
slávnostne napojená na elektrickú sieť. Slávnosť zahájil predseda dočasnej 
správnej rady /dočasné pomenovanie namiesto MNV/ Ján Andrejko. Za 
okresný výbor prehovoril predseda ONV Mikuláš Čollák, ktorý okrem 
iného pochválil Lastomírčanov za úsilie ktoré vynaložili v posledných 
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rokoch pri výstavbe mosta, úprave hrádzi pri Laborci, zapojení telefónnej 
ústredne a telegrafu, oprave ciest, odvodnení chotára, ale aj pri konfiškácii 
veľkostatkárov. Povedal, že obec na 100% splnila Dvojročný plán obnovy 
známy pod menom „Dvojročnica“. Elektrifikácia obce stala 130.000 Kčs. 
Za obec prehovoril Zoltán Kniežov, riaditeľ školy, ktorý zhodnotil veľ-
kú námahu zainteresovaných osôb a poďakoval nadriadeným okresným 
funkcionárom za uskutočnenie elektrifikácie obce. Slávnosť sa konala pri 
novom transformátore za účasti veľkého počtu občanov, školákov, zástup-
cov okresu, elektrárni a vedúceho úradu miestnych národných výborov. 
Zástupca elektrárni poučil občanov o zásadách manipulácie s elektrický-
mi zariadeniami, odovzdal kľúče a potom prúd slávnostne zapojil súdruh 
Čollák. Potom sa hostia v sprievode domácich predstaviteľov odobrali do 
kultúrneho domu kde bolo pripravené pohostenie a večer sa uskutočnila 
tanečná zábava pre mladých aj starších občanov. Po prvýkrát počas zábavy 
bola osvetlená aj obec, na stĺpoch svietilo 20 elektrických lámp.“

28. augusta 1949, deň pred výročím SNP bolo v obci zriadené stále 
kino. Po prechode frontu nejaký čas chodili do Lastomíra nepravidelne 
premietať filmy vojaci z Michaloviec. Potom premietal filmy gréckokato-
lícky farár dp. Ján Peja, ktorý mal vlastný aparát. Sálu kultúrneho domu 
prevzal Československý štátny film. Prvým správcom kina, ktoré dostalo 
názov „Vihorlat“ bol dp. Peja. Premietalo sa dvakrát v týždni a to v sobotu 
a v nedeľu. Neskôr boli správcami kina Michal Jakub a Ladislav Jenčík.

V roku 1950 sa začalo s výstavbou pevnej cesty z Lastomíra do 
Sliepkoviec. Dovtedy obce spájala iba poľná cesta. Výstavbu vykoná-
vali Československé štátne cesty a pri výstavbe pomáhali robotníci zo 
Sliepkoviec a povozníci z Lastomíra. Nová pevná cesta bola dokončená 
v nasledujúcom roku.

Významnou udalosťou v živote občanov a obce bolo zriadenie pravi-
delnej autobusovej dopravy medzi našou obcou a okresným mestom. Do 
1. marca 1950 chodili ľudia do Michaloviec buď peši, na konských povo-
zoch alebo bicykloch. Autobus začal premávať 2x denne – ráno a podve-
čer. Už od 1. mája to bolo 4x denne a vždy bol preplnený, takže začal za se-
bou ťahať príves /autobusovú vlečku/. S vlečkou sa viaže viacej príjemných 
úsmevných príhod. Jedna z nich mi utkvela v pamätí. Vlečka ostávala cez 
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noc na križovatke a ráno prví adepti na odvoz obsadili miesta na sedenie 
a pohodlne čakali na pripojenie ku autobusu. Vždy sa však nájdu huncú-
ti, ktorí chcú čosi vymyslieť. Tak to bolo aj v tomto prípade. Tí ktorým 
sa neušlo miesto na sedenie vo vlečke sa podujali, že ju pripoja, čo však 
neurobili. Autobus naštartoval, šofér spokojný si to svojou povestnou tri-
dsiatkou namieril do Michaloviec. Sediaci vo vlečke so zarosenými ok-
nami ani nepostrehli kedy odišiel a až po čase zistili, že autobus odišiel. 
Šofér so svojím sprievodcom zistili, že príves nemajú až na prvej zastávke 
v Michalovciach. 

V tom istom roku bola v obci zriadená kancelária MNV, zatiaľ v pro-
vizórnych podmienkach v dome Michala Gergeľa a prvým pracovníkom 
MNV Lastomír bol Michal Fedor z Michaloviec. 

Roky 1945-1950 pri všetkých ťažkostiach, nedostatku základných ži-
votných potrieb, prídelovému systému, povinným dávkam produkcie za 
smiešne ceny a svojvôli vtedajších mocných môžeme v našej obci označiť 
za roky rastu a budovania. Bolo to určite aj tým, že na vedúcich funkciách 
boli vo väčšine prípadov ľudia, ktorí si uvedomovali svoju povinnosť slúžiť 
svojim spoluobčanom a tak im odplácať dôveru, ktorú od nich dostali tým, 
že boli zvolení do vedenia obce. 

Po rokoch rozmachu obce prišli roky, kedy sa povojnový elán utlmil 
a obec začala stagnovať. Tým, že sa zriadili pri miestnych národných vý-
boroch úrady v každej obci mnoho z nich túto skutočnosť v rámci daných 
možnosti aj využilo. Vo väčšine sa tajomníkmi MNV stali miestni obyva-
telia, ktorí boli prirodzene naklonení pomôcť svojej obci. Vtedajší predse-
dovia MNV boli volení poslancami na základe odporučania komunistic-
kej strany vždy jednomyseľne a bez toho, aby som chcel niekoho podceniť 
často iba podpisovali to, čo pripravil na celý úväzok zamestnaný tajomník. 
Keďže u nás to neboli naši obyvatelia, nie príliš sa usilovali komplikovať si 
život a robili iba to, čo im nariadili okresné orgány. Vlastná iniciatíva chý-
bala a tak sa nevybudovalo takmer nič. Spotrebné družstvo Michalovce  
/predchodca dnešnej COOP Jednoty/ dostalo obecný obchod a kultúrny 
dom úradným prevodom, namiesto toho, aby sa vybudovalo obchodné 
stredisko tak ako v iných obciach, pošta bezodplatne dostala budovu, ško-
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la sa nepostavila i keď taká možnosť v tom čase bola. Je to veľká škoda, 
pretože takáto príležitosť sa už nebude opakovať. 

Koniec päťdesiatych rokov je charakterizovaný najmä začiatkom veľ-
kej výstavby rodinných domov. Hromadne sa búrajú staré domy postavené 
začiatkom 20. storočia a budujú sa nové z tehál a tvárnic. Tvárnice sú naj-
prv vyrábané zo škvarobetónu, ale už sa objavujú aj pórobetónové, ktoré sú 
ľahšie a oveľa kvalitnejšie. Domy sú vybavené sociálnym zariadením, ktoré 
dovtedy absolútne chýbalo a takmer každý člen rodiny má svoju vlastnú 
izbu. Dedina dostáva celkom iný vonkajší výzor a opeknieva.

Na konci roku 1956 vyzeral Lastomír takto: “V obci žije 1195 oby-
vateľov, z toho počtu je 261 roľníkov, 104 robotníkov, 2 remeselníci a 31 
príslušníkov pracujúcej inteligencie. Ostatní sú pracujúce v domácnosti /
ženy/, deti , starci a stareny. Národnosť je čisto slovenská. Náboženská prí-
slušnosť : 506 je reformovaných kresťanov, 404 pravoslávnych, 244 rímo-
katolíkov a 41 iného vierovyznania.

Obyvatelia bývajú väčšinou v murovaných domoch, niektorí ešte 
v drevených. Úroveň bývania sa však každým dňom zlepšuje. Domy majú 
zavedený elektrický prúd, skoro každá druhá rodina vlastní rádio. Tí oby-
vatelia, ktorí ešte nemajú kúpeľňu, používajú na kúpanie plechové vane, 
alebo veľké drevené nádoby /šafľe/.

V obci sa stále zachovavajú náboženské sviatky a s nimi spojené obra-
dy. Kroj sa z dediny takmer úplne vytratil, niektorí si ho ponechali ako 
spomienku a udržiavajú ho nielen pre budúce generácie, ale aj pre diva-
delných ochotníkov, ktorí tradície lastomírskeho divadelníctva udržiavajú 
a pravidelne vystupujú. Pri vzájomnej komunikácii sa hovorí zemplínskym 
nárečím, úradný jazyk sa používa len pri rozhovoroch s cudzími, alebo pri 
úradných jednaniach. Deti v škole napriek úsiliu učiteľov cez prestávky ho-
voria nárečím.

Tak, ako sa vytratil kroj postupne sa vytrácajú aj dedinské zvyky 
a obyčaje. Pretrvávajú už len na Veľkú noc a na dedinských svadbách.

Život v obci riadi MNV / miestny národný výbor/. Stará sa predo-
všetkým o plnenie plánu poľnohospodárskej výroby, zabezpečuje skoré 
vykonávanie poľnohospodárskych prác, plnenie dodávkových povinností 
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a plynulú distribúciu prídelov. Taktiež dbá o zvyšovanie kultúrnej úrovne 
obyvateľov obce.

V obci je niekoľko masovo-politických organizácií. Sú to – KSS, ktorá 
má 50 členov, SČSP /Zväz Československo – sovietskeho priateľstva/-60 
členov, ČSM /Československý zväz mládeže/-110 členov, Sokol-70 členov, 
Zväzarm / Zväz pre spoluprácu s armádou/-9 členov. Vedúcu úlohu má 
KSS, ktorá sa stará predovšetkým o ideologický rast straníkov i nestraní-
kov. Sleduje plnenie plánu a riadi prácu iných organizácií.

Ľudia žijúci v obci sú predovšetkým roľníci, ktorí príkladne obhos-
podarujú pôdu. Priemerná výmera pôdy na jedného roľníka je okolo 4 ha. 
Z remeselníkov zostali v obci iba jeden kováč a jeden stolár. Ostatní re-
meselníci našli uplatnenie v nových priemyselných podnikoch. V obci sú 
dva obchody so zmiešaným tovarom a jedno pohostinstvo. Z úradov je to 
kancelária MNV a okrsok verejnej bezpečnosti. Pri MNV je tiež matričný 
úrad kde patrí aj obec Sliepkovce. Funguje tu poradňa pre matky s deťmi, 
do ktorej prichádza ordinovať lekár raz za 14 dní. Ambulancie všeobecné-
ho lekára a zubára sú v Michalovciach.“

Obraz obce a život jej obyvateľov sa neustále menil, ale aj zlepšoval. Pri 
sčítaní obyvateľstva v roku 1961 bolo zistené, že v obci žije 1216 obyvate-
ľov, ktorí bývajú v 285 domoch. Pri tomto sčítaní sa zisťovalo aj vybavenie 
domácnosti a bolo konštatované: v obci ľudia vlastnia 207 rádioprijíma-
čov, 84 elektrických práčok, 4 chladničky, v 10-tich domoch je vodovod 
a tri domácnosti majú televízor. K pozeraniu televízie sa často schádza celá 
rodina, susedia a mimoriadnej obľube sa tešia prenosy zo športových pod-
ujatí, osobitne hokej a krasokorčuľovanie. Návštevnosť filmových predsta-
vení začína pomaly klesať.

Do 1959 roku sa obecné oznámenia vyhlasovali obecným bubeníkom, 
ktorý bol zároveň aj zriadencom MNV. Bubnovaním sa vyvolávali občania 
na dvory a potom silným krikom bubeník vyhlásil oznámenie. Zavedením 
miestneho rozhlasu táto atrakcia zanikla. Posledný bubeník po zavedení 
rozhlasu s veľkou obľubou ak sa mu podarilo dostať sa k rozhlasovej ústred-
ní vykonával aj hlásenia v miestnom rozhlase. Niektoré boli naozaj zaují-
mavé a aj pobavili. Istý čas som sa cez skúškové obdobie pripravoval doma 
a niektoré „hlášky“ som si poznamenal na papier, ktorým bol obalený môj 
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študijný index. Pri skúške sa index dostal do rúk mňa skúšajúceho profe-
sora veterinárnej ortopédie, ktorý bol rodákom z Michaloviec a mal som 
s ním takmer priateľské vzťahy čo priebeh skúšky značne urýchlilo, preto-
že sme hneď prešli namiesto problematiky ortopédie na obsah zápisu na 
obale indexu. Vysvetlil som mu, že to sú skrátené záznamy niektorých relá-
cií v lastomírskom rozhlase. Nesmierne ho to začalo zaujímať a tým vlast-
ne bola skúška úspešne z mojej strany skončená. Bez chválenia však musím 
dodať, že aj bez toho by som skúšku bez problémov urobil, pretože k tomu-
to profesorovi by som si nedovolil prísť nepripravený, lebo okrem toho, že 
to bol krajan, bol aj mojím blízkym človekom, ktorý mi počas štúdia viac-
krát pomohol. Niektoré hlásenia som dosť presne zopakoval, čo atmosféru 
skúšky značne uvoľnilo aj pre tých, ktorí tam boli z učiteľov a študentov. 
Veď posúďte sami, či to nebolo pekné:“ Oznamujeme chlopom, ktorí cho-
dia po valale s vajcami, aby sa vrátili domov, pretože samoobsluha odišla 
do Budkoviec“ Preložené do zrozumiteľnejšej reči to znamenalo, že vajíč-
ka /slepačie/ sa v obchode nevykupujú, pretože predavačky sú na schôdzi 
v Budkovciach. Iný oznam: „Dnes naposledy upozorňujeme súkromných 
roľníkov, aby si splnili dodávky sena, nakoľko pracujúci v mestách nebudú 
mať čo jesť.“ „Gratulujeme našim futbalistom ku víťazstvu nad Malčicami, 
keď sme remizovali 3:3 a hrajeme im hudbu tvist“. „Dnes večer premetu-
jeme zamilovaný film, film má názov Horúce srdce a hlavnú úlohu hraje 
Božena Němcová. Film je zamilovaný a dobrý lebo sa v ňom aj plače.“ 

V roku 1963 je zlikvidovaný v obci matričný úrad a celá matrika našej 
obce je presunutá do Michaloviec. Od tohto roku je matričným úradom 
pre obec mesto Michalovce.

V tom istom roku sa viditeľne zmenil vzhľad časti obce pri Laborci, 
lebo sa začali práce na prieseku rieky. Vykopali nové koryto v dĺžke oko-
lo 300 metrov a pri cintoríne vzniklo slepé rameno v dĺžke asi 500 met-
rov. Začali ho využívať najmä mladí v lete na kúpanie. Bolo to však ne-
bezpečné, pretože Laborec bol znečistený odpadovými vodami z fabrík 
v Humennom, Strážskom a Michalovciach. Dôsledky týchto znečistení 
nie sú zlikvidované ani dodnes. V zime rameno slúžilo ako klzisko pre ho-
kejistov a korčuliarov. Nádejnú oddychovú lokalitu v našej obci sa poda-
rilo zničiť mestu Michalovce, konkrétne jeho Technickým službám, ktoré 
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si tu urobili na celé desaťročie skládku odpadov. Táto existovala od roku 
1983 až do konca roka 2002. Dodnes však nie je zrekultivovaná, začo nesie 
zodpovednosť jej prevádzkovateľ mesto Michalovce. To navonok deklaruje 
snahu o jej likvidáciu, zaplatilo nemalé peniaze za projekty, ale nevysporia-
dalo vlastnícke vzťahy ku pozemku a ani dodnes nepožiadalo ministerstvo 
životného prostredia o poskytnutie dotácie na úpravu skládky. Naša obec 
mala a stále má záujem o spoločné riešenie, lenže sama v tejto veci nemô-
že konať vzhľadom na skutočnosť, že nie je vlastníkom tohto územia. Aj 
keď v období, keď skládka vznikala, sa to považovalo za výhodné pre obec, 
pravdou zostáva, že najviac poškodenou stranou bola naša obec, ktorej ob-
čanov sa nikto nepýtal na ich názor. Najmä tí, ktorí bývajú v jej blízkosti, 
si vytrpeli veľmi veľa.

S výstavbou rodinných domov súvisí aj ďalšia modernizácia ich vnú-
torných priestorov. Už si nikto nebuduje dom, ktorý by nemal kúpeľňu, 
sociálne zariadenia, vodovod, ústredné kúrenie a ďalšie vymoženosti. 
Prudko narastá počet televízorov, pračiek, chladničiek. Po zriadení poš-
tového úradu je nebývalý záujem o telefón v domácnostiach. Hneď na za-
čiatku poštovej prevádzky požiadalo o zavedenie telefónnej linky viac ako 
50 domácnosti.

Pomerne dlho trvalo, kým sa v obci začalo s výstavbou miestnych 
komunikácii. V prijateľnom stave boli cesty cez ulicu vedúcu ku Vrbnici 
a cesta z Michaloviec do Sliepkoviec. Ostatné cesty boli najmä na jeseň 
a jar plné blata a v lete plné prachu. S ich úpravou sa začalo v roku 1960 
a až v roku 1968 sa po cestách dalo chodiť bez väčších problémov. Neboli 
to však ešte cesty asfaltové, ale iba valcovaný kameň. Asfaltového povrchu 
sa naše cesty dočkali v roku 1971.

Rast životnej úrovne sa dosť výrazne prejavil pri sčítaní ľudí domov 
a bytov v roku 1970, keď bolo konštatované že obec Lastomír má 376 do-
mov, z toho 295 obývaných, 212 domov bolo vybudovaných po druhej sve-
tovej vojne, obec má 1.244 obyvateľov. Z počtu obyvateľov je 618 mužov 
a 626 žien. Vybavenie domácnosti je nasledovné:

18 domov má ústredné kúrenie, 91 domov má vodovod, 17 domov má 
elektrický ohrievač teplej vody, 1 ohrievač vody na plyn, 5 kuchynských 
šporákov na elektrinu, 110 na plyn, 149 chladničiek, 128 práčok, 225 
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televízorov, 35 elektrických vysávačov, 22 motocyklov, 41 osobných moto-
rových vozidiel, 43 telefónov v domácnostiach a 59 prenosných rádií.

 
Tank osloboditeľov pripomínajúci druhú svetovú vojnu.
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Prudký rozvoj a modernizácia obce
V roku 1971 sa vo voľbách dostali konečne do vedenia obce 

Lastomírčania, ktorých cieľom bolo dostať obec tam, kde v minulosti na-
ozaj patrila. Predsedom MNV sa stal Michal Pikula a tajomníkom Július 
Jenčík. Predsedom družstva Ing. Ján Palkoci, čo malo tiež dôležitú úlohu 
z hľadiska následnej pomoci družstva obci. Aj v rade MNV zasadli ľudia, 
ktorí chceli veci pohnuť vpred. To bol prvý a najdôležitejší činiteľ budúce-
ho prudkého rozvoja našej obce. 

Nové vedenie obce začalo svoju činnosť naozaj tak ako sa patrí. 
Uvedomovali si, že mnohí nás vo výstavbe svojich miest a obci veľmi pred-
behli a dohnať zameškané nebude ľahké. Prvou väčšou investíciou bola 
výstavba chodníkov popri miestnych komunikáciách. Práce organizoval 
MNV, ktorý zabezpečil potrebný materiál a práce vykonávali občania 
sami. Chodníky dostali asfaltový povrch potom až v roku 1978.

13. február 1973 je pamätným dňom najmä z toho dôvodu, že vtedy sa 
začalo s výstavbou nového kultúrneho domu. Prvé výkopy urobili členovia 
JRD, ktorí pracovali na úseku živočíšnej výroby a stavebná skupina JRD, 
ktorú viedol Michal Cucák. Mnoho odborných prác urobil on sám a bol 
vždy pripravený pomôcť. Ešte v tom istom roku 24. novembra sa konalo 
slávnostné otvorenie za účasti mnohých pozvaných hostí a početnej sku-
piny našich občanov. Na prácach sa podieľalo mnoho našich ľudí mladých 
a starších. Stavebný dozor mal Andrej Jenčík. Súčasťou kultúrneho domu 
je aj kuchyňa s príslušenstvom a priestory pre MNV. Počas slávnosti otvo-
renia dostalo 30 občanov, ktorí sa najviac pričinili o vybudovanie tohto tak 
veľmi potrebného zariadenia čestné uznanie s poďakovaním od obce.

Bolo postavené nové oplotenie cintorína, vykopaná studňa na vodu 
potrebnú k údržbe hrobov a polievaniu kvetov. Taktiež inštalované osvet-
lenie pozostávajúce najprv z 8 lámp. Nikomu neprekážalo, že na tieto účely 
sa vykonala zbierka od obyvateľov po 50 Kčs.

V roku 1978 už bolo v obci 256 televízorov, 200 rádií a 90 telefónnych 
prípojok. Odberali sa nasledovné noviny a časopisy: Pravda 97 výtlačkov, 
Východoslovenské noviny 50, Práca 10, Smena 10, Roľnícke noviny 87, 
Rudé právo 4.
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V obci žilo 430 dôchodcov, ktorí poberali mesačne 320.000 Kčs.
16. mája 1982 sa začalo s výstavbou vodovodu a 16. decembra bola 

voda v celej obci. Dokonca už 24. septembra sa niektoré domy a zariadenia 
napojili na verejný vodovod.

Plynofikácia obce bola ďalším smelým cieľom, ktorý sa podarilo zrea-
lizovať v priebehu necelých dvoch rokov. S výstavbou sa začalo v roku 1984 
a práce sa ukončili v roku 1986. Na prácach spojených s plynofikáciou obce 
sa vo veľkej miere podieľali samotní občania, ktorí len na stavbe regulačnej 
stanice odpracovali 6.500 dobrovoľných brigádnických hodín. Podieľali sa 
na prácach potrebných na pripojenie domov k plynovému potrubiu a vlast-
ne všade, kde to bolo v tom čase potrebné.

Brigáda počas plynofikácie obce. Záber dokumentuje 
ochotu a elán občanov pri zveľaďovaní obce

Veľkým problémom sa stal starý drevený most cez Laborec, ktorý bol 
občanmi postavený tesne po vojne a už aj prejazd po ňom osobným autom 
spôsoboval obavy o jeho stabilitu, nehovoriac o tom, že ho využívali poľ-
nohospodári so svojou ťažkou technikou i mesto pri vyvážaní odpadu na 
skládku. Výstavbe nového mosta predchádzali zložité jednania s rôznymi 
organizáciami, množstvo spracovanej agendy až nakoniec prišiel súhlas 
na výstavbu. V rokoch 1984-1986 Inžinierske stavby Košice vybudovali 
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železobetónový most, ktorý s úľavou privítali nielen majitelia domov na 
druhej strane Laborca, ale aj poľnohospodárske družstvo a Technické služ-
by mesta Michalovce. Zároveň sa na most zavesilo vodovodné a plynové 
potrubie pre časť obce za riekou.

Pri jednej z porád predstaviteľov obcí v roku 1986 sa náš tajomník 
MNV Július Jenčík stretol so zástupcami armády, ktorí práve v tom čase 
vyraďovali z výzbroje armády tanky, ktoré pomohli pri porážke fašistov 
a jeden ešte pojazdný vypýtal pre našu obec. Pri hľadaní miesta na jeho 
umiestnenie sa využila časť mosta vyhodená do povetria Nemcami na kon-
ci vojny a dnes je spomienkou na toto zlé obdobie a tiež pripomína oslobo-
denie Sovietskou armádou, ktorá prišla do obce práve cez Laborec 

V roku 1990 sa začalo s budovaním kanalizácie v obci v spojení s čis-
tiarňou odpadových vôd. Táto stavba narobila a ešte stále robí obci obrovské 
problémy. Od prípravy projektov až do dnes ju sprevádza jedno nešťastie za 
druhým. Z nášho dnešného pohľadu je čistiareň úplne zbytočná, pretože 
kanalizácia mohla byť napojená na mestskú čistiareň, ktorá je na rozhraní 
mesta a našej obce. V čase výstavby to však nebolo možné, nakoľko vte-
dy čistiareň niekoľkonásobne prekračovala jej kapacitu. Pre Lastomír to 
znamenalo vybudovať vlastnú čistiareň. Druhým problémom bolo dostať 
odpadové vody do čistiarne pri Laborci napriek opačnému sklonu územia 
obce. Bol zvolený systém prečerpávacích staníc, pretože vtedy ešte nebol 
problém drahých energií. Keď už tieto problémy doriešili, vznikol najväčší. 
To boli peniaze. V období tesne po nežnej revolúcii sa jedni spoliehali na 
staré dobré socialistické zvyky, že keď bude zlé, niekto to zaplatí, čím sa 
myslelo na štát, a druhí verili, že keď sa štát zaručí a dá ručiteľský prísľub 
svoje slovo aj dodrží. Obec zobrala úver, ktorý ručil Štátny fond životného 
prostredia a s výstavbou sa začalo. Práce robila v tom čase už súkromná fir-
ma, ktorej viac ako na kvalite záležalo na čase a v krátkom čase veľkú časť aj 
urobila. Do čistiarne bola namontovaná vtedy dostupná technológia, ktorá 
vo vyspelých krajinách už nezodpovedala platným normám a zakrátko sa 
už nemontovala ani u nás. Kanalizácia však ľuďom značne uľahčila život, 
čo bolo zvýraznené aj tým, že za odpadové vody sa neplatilo. Na začiatku 
roku 1994 štátny fond záväzok začal splácať, lenže so zmenou vlády platiť 
prestal a na súde zástupcovia ministerstva životného prostredia prehlásili, 
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že ručiteľský záväzok je neplatný nakoľko fond nebol oprávnený uzatvoriť 
takúto zmluvu. Banka však požaduje úver vrátiť a tak doteraz nie je súdne 
konanie ukončené, čo radosť z dobrej veci značne zatieňuje. Dnes našťastie 
kanalizáciu prevádzkuje Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s., 
pretože obec by to v súčasnosti ani materiálne ani finančne nedokázala. 
Napriek všetkým ťažkostiam a problémom je Lastomír jednou z prvých 
obci v celom Východoslovenskom regióne, kde je zavedená kanalizácia 
a má čistiareň odpadových vôd. Bez kanalizácie zostala len časť obce za 
Laborcom, čo sa urobilo v roku 2003 z prostriedkov dotácie z ministerstva 
životného prostredia. V tom istom roku sa začalo aj s rekonštrukciou čis-
tiarne odpadových vôd v súlade s požiadavkami nových noriem o odpado-
vých vodách. Celkom bolo na rekonštrukciu vynaložených 4,5 miliónov 
Sk. Práce boli ukončené v roku 2005 a v súčasnosti kapacita čistiarne by 
mohla slúžiť približne pre 3000 obyvateľov. 

Rozsiahlejšie sčítanie ľudí, domov a bytov sa uskutočnilo 3. marca 
1991 vtedy ešte v Československej republike a konalo sa metódou samo-
sčítania. Výsledky v našej obci boli nasledovné: V obci žilo: 1121 trvale 
bývajúcich obyvateľov, z toho: 536 mužov a 585 žien. Podľa veku: 0-14 
rokov-222, 15-59 rokov muži-312, 15-54 rokov ženy-288, nad 60 rokov – 
muži-100, nad 55 rokov-ženy-199.

Národnosť: slovenská-1101, česká – 1, maďarská – 4, rusínska – 2, 
ukrajinská – 1, rómska-6. Údaje o rómskej národnosti treba brať s re-
zervou, pretože niektorí obyvatelia si ju nepriznali, čo bolo dosť veľkým 
prekvapením.

Domy: 336 domov, 307 trvalo obývaných, 29 neobývaných domov.
Veľkosť a vybavenie domácnosti: 1136 obytných miestnosti s plochou 

viac ako 8m2, 266 domov troj a viac izbových, 172 domov má ústredné 
kúrenie, 271 domov je vybavených kúpeľňou, v obci je 181 automatických 
práčok, občania vlastnia 140 osobných aut, 6 rodín má okrem domu aj re-
kreačnú chatu mimo obce. To svedčí o stálom raste úrovne života v obci.

Pre dôstojné rozlúčky so zomretými chýbal obci ešte Dom smútku, 
teraz aj Dom nádeje. Po prvých demokratických voľbách do obecného 
zastupiteľstva sa z iniciatívy niektorých poslancov rozhodlo, že obec ne-
bude ďalej súhlasiť s bezplatným znečisťovaním a devastáciou jej teritória 
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odpadom z mesta a okolitých obci, ktorý je vyvážaný na existujúcu sklád-
ku v mŕtvom ramene Laborca. Po zložitých jednaniach a aj na určitý čas 
zatvorení príjazdu na skládku predstavitelia mesta súhlasili, že mesto 
Michalovce bude ročne obci prispievať sumou 1 milión korún ako kom-
penzácia za využívanie obecného priestoru. Z týchto peňazí sa začal budo-
vať dom smútku. Jeho vysviacka bola vykonaná v novembri 1995 duchov-
nými všetkých cirkvi, ktoré sú zastúpene v našej obci.

V roku 1997 sa vykonali opravy kultúrneho domu a obecného úradu, 
taktiež sa vymenilo zariadenie v týchto priestoroch.

Rok 1998 bol významný z niekoľkých dôvodov. Predovšetkým to bol 
rok keď sme si pripomenuli 710 výročie prvej písomnej zmienky o našej 
obci a potom to bolo schválenie symbolov našej obce spolu s ich uvede-
ním do používania. Pri tejto príležitosti sa konali obecné slávnosti za účasti 
našich obyvateľov, ale aj rodákov z obce, ktorí prišli v značnom počte zo 
Slovenska aj zahraničia. Pri tejto príležitosti na základe rozhodnutia obec-
ného zastupiteľstva bolo udelené obecné vyznamenanie a to „Pamätná 
medaila obce Lastomír“ deviatim občanom, z toho 6 žijúcim a 3 in memo-
riam. Boli to: Dp. Ján Čontofalský, farár reformovanej kresťanskej cirkvi, 
Michal Beňák, učiteľ a kronikár, Mgr. Ladislav Bindas, stredoškolský pro-
fesor, Emil Ivan, pracovník poľnohospodárskeho družstva, MVDr. Ján 
Jenčík, veterinárny lekár, Juraj Kačmár, učiteľ, Zoltán Kniežov, riaditeľ 
školy a kronikár in mem., Andrej Jenčík, stavebný technik in mem., Július 
Jenčík, starosta obce in mem.

Pri tejto príležitosti boli posvätené aj obecné symboly a to: Erb obce, 
ktorý tvorí: V zelenom štíte zo zlatej hrudy vyrastajú do tvaru písmena 
V hore dva zlaté klasy a dole podobne dve zlaté stopky, na každej po tri 
strieborne kvietky. Ide o vernú kópiu pôvodného erbu našej obce z roku 
1780, ktorý bol znázornený na obecnej pečatí a pečať bola súčasťou podpi-
su predstaviteľa obce.
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Pôvodný erb obce a súčasný s vlajkou

Vlajka obce pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej, 
zelenej, žltej a bielej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je troma cípmi, 
t. j. dvoma zastrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu.

Obecná pečať pozostáva z obecného erbu uprostred a nápisu: OBEC 
LASTOMÍR po obvode spodnej časti pečate. 

Politické zmeny, ktoré priniesol koniec roka 1989 a potom následne 
všetko, čo s tým súviselo, úplne zmenili postavenie našich miest a obcí. 
Predtým to bolo obdobie, keď všetko, čo sa smelo urobiť, bolo dopredu 
určené a prostriedky na život aj rozvoj obce prideľoval štát vystriedalo 
obdobie, keď rozhodovanie pomaly prechádza na miestnu samosprávu. 
Obce začínajú hospodáriť s tým, čo si samy vytvoria a s čiastkou podielov 
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z daní, ktoré platia domáci obyvatelia. Každoročne prechádza na obce viac 
kompetencii a zodpovednosti. Na jednej strane je to pozitívne, ale má to 
aj problémy. Tým najväčším je nedostatok finančných prostriedkov na 
rozvoj. Predstavitelia volení v slobodných voľbách sa musia usilovať, aby 
z toho, čo majú, dokázali zabezpečiť bezproblémový chod svojich obcí 
a miest. Obecné úrady sa stavajú naozajstnými úradmi pre svojich obča-
nov a občania ich pomoc potrebujú podstatne viac ako to bolo v minulosti. 
Týmto sa úplne zmenilo aj postavenie starostu alebo starostky. Ak pred-
tým stačilo iba poslušne plniť príkazy a nariadenia z okresu a KSS, teraz už 
treba používať aj vlastný rozum a snahu, aby sa vytvorili dobre podmienky 
pre voličov, pretože svojich zástupcov si už naozaj volíme my sami bez cu-
dzieho nariadenia. Počet poslancov sa výrazne znížil, najprv na dvanásť 
a v posledných volebných obdobiach na sedem poslancov.

Aj v týchto zmenených podmienkach však rozvoj obce pokračuje na-
ďalej. Z toho, čo zaplatilo mesto za umiestnenie skládky sa v roku 2001 
vynovila prevažná väčšina miestnych komunikácií, to bolo potrebné pre 
ich opotrebovanie a tiež poškodenie pri budovaní vodovodu, plynu a kana-
lizácie. Obec tým výrazne opeknela a život obyvateľom sa spríjemnil.

V roku 2003 sa na kanalizáciu napojila aj časť obce za Laborcom, v na-
sledujúcom roku sa tam postavila nová cesta a opravila sa cesta ku cinto-
rínu. Na cintoríne sa vybudoval priestor na modernejší, resp. praktickejší 
spôsob pochovávania bez budovania hrobiek, ktoré sú náročné na údrž-
bu a po určitom čase sa rozpadávajú. Pozostalí si toto riešenie pochvaľujú 
a predpokladáme, že v budúcnosti sa to rozšíri. Taktiež sa cintorín znova 
oplotil a celý je ozvučený. V ďalšom roku 2004 sa vyasfaltovalo priestran-
stvo pred kultúrnym domom, cesta k nemu dostala nový asfaltový koberec 
a opravili sa vonkajšie omietky na kultúrnom dome.

V súčasnosti je pripravený projekt na rekonštrukciu obecného úradu 
a celého kultúrneho domu a očakávame ,že sa aj našej obci ujde z veľkého 
finančného balíka Európskej únie nielen na túto akciu, ale aj na odvodne-
nie obce a vybudovanie nových chodníkov po celej obci s úpravou vjazdov 
do dvorov, čo by obci dodalo úplne iný výzor v súlade s modernými požia-
davkami na vzhľad vidieckych sídiel.
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Dlhodobým problémom v Lastomíre je starnutie obyvateľov. Je to jed-
nak tým, že sa predlžuje priemerný vek, čo nás teší, ale na druhej strane 
je to stále sa zmenšujúci počet narodených detí, čo nás zarmucuje a nedá-
va perspektívu pre vybudovanie novej školy. Eurofondy sú určené predo-
všetkým tam, kde je nárast počtu obyvateľov vyšší a priemerný vek nižší. 
Škola v obci je základom jej existencie a bolo by hriechom ju neuchovať pre 
ďalšie generácie. Treba veriť, že z balíka dotácií sa čosi ujde aj pre rekon-
štrukciu našej základnej školy.

Život v obci dnes už nemožno porovnávať ani s obdobím pred nie-
koľkými rokmi. Ťažko sa nájde dom bez kúpeľne a sociálneho zariadenia, 
takmer každý dom je vybavený kompletnými inžinierskymi sieťami. Už ne-
rátame počet práčok, televízorov, rádií a iného vybavenia domácností, lebo 
to každý považuje za samozrejmosť. Domy sú vybavené internetom, počíta-
če sú pomaly nevyhnutnosťou a základnou pracovnou a študijnou pomôc-
kou. Počet osobných áut sa každodenne zvyšuje a nie je nič výnimočné, ak 
v rodine majú dve i viac osobných automobilov. Na druhej strane sa ľudia 
stále viac uzatvárajú do svojho súkromia vytráca sa to, čo sme poznali ešte 
nedávno ako vzájomné porozumenie a spolupatričnosť. Osobná sloboda 
sa často chápe ako povolenie konať tak, ako sa nám v tej-ktorej chvíli páči 
a svoje záujmy povyšujeme nad záujmy väčšiny. Nezanedbateľným problé-
mom súčasnosti je zvýšená nezamestnanosť, najmä na území východného 
Slovenska, kde došlo k poklesu poľnohospodárskej výroby, redukcii počtu 
priemyselných závodov, ktoré boli zamerané predovšetkým na strojáren-
skú výrobu a aj vysokému počtu obyvateľov bez kvalifikácie. Najviac po-
stihnutou skupinou sú predovšetkým mladé rodiny a dôchodcovia. 
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Predstavitelia obce 
po roku 1945 až doteraz

Meno 
a priezvisko od do Funkcia Tajomník

Michal Staško 12.12.1944 3.2.1946 Predseda MNV
Andrej Vasiľ 4.2.1946 1.6.1946 Predseda MNV
Andrej Salay 2.6.1946 14.6.1947 Predseda MNV
Ján Bindas – Balog 15.6.1947 4.3.1948 Predseda MNV

Ján Andrejko 5.3.1948 18.12.1949 Predseda dočas. 
správ. rady

Andrej Gajdoš 19.12.1949 15.8.1951 Predseda MNV
Michal Koščo 16.8.1951 12.9.1956 Predseda MNV Michal Plutko
Juraj Tatarčík 13.9.1956 29.5.1957 Predseda MNV Michal Tirpák
Michal Koščo 30.5.1957 15.3.1958 Predseda MNV Michal Tirpák
Ján Koščo 16.3.1958 15.9.1958 Predseda MNV Michal Koščo
Ján Tirpák 19.9.1958 25.6.1960 Predseda MNV Michal Hreha
Juraj Tatarčík 26.6.1960 24.6.1964 Predseda MNV Ján Hujdič
Ján Koščo 25.6.1964 15.12.1971 Predseda MNV Ján Hujdič
Michal Pikula 16.12.1971 26.6.1981 Predseda MNV Július Jenčík
Július Jenčík 27.6.1981 3.12.1994 Starosta obce Ján Kubej
Ing. Emil Palkoci 25.2.1995 19.12.1998 Starosta obce nevolí sa
Mária Hricová 20.12.1998 7.12.2002 Starostka obce nevolí sa
MVDr. Ján Jenčík 8.12.2002 16.12.2006 Starosta obce nevolí sa
Ľubomír Šipoš 17.12.2006 - Starosta obce nevolí sa

Z tohto tabuľkového prehľadu je vidieť, že na čele obce sa vystrieda-
lo pomerne veľa občanov. Na jednej strane bolo viacerým umožnené, aby 
preukázali svoje schopnosti pomôcť ostatným zlepšiť podmienky života 
vo svojej obci, na druhej strane niektorí začali dielo, ktoré sa im nepoda-
rilo dokončiť. Za socializmu však bolo dávno pred voľbami rozhodnuté, 
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kto bude zvolený a jednomyseľnosť volieb bola samozrejmosťou. Návrh na 
predsedu MNV vždy predniesol predseda KSS a nemohlo sa stať, aby jeho 
návrh neprešiel. Predseda sa volil zo zvolených členov miestneho národné-
ho výboru, v ňom bolo celkom zbytočne mnoho ľudí, ktorých povinnos-
ťou bolo vždy odsúhlasiť pripravené závery, v ktorých bolo 80 i viac percent 
nepotrebných konštatovaní o realizácii záverov zjazdov komunistickej 
strany. Počet členov MNV v našej obci bol 21 a to preto, lebo zloženie 
muselo mať určený počet členov KSS, počet nestraníkov, počet členov do 
35 rokov, počet žien, zastúpenie robotníkmi a roľníkmi. Kvalita ľudí bola 
nepodstatná. Až po roku 1989 sa volia členovia obecného zastupiteľstva 
na základe rozhodnutia voličov z kandidátov politických strán a taktiež 
z nezávislých, ktorí pre kandidatúru potrebujú určitý počet podpisov vo-
ličov podľa veľkosti obce, ktorí vyslovia súhlas, aby ten občan kandidoval. 
Starosta sa volí taktiež občanmi a právo kandidovať má každý kto splňu-
je zákonom stanovené podmienky. Prvé slobodné voľby po roku 1989 sa 
konali v našej obci v dňoch 23. a 24. novembra 1990. Do 12 členného 
obecného zastupiteľstva bolo navrhovaných 40 kandidátov a zvolení boli: 
MVDr. Juraj Kačmár, Ján Mitro, MVDr. Ján Jenčík, MVDr. Juraj Mojsej, 
Mgr. Ladislav Bindas, Emil Ivan, JUDr. Danica Džačková r. Bindasová, 
Mgr. Ľudmila Vahovičová rod. Cucáková, Ing. Emil Palkoci, Milan Hric, 
Ján Varga, Marta Buríková. 

Na funkciu starostu kandidovali traja občania a zvolený bol dovtedaj-
ší predseda MNV Július Jenčík.

Ďalšie slobodné voľby boli v dňoch 18. a 19. novembra 1994, z dvoch 
kandidátov na starostu obce dostal výraznú väčšinu doterajší starosta Július 
Jenčík. Z 24 kandidátov na členov obecného zastupiteľstva bolo zvolených 
týchto 12: Ing. Jaroslav Kločanka, Milan Hric, Marta Buríková, MVDr. 
Ján Jenčík, Mgr. Ladislav Bindas, Ján Mitro, MVDr. Bohuš Jenčík, 
MVDr. Juraj Mojsej, Ing. Ľudmila Čontofalská, Ing. Emil Palkoci, Emil 
Ivan, Alena Kačmárová.

Novozvolený starosta obce Július Jenčík krátko po voľbách náhle 
zomrel / 3.12. 1994/ a určitý čas ho zastupoval Ing. Emil Palkoci, ktorý 
bol zástupcom starostu. V doplňovacích voľbách 24. 2.1995 bol za staros-
tu zvolený Ing. Palkoci, ktorý voľby vyhral z dvoch kandidátov. Zároveň 
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namiesto novozvoleného starostu sa členom obecného zastupiteľstva stal 
prvý náhradník Michal Ketcem ml a za zástupcu starostu bol zvolený 
Mgr. Ladislav Bindas. 

Voľby v roku 1998 sa konali v dňoch 18. a 19. 12. a z počtu 5 kandi-
dátov na starostu bola zvolená za prvú starostku v dejinách obce dovte-
dajšia pracovníčka obecného úradu Mária Hricová. Do obecného zastupi-
teľstva boli z počtu 23 kandidátov zvolení: Marta Buríková, Ing. Jaroslav 
Kločanka, Ing. Ladislav Zásadný, Jaroslav Andrašov, Daniela Hrehová, 
Milan Hric, Michal Humeník, MVDr. Ján Jenčík, Štefan Chvostaľ, Ing. 
Miroslav Kačmár, Mgr. Ľudmila Vahovičová, Juraj Kováč. Hneď na pr-
vom zasadaní nového obecného zastupiteľstva sa vzdala Marta Buríková 
a na jej miesto nastúpil prvý náhradník Martin Gajdoš.

Funkcia starostu sa menila aj po ďalších voľbách, ktoré boli v dňoch 
6. a 7. decembra 2002. Novým starostom sa stal MVDr. Ján Jenčík, ktorý 
získal viac hlasov ako jeho protikandidátka. Počet členov obecného zastu-
piteľstva na základe novelizácie zákona o voľbách do samosprávy sa znížil 
z 12 na 7 členov. Zo 17 kandidátov boli zvolení: Ing. Jaroslav Kločanka, 
Ing. Ladislav Zásadný, Jaroslav Andrašov, Ľubomír Šipoš, JUDr. Danica 
Džačková, Daniela Hrehová, Ing. Stanislav Kaputa.

Zatiaľ posledné voľby v obci boli v dňoch 14. a 15. decembra 2002. 
Starostom sa stal Ľubomír Šipoš, ktorý vyhral voľby z počtu dvoch kan-
didátov, keď sa predtým kandidatúry vzdal doterajší starosta zo zdravot-
ných dôvodov a kandidátka bez udania dôvodu. Z 26 kandidátov za po-
slancov boli zvolení: MUDr. Marián Jenčík, JUDr. Danica Džačková, 
Ing. Ladislav Zásadný, Milan Hreha, Marta Buríková, Jaroslav Andrašov, 
Vladimír Balog. 

Novozvolené obecné zastupiteľstvo sa ujalo svojej funkcie 29. decem-
bra na slávnostnej schôdzi a očakávame ako sa im bude dariť uspokojiť ná-
ročných lastomírskych voličov.



Fotografie starostov obce zvolených po roku 1989

     
 Mária Hricová   Július Jenčík   Ing. Emil Palkoci 
 

     
  MVDr. Ján Jenčík   Ľubomír Šipoš
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Poľnohospodárstvo po založení JRD
Rozvoj poľnohospodárskej výroby po druhej svetovej vojne nabral ne-

bývalé obrátky. Konfiškáciou veľkostatkov a následnou parceláciou pôdy 
sa dostala pôda aj do rúk predtým bezzemkov, ktorí spolu s ostatnými roľ-
níkmi začali oveľa intenzívnejšie a snaživejšie na pôde pracovať

Na IX. Zjazde Komunistickej strany Československa bola vytýčená 
tzv.“ Generálna línia výstavby socializmu“ a jej súčasťou sa stalo aj združ-
stevňovanie. Poskytovala vlastne legitimitu akýmkoľvek prostriedkom 
použitým pri „presviedčaní“ roľníkov, aby vstupovali do družstva. Aj 
v Lastomíre sa ako prví do družstva hlásili bezzemkovia a dedinská chu-
doba, pravdou je, že bez tých, ktorí dostali pôdu po konfiškácii veľkostat-
kov. Prvé družstvo nazývané vtedy aj družstvo prvého typu vzniklo v našej 
obci na pôde, ktorá bola odobratá cirkvám a to reformovanej a gréckoka-
tolíckej. Objektívne treba konštatovať, že väčšina z vtedajších družstev-
níkov nemala predtým s gazdovaním žiadne skúsenosti a to sa potom ne-
skôr prejavilo. Zakladajúca schôdza družstva sa konala 2. februára 1950 
v pohostinstve Jána Bindasa z iniciatívy domácich členov komunistickej 
strany. Družstvo založili prví členovia a malo 13 členov. Za predsedu bol 
zvolený Michal Širochman. Začiatočná výmera pôdy tohto družstva bola 
105 hektárov. K dispozícii mali 2 traktory a 9 mláťačiek, ktoré pochádzali 
väčšinou z konfiškácie od miestnych majiteľov. V auguste 1951 sa stal pred-
sedom Michal Gergeľ. Vtedy už bolo v družstve celkom 50 členov.

Štát družstvo všestranne podporoval najmä finančne a tak si družstev-
níci zakúpili niektoré poľnohospodárske stroje ako: sejačka, pluhy, kosač-
ka a iné. Vzhľadom na už uvedené problémy spoločné hospodárenie dlho 
nevydržalo a už v auguste 1953 toto družstvo zaniklo. Stroje a zariadenia 
boli potom premiestnené na družstva, ktoré zostali.

Súkromne hospodáriaci roľníci boli nútení plniť predpísané dodávko-
vé povinnosti /kontingenty/, a v prípade neplnenia boli rôznym spôsobom 
postihovaní. V roku 1956 bolo plnenie dodávok za celú obec nasledovné: 
obilie-80,2%, mäso ošípaných-151,8%, mäso HD-167,8%, mlieko-46,7%, 
vajcia-38,2%, zemiaky-86,3% a seno-67,0%. Pri plnení dodávok bolo 
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dovolené nahradiť jeden produkt druhým, ktorého vyprodukoval gazda 
viacej. Výsledok práce roľníka závisel od mnohých činiteľov. Štát sa snažil aj 
tak ťažký každodenný život ešte priťažiť, aby sa čím skôr založilo družstvo. 
Roľník sa musel denne starať o kone, dobytok, ošípané a hydinu. Opravy 
náradia, vozov a strojov si nechával na zimné obdobie a niektoré práce na 
dní nepriaznivého počasia. Pýchou gazdu boli kone. Mnohí gazdovia sa 
koňom venovali viac ako domácnosti či deťom. Niektorí ešte aj v tomto 
období využívali na poľné práce zapriahnuté kravy. Kto mal kone, túžil aj 
po novej technike. Pokrokom boli sejačky, zdvojené aj trojité pluhy, kulti-
vátory, kosačky, samoviazače obilia a vyorávače zemiakov.

Napriek týmto snahám roľníkov sa komunistické vedenie obce na po-
kyn z okresných orgánov v roku 1957 rozhodlo k všeobecnému násilnému 
združstevňovaniu. Využili sa pritom rôzne metódy, ako dočasné prepúš-
ťanie z práce rodinných príslušníkov, hrozby vylúčenia deti zo štúdii na 
školách, výzvy, tzv. bleskovky, často s nepravdivým hanobiacim obsahom, 
nápisy na plotoch a vrátach, nočné relácie za pomoci prenosných rozhlasov, 
taktiež niekoľko hodín trvajúce presviedčania buď priamo doma, alebo za-
vezením dotyčného na nejaké miesto mimo obce a iné nepríjemné metódy 
často hraničiace s fyzickým násilím.

2. februára 1957 bolo v obci zriadene agitačné stredisko, ktorého je-
diným cieľom bolo založenie JRD. Tu sa pozývali aj rodinní príslušníci 
roľníkov, aby aj oni doma presviedčali rodičov a súrodencov na vstup do 
družstva. Pamätným zostal tzv. „Aktív lastomírskej inteligencie“ po kto-
rom už netrvalo dlho a podarilo sa zlomiť prvých 26 roľníkov na podpisy 
prihlášok do JRD. Agitátori sa už nezaujímali o drobných roľníkov a bez-
zemkov, ale o stredných roľníkov, u ktorých bola záruka, že na pôde budú 
poctivo hospodáriť. Väčšina z tých, ktorí podpísali do družstva, neriešila 
otázku či je družstvo potrebné alebo nie, ale otázku či treba žiť, alebo nie. 
Zvíťazila kresťanská zásada, že žiť je potrebné v každej dobe a nie deklaro-
vané, že zvíťazili myšlienky budovania socializmu na dedine.

Dnes už nikto nepochybuje, že družstva veľkej väčšine roľníkov a aj 
dedinám pomohli zbaviť sa ťažkej driny a pripútania ku kúsku pôdy, len 
spôsoby ako sa družstva zakladali boli veľmi drastické a narobili veľké 
škody v srdciach a mysliach tých, ktorí toto obdobie prežili. Výrazne sa 
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zlepšila životná úroveň ľudí, nehovoriac o vzdelaní, ktorého sa dostalo 
všetkým obyvateľom našej dediny. Naši rodičia hovorili, že sedliak si nikdy 
nekupoval to, čo potreboval, ale to, čo musel kúpiť. Aj toto po niekoľkých 
rokoch prestalo platiť a aj dedinský človek si mohol dožičiť viac.

Družstvo bolo v Lastomíre založené 9. marca 1957, keď sa podarilo 
zlomiť 26 malých a stredných roľníkov, z ktorých prevažná väčšina pod-
písala v obave, že by vtedajší vládcovia mohli prenasledovať nie ich, ale 
ich blízkych, či už vylúčením zo štúdií, alebo zamestnania. Už na druhý 
deň sa v tlači objavili články, že myšlienky socializácie dediny našli veľký 
ohlas aj v Lastomíre, kde sa roľníci dobrovoľne rozhodli založiť si JRD. 
Družstvo malo v samom začiatku 125 ha pôdy a jeho predsedom sa stal 
Pavol Jenčík. V apríli už začali s výstavbou prvých hospodárskych budov 
na prevažne cirkevných pozemkoch za obcou. Bola to montovaná drevená 
maštaľ, privezená z Čiernej n/Tisou, ktorá predtým slúžila ako sklad ma-
teriálu. Agitátori pokračovali ďalej vo svojej práci a robili nátlak na tých, 
ktorí ešte odolávali a prihlášky do družstva nepodpísali. V septembri boli 
odsúdení dvaja lastomírskí roľníci pre neplnenie dodávkových povinnosti 
a to jeden na mesiac a druhý na tri mesiace väzenia. Do konca roka 1957 
sa počet členov rozrástol na 135, ktorí už obrábali 840 ha pôdy. V nasle-
dujúcom roku družstevníci vysadili 430 ovocných stromov v už existujú-
com sade, ktorý bol vlastníctvom Jána Cucáka. Postavili kravín, ošipáreň, 
stodolu, studňu, kurín, na družstvo zaviedli elektrický prúd a vybudovali 
silážnu jamu. Súkromne hospodáriť zostalo ešte 109 roľníkov na výmere 
430 hektárov pôdy. 

Keď sa bilancoval prvý rok hospodárenia JRD, bolo konštatované, že 
to bol rok veľmi ťažký, nakoľko niet dostatku maštalí na ustajnenie dobyt-
ka a časť dobytka je umiestnená v obci na rôznych miestach v maštaliach 
družstevníkov, veľa kráv a iného hovädzieho dobytka má tuberkulózu 
a musí byť odvezená na jatočné účely, v družstve ešte nedošlo ku spojeniu 
rolí a družstevníci nemajú skúsenosti ani vzdelanie, aby vedeli spoločne 
hospodáriť. Toto však nebola pravda, lebo väčšina z nich pracovala tak ako 
na svojich poliach, len im do práce hovorili takí, ktorí gazdovstvu nerozu-
meli, ale dostavali inštrukcie ako riadiť a hľadať vinníkov. V tom čase malo 
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družstvo nasledovné stavy zvierat: 262 kusov hov. dobytka, z toho 73 ks 
kráv, 423 ks ošípaných, z toho 52 prasníc, 863 sliepok a 193 ks oviec.

Lepšie výsledky nedosiahlo družstvo ani v nasledujúcom roku. 
Zdôvodnilo sa to tým, že plánované hektárové výnosy sa nedosiahli, lebo 
neboli dodržané agrotechnické termíny a agronóm nesplnil očakávania pri 
organizovaní prác, ako aj zlou prácou správy družstva. Úžitkovosť zvierat 
je nízka preto, lebo sa nevyrobilo dostatočné množstvo krmiva a to ktoré 
sa vyrobilo je nízkej kvality, väčšinou zhnité. Najväčším nedostatkom je 
ale skutočnosť, že kŕmiči nie sú odmeňovaní podľa úžitkovosti zvierat ale 
podľa počtu kŕmených.

Odmeny boli veľmi skromné, platilo sa zálohovo na pracovnú jednot-
ku. Tá bola určená sumou 15 Kčs, z nej sa dala záloha 7 Kčs a priemerný 
počet zarobených jednotiek bol pre chlapa 3 PJ a pre ženu 2 PJ. Podľa vý-
sledkov na konci roka sa doplácalo na každú pracovnú jednotku. V roku 
1959 bol doplatok na jednotku 2,40 Kčs.

11. februára 1960 sa stal predsedom družstva Michal Drevjanka. 
Družstvo hospodárilo na 1011 ha pôdy a malo 186 členov. Na družstev-
nom dvore sa stavali ďalšie stavby, rozširoval sa strojový park, pribúdalo 
traktorov a závesného náradia, kúpili nákladné auto, kombajny a ďalšiu 
techniku. Veľa občanov, najmä žien našlo na družstve trvalé zamestnanie. 
Zbohatlo družstvo, ale aj družstevníci, veľmi stúpla životná úroveň druž-
stevných rodín. Na družstve sa choval hovädzí dobytok, ošípané, sliepky, 
ovce. Pestovalo sa obilie / pšenica, raž, jačmeň, ovos/, repka olejná, kukuri-
ca na zrno a na siláž, zemiaky, cukrová repa, kŕmna repa, rôzne druhy ze-
leniny, marhule, tabak, konope, ďatelina a lucerka na kŕmenie a na predaj 
semena, tiež seno.

Ľudia pomaly zabúdajú na príkoria, ktoré im boli spôsobené počas 
zakladania JRD, ich situácia sa zlepšuje, takže si budujú nové domy, alebo 
robia rekonštrukcie starších domov.

2. februára 1963 bol do čela družstva zvolený Michal Staško. Každá 
výročná schôdza bola spojená s výplatou doplatkov za predchádzajúci rok 
podľa počtu odpracovaných jednotiek. To bolo spojené s pohostením 
a obyčajne tanečnou zábavou pre družstevníkov a hostí. Mnohí z druž-
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stevníkov si v tento deň dopriali aj niekoľko pohárikov pálenky alebo vína, 
pretože počas roka naň veľa času nemali.

Na družstve sa okrem rastlinnej výroby venovali aj chovu hospodár-
skych zvierat a pýchou bol chov koní.

Ku koncu roka 1966 boli zlikvidované hospodárstva 32 súkromných 
roľníkov a ako dôvod sa uvádzala skutočnosť, že si neplnili dodávkové 
povinnosti. Ich pôdu prevzalo do hospodárenia JRD. Napriek tomu ešte 
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v roku 1967 bolo v Lastomíre evidovaných 48 roľníkov, ktorí hospodárili 
až do roku 1972, kedy bolo ich hospodárenie zlikvidované.

V januári 1967 sa predsedom družstva stal opäť Michal Drevjanka , 
nakoľko Michal Staško sa funkcie predsedu vzdal a odišiel pracovať mimo 
družstva. Počet členov sa už veľmi nezväčšoval, pretože postupom me-
chanizácie sa práce zjednodušovali, čím sa počet potrebných pracovníkov 
znižoval. V roku 1969 malo družstvo 165 členov a na družstve malo za-
mestnanie celkom 155 ľudí. S rozvojom družstva je spojené aj zväčšovanie 
počtu vysokoškolákov a stredoškolákov zamestnaných na družstve.

Ďalšia výmena na čele družstva sa udiala v októbri 1971 keď sa predse-
dom stal Ing. Ján Palkoci. S ním došlo aj k obmene väčšieho počtu pracov-
níkov družstva, nakoľko v tom čase pracovalo až 80 ľudí s vekom nad hra-
nicou dôchodku a tento trend mal stúpajúcu tendenciu. Družstvo nabralo 
vyššie obrátky rastu, čo potvrdzuje aj to, že na konci roku 1974 sa na druž-
stve už chovalo 492 ks hovädzieho dobytka, z toho – 242 ks kráv, 300 ks 
prasníc,740 ks oviec. Podstatne sa zvýšila úžitkovosť zvierat. Na družstve už 
mali 23 traktory, 3 nákladné auta, 2 pásové traktory, 5 kombajnov a značný 
počet ostatných strojov a náradia pre rastlinnú a živočíšnu výrobu.

   

   

S rozvojom techniky sa uľahčila ťažká práca počas žatvy a mlatby 
obilia. Zábery sú zo žatvy v roku 1967
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V roku 1972 došlo k likvidácii posledných súkromne hospodáriacich 
roľníkov, pôda im bola odobraná a pričlenená k družstevnej. Niektorí roľ-
níci prešli pracovať na JRD, niektorí boli už vo veku dôchodcov a niektorí 
si našli zamestnanie mimo poľnohospodárstva.

Výmenami na vedúcich funkciách JRD sa zlepšili aj vzťahy medzi 
MNV a družstvom a to pomohlo predovšetkým občanom obce. Družstvo 
pomáhalo obci technikou, ale aj odborníkmi takmer pri všetkých prá-
cach organizovaných v tzv. akciách „Z“. Úspechy družstva, odhodlanie 
a postupná kvalifikovanosť funkcionárov, skúsenosti a spokojnosť druž-
stevníkov viedli k tomu, že v čase zlučovania družstiev bola z viacerých 
strán ochota spojiť sa s našimi družstevníkmi do jedného celku. Okresné 
riadiace orgány v tom čase nijako netlačili našich predstaviteľov, aby sa 
družstvo spájalo s iným, pretože bolo blízko mesta, malo pomerne dobre 
vybudovaný spôsob výroby zeleniny a tak sa viac-menej mohlo špecializo-
vať na jej produkciu pre celý Východoslovenský kraj. Bola tu aj možnosť 
vytvoriť akési prímestské družstvo, kde by boli obce Lastomír, Močariny, 
Pozdišovce, Laškovce, Krásnovce a Šamudovce. Nakoniec sa vytvorilo 
spoločné družstvo spojením družstiev Lastomír, Sliepkovce a Budkovce 
a dostalo názov „JRD Zlatý klas“ Budkovce. Z názvu družstva sa vytra-
til Lastomír. Obec tým napriek všetkému, čo nasledovalo, trochu stratila. 
Centrum sa presunulo do Budkoviec a s ním aj možnosti rozvoja obce. 
Najviac zákonom boli určené strediskové obce, medzi nimi naša obec ne-
bola a dodnes nechápem ako obec blízko okresného mesta mala mať svoje 
centrum v obci vzdialenej od mesta 20 km. 

K zlúčeniu družstiev došlo 8. decembra 1975. Spoločné družstvo 
začalo hospodáriť na 3250 ha pôdy a patrilo medzi najväčšie v okre-
se. Predsedom sa stal Ing. Ján Palkoci. Po zvládnutí prvých zlučovacích 
problémov začalo úspešne napredovať. Nakoľko sídlom družstva boli 
Budkovce a predsedom Lastomírčan, niektorí mocní, ktorým boli bližšie 
Budkovce, sa po určitom čase snažili o zmenu na jeho čele so zámerom, 
aby to bol Budkovčan. Predsedom sa však nestal Budkovčan, ale Ing. Jozef 
Juhás CSc., rodák z Vrbnice bývajúci v Michalovciach. Pod jeho vedením 
sa výroba značne rozšírila, okrem poľnohospodárstva pribudla aj strojá-
renská a stavebná výroba, rôzne doplnkové výroby pre veľké podniky na 
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celom území Slovenska, ale aj Čiech. Družstvo sa vypracovalo na špičku 
poľnohospodárskych podnikov v rámci celého Východoslovenského kraja. 
Dobre sa viedlo aj pracovníkom družstva od najvyšších predstaviteľov až 
po pomocných robotníkov. Len málo závodov sa mohlo v tom čase chváliť 
vyššími mzdami ako toto družstvo. Dosahovali sa vysoké výnosy poľných 
plodín a tiež vysoká úžitkovosť hospodárskych zvierat. Na družstve praco-
valo veľa vysokoškolsky vzdelaných ľudí z rôznych vysokých škôl. Dokonca 
niektoré vysoké školy si tu plánovali vybudovať centrá praktického vyučo-
vania študentov.

Fotografia družstevníkov na výlete 

Po transformácii družstiev sa družstvo rozdrobilo na veľa malých spo-
ločnosti s ručením obmedzeným a to bol začiatok jeho ústupu z niekdajšej 
slávy. Spoločnosti jedna po druhej začali krachovať, peniaze sa vytratili 
a družstvo tiež menilo svoje mená s pravidelne sa opakujúcou likvidáciou. 
Dnes pôdu prenajíma firma Agromáš a. s a zamestnáva spolu asi 20 za-
mestnancov. Hospodárske dvory sú málo udržiavané a okrem hovädzieho 
dobytka bez mliekovej produkcie sa nechovajú iné druhy hospodárskych 
zvierat. Je to veľká škoda, pretože v poslednej dobe ceny poľnohospodár-
skych produktov výrazne stúpajú a potenciál našej úrodnej pôdy sa nevy-
užíva. Jediní, ktorí sa možno tešia, sú poľovníci, pretože v krovinách sa 
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udomácňujú veľké počty bažantov, jarabíc, ktoré boli na pokraji vyhynutia, 
srnčia zver a dokonca aj diviaky a jelene. Zvýšil sa aj počet zajacov. V sú-
časnosti o prácu v poľnohospodárstve nie je ani zo strany obyvateľov záu-
jem a radšej uprednostňujú iné pracovné príležitosti a niektorí dokonca sa 
uspokoja aj s príspevkom pre nezamestnaných.

Nie tak dávno sa v obci doma chovali ošípané pre vlastnú potrebu, 
v menšom množstve hovädzí dobytok, ale veľa hydiny a králikov. Na 
sklonku 20. storočia sa pridomové hospodárstva takmer likvidujú, napriek 
výraznému zdražovaniu všetkých poľnohospodárskych produktov. Mladí 
radšej nakupujú hotové produkty v obchodných centrách a starší už ne-
majú dostatok síl na tieto práce. V roku 1967 dokázala pôda nášho chotá-
ra uživiť skoro 1000 kusov hovädzieho dobytka /984ks/, 522 oviec, 54 ks 
koní, 1235 ks ošípaných, 6800 ks hydiny, 450 ks králikov a ešte množstvo 
iných domácich zvierat. Skúsme tieto počty porovnať s tým, čo sa chová 
dnes a dostaneme obraz o výraznom úpadku poľnohospodárskej výroby 
v Lastomíre.
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Škola a vzdelanie po druhej svetovej vojne
Hneď po prechode frontu cez našu obec sa v tunajších školách začalo 

učiť. Prvý vyučovací deň bol 27. december 1944. Vtedy ešte nikto neve-
del ako sa bude uberať vývoj po skončení vojny. Keď sa po vojne obnovila 
Československá republika politický zápas o charakter republiky sa prejavil 
aj v nejednotnom názore na školský systém a na štátnu školu. V našej obci 
sa začalo vyučovanie v dvoch cirkevných školách a to v reformovanej škole, 
kde sa hneď učilo po malých opravách ako zasklenie okien a vymaľovaní 
triedy, horšie to bolo so školou gréckokatolíckou, ktorá bola poškodená 
viac a vyžadovala si väčšiu opravu. Žiaci tejto školy našli dočasne priestor 
v kultúrnom dome, kde prebiehalo vyučovanie. Koncom februára 1945 
dochádza k zlúčeniu našich škôl v jednotnú Štátnu päťtriednu ľudovú 
školu.

Lastomírske rodiny si už v čase prvej republiky uvedomovali, že zlepše-
nie života je možné len v prípade rozvoja vzdelanostnej úrovne obyvateľov. 
Pokiaľ to bolo aspoň trochu možné rodičia sa snažili svoje deti posielať na 
štúdia, pripadne dávali ich vyučiť sa nejakému remeslu. Pravdou však je, že 
nie každý si to mohol dovoliť, alebo ešte inak – málokto si to mohol dovoliť. 
Preto v povojnovom období sa veľa mladých rozhodlo využiť situáciu a po-
kiaľ to bolo čo len trochu možné začali navštevovať školy nielen doma, ale 
odchádzajú za vzdelaním po celej republike. Nie je žiadnym tajomstvom, 
že na michalovskom gymnáziu tvorili istý čas Lastomírčania druhú najpo-
četnejšiu skupinu študentov po Michalovčanoch. Okrem gymnázia žiaci 
začali navštevovať aj pedagogické školy, priemyslovky, poľnohospodárske 
školy, rôzne učňovské školy, z ktorých prechádzali na stredné školy, neskôr 
na stredné odborné učilišťa. Veľa roľníckych a robotníckych deti absolvo-
valo vysoké školy a keď pred vojnou bolo úplnou výnimkou, že syn roľní-
ka išiel na vysokoškolské štúdia, po vojne to bola takmer samozrejmosť. 
S veľkou hrdosťou sme na otázku čím je Lastomír výnimočný a môže sa 
chváliť v porovnaní s inými dedinami odpovedali, že na počet obyvate-
ľov máme najvyššie percento stredoškolsky a vysokoškolsky vzdelaných 
ľudí. Priznám sa, že sme to nikdy nerátali. K úspešnému rozvoju vzdela-
nia okrem už uvedeného obrovskou mierou prispeli aj všetci lastomírski 
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učitelia a učiteľky, ktorí v našej obci prežili dlhší alebo kratší kus svojho 
života. Vymenovať tu celý dlhý menoslov tých, ktorí odovzdávali svoje ve-
domosti mnohým generáciám našich občanov, nie je možné. Určite by si 
to zaslúžili, ich mená sú zachytené v kronike našej obce a možno sa nájde 
niekto, kto históriu nášho školstva podrobne zmapuje a aj zverejní. Bez 
najmenších pochybnosti najdlhšie pôsobiacim učiteľom v Lastomíre bol 
Zoltán Kniežov, ktorý vychovával (neuveríte, ale je to pravda) štyri generá-
cie Lastomírčanov.

Považujem za povinnosť aspoň spomenúť mená prvých vysokoškol-
sky vzdelaných Lastomírčanov, o ktorých máme poznatky, keď vynechá-
me mená tých z dávnejšej doby, ktorí patrili ku šľachte a zemepánom. 
Prvým bol farár Ján Jenčík, lekár Dr. Fried, farár Juraj Vaľuška, farár Ján 
Kolesár, farár Michal Hromaník, právnici Juraj Šaro , Ján Kočiš, inžinier 
Ján Valiska, lekár Doc. Ján Mechír CSc, pedagóg Doc. PhDr. Michal 
Dzvoník-spisovateľ. Po druhej svetovej vojne sa Lastomírčania rozišli po 
rôznych vysokých školách a tak dnes možno nie je vysokoškolský odbor, 
na ktorom by neštudoval niekto z Lastomíra. Máme vysokoškolských uči-
teľov, lekárov, zverolekárov, farárov, učiteľov, inžinierov, umelcov, noviná-
rov, právnikov. Zoznam by mohol pokračovať veľmi dlho a stále by bol ne-
úplný, pretože stále pribúdajú nové mená vysokoškolákov pochádzajúcich 
z našej obce, čo nás môže tešiť.. Dokumentuje to však všetko, čo už bolo 
napísané.

Zloženie prvého povojnového učiteľského zboru v Lastomíre na 
začiatku školského roku 1945-1946 bolo nasledovné: Zoltán Kniežov 
– riaditeľ, Anna Širochmanová, Ján Samuelčík, Ján Štefan, Ján Valiska-
Timečko – učitelia. V roku 1947 zo služby v škole zo zdravotných dôvodov 
odišla Anna Širochmanová a na jej miesto nastúpil Mikuláš Džupa. Jána 
Valisku, ktorý odišiel na štúdia, nahradil Ján Balog. Za učiteľku ženských 
prác bola ustanovená Mária Salayová.

Štátna detská opatrovňa – materská škola bola zriadená v našej obci 
na základe výnosu Povereníctva školstva a osvety 20. novembra 1947 
v skromných podmienkach v dome Pavla Valisku. Prvou učiteľkou v tejto 
škole bola Magda Pasternáková.
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Školský rok 1948-1949 sa začal oneskorene až 18. septembra z dôvo-
du opravy školy. Zmenilo sa zloženie učiteľov. Riaditeľom zostal naďa-
lej Z. Kniežov a učiteľmi boli: Andrej Pliška, Mária Šestáková a Šarlota 
Lesniaková. V tomto období bola odoslaná žiadosť občanmi obce, aby bola 
v Lastomíre zriadená zatiaľ nižšia stredná škola. Žiadosti bolo vyhovené 
a už vo februári 1949 sa zriadili dva ročníky strednej školy, do ktorých boli 
zaradení žiaci z Lastomíra a Sliepkoviec. Koncom školského roku navšte-
vovalo ľudovú školu 165 a neúplnú strednú školu 44 žiakov. Za riaditeľku 
neúplnej strednej školy bola menovaná Viktória Kožíková. 

Nový školský rok sa začal na neúplnej strednej škole so 75 žiakmi 
a problémom sa stal nedostatok priestorov na vyučovanie, napriek tomu, 
že sa učilo na dve zmeny. 28.2. 1951 sa žiaci strednej školy presťahovali do 
kaštieľa, ktorý bol skonfiškovaný majiteľovi Júliusovi Széllovi. Od 1.9.1951 
sa v obci zriadila úplná stredná škola, ktorá mala štyri triedy a 127 žiakov. 
Prvý učiteľský zbor na tejto novozriadenej škole mal nasledovné zloženie: 
Viktória Kožíková-riaditeľka, učitelia: Michal Hujdič, Juraj Kríž, Mária 
Zvodárová, Mária Timková, Jolana Szentimrey.

Riaditeľom národnej školy bol naďalej Zoltán Kniežov a učiteľmi 
boli: Michal Beňák a Mária Šestáková. Učiteľkou na materskej škole bola 
Mária Palenčárová.

V roku 1953 na základe nového školského zákona, ktorý nazvali 
Zákonom o novej školskej sústave a vzdelaní, bola povinná školská do-
chádzka skrátená na osem rokov a z dvoch škôl: národnej a strednej vznik-
la Osemročná stredná škola Lastomír. Gymnázium sa premenovalo na 
jedenásťročnú strednú školu.

Riaditeľom osemročnej strednej školy sa stal Zoltán Kniežov. Učiteľský 
zbor tvorili : Pavol Katančík, Jolana Szentimrey, Etela Mošková, Michal 
Beňák, Anna Cucáková, Mária Timková, Mária Šestáková. Materskú ško-
lu viedla Mária Jusková.

V školskom roku 1954-1955 navštevovalo školu 203 žiakov a učilo ich 
8 učiteľov. Ku koncu školského roku bol kvôli ochoreniu riaditeľa vedením 
školy poverený Juraj Kríž.

Žiaci dosahovali rôzne študijné výsledky. Napríklad na konci školské-
ho roku 1956-1957 boli nasledovné: z 213 žiakov bolo 15 vyznamenaných, 
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17 nepostúpilo do vyššieho ročníka, 16 nebolo klasifikovaných a ostatní 
ukončili školský rok s výsledkom prospel.

Na začiatku školského roka 1957-1958 sa stal riaditeľom školy Juraj 
Kačmár a na škole vyučovali: Emília Tkáčiková, Ružena Laurinčíková, 
Michal Beňák, Edita Šandríková, Jozef Laurinčík, Edita Seilerová, 
Mikuláš Soták, František Paulovič. Učiteľkou materskej školy bola Paulina 
Vysoká.

V roku 1959 sa stal riaditeľom školy Jozef Tkáčik a zástupcom riadi-
teľa Juraj Kačmár. V roku 1960 sa škola zmenila na Základnú deväťroč-
nú školu. Jej riaditeľmi postupne boli: Juraj Čekľovský /1961-1962/, Juraj 
Benko /1962-1971/, Milan Bindas /1971-1973/. Najviac žiakov bolo v ško-
le v školskom roku 1965-1966 celkom 279 a učilo ich 17 učiteľov. V ma-
terskej škole v školskom roku 1979-1980 60 žiakov a učili ich 4 učiteľky. 
Riaditeľkou bola Tkáčiková.

Základná deväťročná škola bola v našej obci zrušená z organizač-
ných dôvodov od 1. augusta 1973. Ročníky 6-9 prešli do Michaloviec na 
III. ZDŠ, žiaci zo Sliepkoviec na ZDŠ v Budkovciach. U nás zostali žiaci 
z ročníkov 1-5. Riaditeľom bol Milan Bindas a učiteľky: Emília Jakubová, 
Mária Mojsejová, Anna Nagyová a Anna Ungradiová. Na škole zostalo 
84 žiakov. Potom sa ešte na začiatku školského roku 1976-1997 odčlenil 
piaty ročník, ktorý tiež prešiel do Michaloviec a tento stav trvá doteraz. 
Po M. Bindasovi bola riaditeľkou školy Anna Ungradyová a v súčasnos-
ti je riaditeľkou školy PaeDr. Eva Timárová a školu navštevuje 53 žiakov 
v 1.-4. ročníku. Materskú školu navštevuje 28 žiakov a riaditeľkou je Ľ. 
Koleničová. Súčasťou školy je školský klub /školská družina/, kde sú žiaci 
po skončení vyučovania do príchodu rodičov z práce, k nemu patrí školská 
kuchyňa a stravovňa pre žiakov. Zriaďovateľom školy je obec a podieľa sa aj 
na financovaní a správe školy.

Okrem poskytovania vzdelania sa učitelia a žiaci podieľali a aj doteraz 
podieľajú na spoločenskom a kultúrnom živote obce. Najmä v nedávnej 
minulosti to boli predovšetkým miestni učitelia, ktorí organizovali a aj 
sami aktívne pôsobili pri takmer každej kultúrnej akcii v obci. Režírovali 
a hrali rôzne divadelné hry. Každoročne sa v obci nacvičili a zahrali najme-
nej tri hry. Povestné lastomírske divadla a kabarety sa neobišli bez učiteľov. 
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Žiaci sa zúčastňovali rôznych kultúrnych súťaži, z ktorých nosili popredné 
umiestnenia. Divadelné predstavenia hrali nielen doma, ale často chodili 
aj do susedných dedín. S veľkým úspechom naštudovala so svojimi žiak-
mi divadelnú hru „Detvanček a Hopsasa vo svete sa nestratia“ učiteľka 
Timková. Hra sa tak páčila, že mala niekoľko repríz a žiaci s ňou vystu-
povali aj mimo Lastomíra. Jedno také milé vystúpenie mali v susedných 
Sliepkovciach odkiaľ aj pochádzali niektorí herci práve v čase výmeny pe-
niazov. Vstupné bolo dobrovoľné a vybraná suma v prepočte 1:50 stačila 
akurát na zaplatenie cestovného do autobusu zo Sliepkoviec do Lastomíra 
a zakúpenie dvoch fliaš malinového sirupu.

Lastomírska žiačka Gabika Kačmárova vyhrala súťaž spevákov ľudo-
vých piesní v rámci Československej republiky v televíznej súťaži „Zlatá 
kamera“, čo bolo niečo ako je dnes súťaž „Superstar“. 

Hokejové mužstvo školy v roku 1969

Úspešní boli aj naši žiacki športovci. Dominoval predovšetkým fut-
bal, ktorý ma najvýznamnejšie postavenie a v ňom naši žiaci v minulosti 
zbierali prvenstva na rôznych školských súťažiach. S hokejom v obci začali 
žiaci našej školy, keď ešte v roku1954 si vlastnými silami za pomoci učite-
ľa Kríža postavili prvé skromné klzisko, ktoré malo mantinely čo bolo na 
tieto časy niečo ohromné a tak zanietene hrali, že poniektorí si zasadli aj 



Škola a vzdelanie po druhej svetovej vojne

150

do lavíc s korčuľami na nohách, za čo boli samozrejme potrestaní. Ďalšia 
generácia žiakov to v hokeji dotiahla poriadne ďaleko a v súťaži o zla-
tú hokejku im ju prišiel odovzdať jeden z majstrov Európy reprezentant 
Československa František Gregor. Prvé korčule na topánkach /kanadky/ 
mal Ján Dzurina, ktorý si ich doniesol v roku 1948 z Čiech. 

Vyrástli tu dobrí ľahkí atléti, z ktorých spomeniem Ladislava Bindasa, 
majstra kraja v behoch na 100 , 200m, v skoku do diaľky a v skoku vyso-
kom, víťaza dedinských hier mládeže Československa, majster Slovenska 
v džude Michal Hreha a iní. 

Učiteľ Michal Beňák založil a dlhé roky viedol krúžok mladých pesto-
vateľov, s ktorými pochodil po súťažiach a výstavách takmer celé Slovensko 
a často sa umiestňovali na popredných miestach so svojimi nápadmi a pes-
tovateľskými výsledkami. Mnoho je toho, čo dosiahli a stále dosahujú naši 
žiaci. Ani dnes sa nijaká slávnosť alebo schôdza nezaobíde bez kultúrneho 
programu pripraveného učiteľmi a žiakmi našej školy. Je to milé a príjem-
né, zároveň nás uisťuje , že aj v dobe rôznych iných lákadiel tradície našich 
predkov zastanú zachované aj pre budúce pokolenia.
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Kultúrny život v obci 
po druhej svetovej vojne

Onedlho po prejdení frontu cez našu obec, keď ešte bolo často počuť 
zvuky vojnových nástrojov a denne prichádzali nové správy o bojoch na 
našom území začal sa okrem bežného pracovného diania rozvoj kultúry 
a športu. Je pozoruhodné, že už 1. a 2. mája, keď ešte nebol definitívny ko-
niec vojny naši divadelníci pod vedením Z. Kniežova zahrali až dve hry a to 
Truc na truc a Už sú všetci v jednom vreci. Hneď 20. a 21. mája na počesť 
skončenia vojny a osláv dňa matiek „Hrob lásky“ a „Vzorný národovec“.

V júni 1945 bola opäť otvorená obecná knižnica. Vedením knižnice 
bol poverený Z. Kniežov. Knižnica bola počas vojny značne poškodená, 
niektoré knihy sa stratili, niektoré boli veľmi poškodené a preto bolo pr-
voradou úlohou doplniť knižný fond o nové zväzky. Taktiež vzhľadom na 
zmenu politickej situácie sa niektoré knihy z knižnice likvidovali.

Bola obnovená činnosť miestnej osvetovej rady pod vedením Zoltána 
Kniežova. Pri nej veľmi aktívne pracoval divadelný krúžok, ktorý sa z prí-
ležitosti osláv vzniku ČSR 28. októbra 1945 predstavil s hrou „Marína 
Havranová“, v réžii Z. Kniežova. 25. decembra sa nenechala zahanbiť ani 
mládež, ktorá si založila Slovenský zväz mládeže a ponúkla zaplnenému 
kultúrnemu domu hru „Keď služobníctvo štrajkuje“. Aktivita pokračovala 
aj v roku 1946. V tomto roku mala najväčší úspech hra „Zavrhnutá“. S ňou 
sa predstavili aj na oblastných divadelných pretekoch v Michalovciach 28. 
apríla 1947 a obsadili vo svojej kategórii tretie miesto.

Na dlhé obdobie sa stalo divadlo súčasťou lastomírskej kultúry a ne-
bolo takmer jednej Veľkej noci či Vianoc, aby chýbalo divadelné predsta-
venie v podaní našich hercov. Hrali deti, mládež a dospelí obyvatelia bez 
rozdielu náboženstva alebo zamestnania. Režisérmi boli farári, učitelia, 
ale aj študenti, úradníci a ostatní obyvatelia našej obce, tak ako bolo pred 
vojnou.

24. a 25. januára 1948 zahrala katolícka mládež divadelnú hru 
Škriatok v réžii Jána Samuelčíka, Jána Štefana a Mikuláša Džuppu. S to-
uto hrou sa predstavili aj v Budkovciach. 1. februára členovia MOMS 
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zahrali hru Matka v réžii Zoltána Kniežova. 7. marca 1948 sa konala prvá 
okrsková prehliadka divadiel ochotníkov a naše dva súbory získali prvé 
miesta vo svojich kategóriách. Kalvínska mládež v kategórii pokročilých 
a katolícka mládež v kategórii začiatočníkov. Rovnako úspešne si počínali 
aj na celookresnej prehliadke, ktorú kalvínska mládež vyhrala a katolícka 
skončila na treťom mieste. V tomto roku ešte nacvičila kalvínska mládež 
hru Za svätú bibliu a katolícka Následky dostaveníčka. Rok 1949 bol na 
predstavenia chudobnejší, pretože boli iba reprízy nacvičených hier a jed-
na nová hra, s ktorou sa predstavili členovia Miestnej organizácie Matice 
Slovenskej: Zdravý nemocný. Výpočet nacvičených a hraných hier by bol 
veľmi bohatý, preto uvádzam iba niektoré: Figliari spod Poľany, Za fron-
tom, Kubo, Statočný valach, Čaj u pána senátora, Bačova žena, Nový ži-
vot, Kozie mlieko, Sedliacka láska, Marína Havranová, Bratova ruka, Pod 
krížom, Ženský zákon, Statky-zmätky, Záveje, Hľadanie v oblakoch, Keď 
chlebom vonia zem, Pod krížom a mnoho iných. Okrem už spomínaných 
režisérov hry nacvičovali aj učitelia Juraj Kríž František Pavlovič, Michal 
Beňák, Juraj Kačmár, boli to tiež študenti Andrej Jenčík, Ladislav Bindas, 
Ján Jenčík, Imrich Treščák a iní. 

Po jednom z predstavení
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Aj v tých časoch boli problémom kulisy. Napriek tomu, že už sa dali 
objednať z Ústredia slovenských ochotníckych divadiel v Martine, pre vy-
soké finančné náklady, bolo výhodnejšie si ich naďalej vyrábať doma tak 
ako pred vojnou. Kroje, najmä pre historické postavy, sa už vo veľkom po-
žičiavali práve z Martina za mierny poplatok. Kroj dodával hercom váž-
nosť a celkový dojem z predstavenia bol oveľa lepší.

Osobitne treba spomenúť známe silvestrovské kabarety, ktoré pripra-
voval Andrej Jenčík. Tieto vždy potešili, rozosmiali a dali aj podnety na 
zamyslenie nad všetkým, čo sa v obci a okolí za odchádzajúci rok urobilo 
alebo neurobilo. 

Patrí sa spomenúť aj mená hercov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj povoj-
nového divadla v našej obci i keď viem, že to nebudú všetci, ktorí by si 
to zaslúžili, predsa len najviac sa objavovali mená: Eduard Mojsej, Juraj 
Kačmár, Imrich Treščák, Michal Beňák, Michal Demko, Ján Cucák, 
Mária Salayová, Anna Vasiľová, Anna Ferčáková, Emil Palkoci, Ladislav 
Bindas, Mária Kolesárová, Emília Pavlovčíková, Gustav Andrašov, Michal 
Korpa, Ján Sopko a po nich Emília Granatírová, Anna Koščová, Mária 
Sabová, Štefan Mizer, Ján Jenčík, Rudolf Fečík, Michal Bečvarov, Rudolf 
Kniežov a ešte mnoho ďalších tu nemenovaných ochotníkov, ktorí s rados-
ťou šírili dobré meno nášho divadla.

Po každom divadelnom predstavení alebo kabarete sa kultúrny dom 
na chvíľu vyprázdnil a nasledovala tanečná zábava s neodmysliteľnou 
cigánskou kapelou. V tom čase sa zábavy v okolitých obciach konali iba 
zriedkavo a boli sprevádzané obyčajne hromadnými bitkami. Na rozdiel 
od nich naše zábavy boli na slušnej spoločenskej úrovní, bez bitiek a účasť 
bola vždy hojná. Usporiadateľmi týchto tanečných podujatí boli spolo-
čenské organizácie so sídlom v obci, najčastejšie Telovýchovná jednota 
Sokol Lastomír, ale aj hasiči, mládež združená v ČSM, Červený kríž, or-
ganizácia žien aj iné. Trocha neskôr vznikla aj hudobná skupina zložená 
z našich mladých pod vedením Júliusa Jenčíka, ktorá mala meno Obecný 
inštrumentálny súbor, hrala pri rôznych príležitostiach, okrem tanečných 
večierkov aj na svadbách a iných slávnostiach. Peniaze, ktoré sa pri predsta-
veniach a zábavách vybrali ako vstupné, použili organizujúce organizácie 
na svoju činnosť. Nič také ako dotácie od obce alebo sponzorské dary v tej 
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dobe neexistovalo, ale napriek tomu bolo dosť ľudí, ktorí neľutovali svoj čas 
a schopnosti venovať dobrej veci. 

Do obce pravidelne prichádzalo zájazdové divadlo, nazývané 
Dedinské divadlo Bratislava , neskôr si za svoje sídlo vybralo Spišskú Novú 
Ves a prestalo robiť zájazdy po dedinách. Z hier, ktorými potešili našich 
ľudí, uvediem aspoň Posledná hrmavica a Pozdná láska.

Nebolo ničím výnimočným, keď sa u nás objavili známi spisovatelia 
a básnici, ktorí pochádzali z nášho okresu alebo kraja. Veľmi milo boli 
prijatí Pavol Horov, rodák z Bánoviec n/Ondavou, Mikuláš Kasarda zo 
Sečoviec a Pado z Čečehova. Náš rodák Doc. PhDr. Michal Dzvoník napí-
sal niekoľko pozoruhodných románov, pre niektoré čerpal námety aj v na-
šej obci, a pretože po udalostiach v roku 1968 mu nebolo dovolené publi-
kovať, vydal ich pod autorským menom svojho brata Ing. Emila Dzvoníka. 
K autorstvu sa priznal až v roku 1990. Ako náhradný autor bol milo prijatý 
našimi občanmi aj Emil Dzvoník. Hlavne pre deti napísala niekoľko kníh 
aj naša rodáčka M. Sigulová rodená Ropoviková, ktorá žila v Bratislave 
a teraz v Trebišove. Knihy vydala na vlastné náklady za pomoci sponzorov. 
S veľkým úspechom sa každoročne usporadúvali kabarety, ktoré najmä na 
konci roka dokázali rozosmiať takmer každého, kto ich prišiel sledovať. 
Kultúrny dom bol vždy zaplnený na prasknutie a nikomu to neprekáža-
lo. V obci boli dva spevokoly, ktoré vystupovali pri rôznych príležitostiach 
a boli pozývané aj do iných obcí a  do okresného mesta Michalovce.

Televízia bola v tom čase čosi, čo sme nepoznali, a ani sme si ju ne-
vedeli predstaviť, neskôr sme s veľkou netrpezlivosťou čakali, čo to bude 
až sa pred nami v malej skrinke objaví človek, ktorý sedí niekde v Prahe, 
Bratislave, či v Košiciach a my ho v priamom prenose môžeme vidieť kdesi 
v Lastomíre. Vtedy po divadle a kabarete boli najviac navštevovaným kul-
túrnym podujatím filmové predstavenia v našom kine. Nástupom televí-
zie sa však začína pre kino pomalé umieranie. Predstavenia sú čoraz menej 
navštevované a začína obdobie „papučovej kultúry“. Do tohto rámca veľ-
mi negatívne zasahuje skutočnosť, že náš kultúrny dom ktosi nezmysel-
ne odovzdáva a v jeho priestoroch začína fungovať krčma. Je to niečo pre 
mnohých nepredstaviteľné a urážajúce predovšetkým tých, ktorí v ťažkých 
časoch vojny a chudoby vlastnou usilovnosťou vybudovali dielo, ktoré so 
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závisťou obdivovali obyvatelia mnohých okolitých obcí. 13. februára 1966 
bolo v kultúrnom dome posledné filmové predstavenie.

Tieto udalosti, pokles záujmu o ochotnícke divadlo a televízia zapríči-
nili, že divadlo, kabarety a iné podujatia v obci sa postupne vytrácajú a sú 
zriedkavosťou. Až v roku 1973 sa obecní predstavitelia rozhodli postaviť 
nový kultúrny dom a ten aj v rekordne krátkom čase spolu s občanmi po-
stavili. Tak vznikli opäť možnosti pre pestovanie kultúry, lenže naše ochot-
nícke divadlo zaniklo. Zaniklo nielen pre už uvedené príčiny, ale hlavne 
preto, lebo sa nenašli pokračovatelia tejto krásnej záľuby, hlavne organizá-
tori, ktorí by činnosť organizovali a riadili. Netreba pochybovať, že aj teraz 
medzi nami žijú najmä mladí ľudia, ktorí by v prípade, že budú oslovení, 
radi skúsili svoje vlohy pre herectvo a vôbec umenie, ktoré v dnešnej dobe 
je nielen zábavou, ale aj výhodným zamestnaním. Možno sa čoskoro nájdu 
noví amatérski herci a režiséri, ktorí túto krásnu, teraz spiacu záľubu pre-
budia k novému životu.

   

Začiatok výstvaby Kultúrneho domu v r. 1973

Súčasná dedinská kultúra sa obmedzuje na organizovaní vystúpení 
cudzích súborov, v poslednom období sú to pravidelné Lastomírske sláv-
nosti s vystúpeniami profesionálnych a amatérskych ľudovo-umeleckých 
súborov a skupín, humoristov a ľudových rozprávačov s cieľom spomaliť 
vzájomné izolovanie sa obyvateľov obce a zvýšiť spolupatričnosť všetkých. 
Naďalej sú tu spoločenské organizácie a to: jednota dôchodcov, zväz inva-
lidov, obecný futbalový klub a dobrovoľný hasičský zbor, ktorý však nevy-
kazuje žiadnu činnosť.
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Dôchodcovia a invalidi sa pravidelne stretávajú, uskutočňujú výstavy 
ručných prác, úspechov pri pestovaní ovocia a zeleniny, každé tri roky sú 
organizátormi športových hier telesne postihnutých občanov, na ktorých 
sa zúčastňujú v hojnom počte a dosahujú v rámci okresu pekné športové 
výsledky. Nikdy sa nezabúda na posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty 
k starším. Pri príležitostiach výročných schôdzí sa pamätá na jubilantov, 
ktorých aspoň maličkosťami odmenia a školská mládež ich svojím progra-
mom obveselí a zabaví. Obec na tieto účely v rámci možnosti prispieva fi-
nančne a materiálne a aj samotné organizácie hľadajú sponzorov v celom 
okrese. V spolupráci s obcou sa uskutočňujú výlety za účelom poznania 
a oddychu po celom Slovensku, čo sa teší pomerne veľkej obľube.

Od roku 2003 sa konajú na tretiu Adventnú nedeľu prehliadky spe-
vokolov cirkví, ktoré majú svoje zastúpenie v našej obci. Po rozpačitých za-
čiatkoch sa toto podujatie ujalo a každá cirkev sa už snaží pripraviť vlastné 
spevokoly na prehliadku, ktorá má výrazný ekumenický zámer.
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Lastomírsky šport
Keby sme boli celkom dôslední museli by sme konštatovať, že prvým 

športovcom z Lastomíra bol člen rodiny Vladár, ktorý ako jazdec na koní 
skúsil preteky s vlakom na trati Strážske-Michalovce. Bol to športový vý-
kon aj napriek tomu, že kôň po víťazstve nad vlakom uhynul.

Vzhľadom na životné podmienky a stav spoločnosti pred začiatkom 
dvadsiateho storočia na šport v našej obci neboli ani podmienky ani veľký 
záujem. Podľa toho ako väčšina našich ľudí žila si každodenný život vyža-
doval ohromnú fyzickú kondíciu a dovoľujem si tvrdiť, že mnoho súčas-
ných športovcov by kondične za našimi predkami výrazne zaostalo. Ešte 
aj na začiatku tridsiatych rokov sa o športe v Lastomíre veľmi nehovorí. 
V časoch po prvej svetovej vojne sa mládež stretávala väčšinou pri tanci na 
zábavách, ale aj pri hrách, z ktorých sa spomínali tzv. „Kotuľky“ a druhou 
obľúbenou hrou boli „Pigy“. 

V roku 1934 sa reprezentačné mužstvo Československa zúčastnilo 
majstrovstiev sveta vo futbale, ktoré sa konali v Taliansku a dosiahlo veľ-
ký úspech. Skončilo na druhom mieste za domácim Talianskom. Odozva 
toho sa dostala aj na východ vďaka rozhlasu a futbal si našiel miesto takmer 
v každej aj najodľahlejšej dedinke a zakrátko to bola a ešte aj je najobľú-
benejšia športová hra nielen u nás, ale na celom svete. Futbal v spomína-
nom roku do našej obce priniesli naši študenti michalovského gymnázia 
Ján Kočiš a Andrej Šaro. V Michalovciach sa v tom čase už futbal hral 
a Michalovce súťažili s mestami ako Humenné, Vranov, Sabinov, Sečovce 
a iné vtedy okresné mestá. Naši študenti okolo seba hneď zorganizovali 
pomerne početnú skupinu nadšencov a začali futbal hrať. Hralo sa na 
ulici, v dvoroch aj na lúkach v blízkosti obce. Obľúbeným miestom bol 
priestor pri Berkovičovej stodole. Najprv to bolo živelné, namiesto bránok 
boli kamene, palice, čiapky, všetko čo bolo práve poruke. Hralo toľko hrá-
čov, koľko sa práve zhromaždilo a loptu často nahradzovali handry, guľa-
té kusy dreva. Raritou bol nafúkaný močový mechúr zo zabitej ošípanej. 
Prepychom bola gumená lopta a vzácnosťou lopta kožená, ktorá bola veľmi 
vzdialená svojím vzhľadom a spôsobom výroby od tých súčasných. Futbal 
tu však bol a veľmi skoro sa stal ľudovou zábavou. K študentom sa pridali aj 
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ďalší mládenci: Juraj Pikula /Harčár/, Juraj Kučík /Britký/, Michal Nagy, 
Ján Humeník, z mladších to boli Juraj Bindas, Juraj Kostrej a Ján Kužma. 
V roku 1934 učiteľ tunajšej školy Jozef Škoda so svojimi žiakmi začal hrať 
aj volejbal, ktorý s futbalom začal súperiť o prvenstvo v popularite.

Prvé futbalové ihrisko si futbalisti pripravili na „Švinskom pašvisku“ 
v lete roku 1936, čiary vyznačili vápnom a na ďalší deň mali naplánova-
né stretnutie s futbalistami z Michaloviec, nie však s vtedajším oficiálnym 
mužstvom, ale s výberom gymnazistov a obyvateľov Dolnej ulice. Zápas 
sa nakoniec nehral, pretože majitelia pozemkov, na ktorých bolo postave-
né ihrisko, cez noc brány odstránili a žrde porezali, hoci boli iba požičané 
z triangulačnej rozhľadne. Druhé ihrisko si potom postavili v časti „Lugoš“ 
za dnešnými záhradami domov od Jána Kováča po Milana Bindasa. Hralo 
sa v nedeľu popoludní, ale až po skončení bohoslužieb. Futbalisti už mali 
vytvorené mužstvo a odohrali niekoľko zápasov aj s mužstvami susedných 
obcí. Boli to Rebrín, Pozdišovce, Krásnovce, Šamudovce, Palín a Veľké 
Zalužice. 

Umiestnenie ihriska stále nebolo na dobrom mieste, pretože to bola 
pôda, ktorá mala svojich vlastníkov a ani prístup k nemu nebol najlepší, 
preto po nútenom vysťahovaní židovských spoluobčanov a zbúraní sýpky 
na mieste terajšieho obecného úradu a pravoslávneho kostola vybudovali 
nové ihrisko. To slúžilo futbalistom až do roku 1949. Futbal sa hral na-
priek tomu, že futbalisti nemali ani dresy ani kopačky. K dispozícii boli 
dve futbalové lopty, ktoré si hráči zakúpili z vlastných úspor a tie si náležite 
cenili. Po vzniku Slovenského štátu a začatí vojny nebolo veľa možností 
hrať futbal, alebo sa venovať inému športu. Napriek tomu nedele naďalej 
patrili aj futbalu. Keď do obce prišlo nemecké vojsko, odohrali naši fut-
balisti tri zápasy s príslušníkmi nemeckej armády. Nemci hrali vo vojen-
ských uniformách a obuté mali ľahké čižmy, naši nastúpili v košeliach 
a na nohách mali pracovné bagandže. V mužstve sa už objavili aj mladší, 
ktorí potom po skončení vojny tvorili základ úspešného napredovania las-
tomírskeho futbalu. Boli to predovšetkým: Pavol Makovský, Ján Kováč, 
Andrej Jenčík, Ján Šipoš, Michal Šipoš, Juraj Kolesár, Andrej Jenčík, 
Juraj Kačmár, Michal Valiska. Výsledky týchto stretnutí neboli dôležité, 
pretože naše mužstvo malo veľkú nevýhodu v tom, že Nemci boli veľmi 



159

lastomírsky Šport

nevypočítateľní, mali zbrane a v prípade nepriaznivého výsledku pre nich 
ich mohli použiť. Našťastie sa nič také nestalo, aj keď v jednom zápase naši 
futbalisti vyhrali.

V roku 1947 bola v obci založená Dobrovoľná športová organizácia 
Sokol Lastomír a jej predsedom sa stal Michal Andrašov. Už vtedy sa za-
čalo s prípravami na súťažné vystupovanie našich futbalistov. V nasledu-
júcom roku 1948 sa predsedom stal Juraj Bindas a najmä jeho zásluhou sa 
zakúpili prvé futbalové dresy a trenírky. On sám ich na svojom voze pri-
viezol z Michaloviec a pred potravným družstvom, kde bola aj krčma, bola 
verejná ukážka týchto dresov, ktoré sa veľmi páčili najmä preto, lebo boli 
prvé. Samozrejme sa to neobišlo bez oldomášu. Podľa pamätníkov to bola 
červeno – biela kombinácia. Časť nákladov na dresy a trenírky uhradil 
sám Juraj Bindas. Zakúpením dresov bolo všetko pripravené, aby sa naše 
futbalové mužstvo mohlo prihlásiť do futbalovej súťaže.

Na jar 1949 naši futbalisti začali hrať majstrovské zápasy v novo-
vytvorenej okresnej súťaži. Túto súťaž s prevahou vyhrali a postúpili do 
medziokresnej súťaže. V tejto hrali Medzilaborce, Snina, Stakčín, Veľké 
Kapušany, Čičarovce, Vojany, Pozdišovce, Kačanov, Palín, Malčice 
a Zalužice. V našom mužstve sa objavili po prvýkrát aj hráči zo Sliepkoviec 
a to: Varšaník, Hrinda a Džunko a z Michaloviec Šipoš Ján a Doboš. 
Na zápasy sa chodilo nákladným autom, ktorého majiteľom bol Michal 
Andrašov, alebo traktorom s vlečkou, ktorý riadil Andrej Ivaňo. V tejto 
súťaži pôsobilo naše mužstvo do konca roku 1952.

Na začiatku roka 1953 sa konalo niekoľko schôdzí výboru DŠO 
Sokol, na ktorých bol zvolený nový výbor a vedúci jednotlivých oddielov. 
Predsedom sa stal Michal Andrašov, funkcie vo výbore boli: člen výboru 
pre propagačno-výchovnú prácu Dionyz Kočí /učiteľ/, člen pre športovo-
učebnú prácu Ladislav Palkoci, člen pre organizačnú činnosť Michal Šipoš, 
člen pre plnenie odznaku BPPOV a PPOV /pripravený k práci a obrane 
vlasti/ – Pavol Katančík /učiteľ/, člen pre organizovanie masových akcií 
– Šipoš Ján, člen výboru pre zdravotnú starostlivosť – Mária Jakubová. 
Okrem toho boli náhradníci do výboru: Cucák Michal, Pikula Michal, 
Jenčík Michal a Palkoci Juraj. Vedúcimi jednotlivých oddielov boli: 
Katančík Pavol – futbalový oddiel, Dzvoník Juraj – volejbalový oddiel 
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muži, Timková Mária /učiteľka/ – volejbalový oddiel ženy, Beňák Michal 
– stolnotenisový oddiel, Palkoci Ladislav – ľahkoatletický oddiel, Bindas 
Ladislav – futbalový oddiel – dorastenci. V dlhej histórii nášho športu boli 
predsedami Ján Bindas-Balog, Andrej Ivaňo, Michal Šipoš, Andrej Jenčík, 
Mgr. Ladislav Bindas, MVDr. Ján Jenčík, Michal Korpa, Ján Dzurina, 
MVDr. Milan Šipoš, Ján Tirpák, Vladimír Dufinec a v súčasnosti je pred-
sedom Obecného futbalového klubu starosta obce Ľubomír Šipoš. 

S činnosťou v uvedenom roku 1953 ako prví začali futbalisti, ktorí 
usporiadali turnaj už 22. marca za účasti Slovana Michalovce, DŠO Sokol 
Sliepkovce a nášho mužstva. Naši remizovali so Slovanom Michalovce 3:3 
a porazili Sliepkovce 5:0. Tento turnaj bol prípravou na majstrovské zápasy, 
ktoré sa začali 5. apríla. Boli sme zaradení do okresných majstrovstiev, kde 
hrali mužstvá: Veľké Zalužice, Iskra Michalovce, Slavoj Michalovce „B“, 
Krásnovce, Budkovce, Trhovište, Ložín, Močarany, Malčice, Jastrabie, 
Strážske. Súťaž sa hrala systémom jar – jeseň. Prvý majstrovský zápas 
v tomto roku odohrali naši futbalisti na našom ihrisku proti Zalužiciam 
s výsledkom 3:1. Mužstvo v tom čase tvorili hráči: Kováč Ján, Šipoš Ján, 
Katančík Pavol, Kolesár Michal, Kolesár Juraj, Tatarčík Juraj, Dzurina 
Ján, Valiska Jozef, Bindas Milan, Timečko Ladislav, Andrašov Ján, Ivanko 
Michal, Komorech Vladimír, Salay Gustav, Plutko Pavol, Oros Michal. 
V okresnom majstrovstve naši futbalisti hrali ešte v roku 1954, ale pri-
budli noví hráči Oleň Alexander, Ketcem Juraj, Ketcem Michal, Demko 
Michal, Iliašik Július , Bindas Ladislav, Treščanský Vojtech a výsledkom 
bol postup do krajskej súťaže Juh, Prešovského kraja.

V novej súťaži odohralo mužstvo prvý zápas v Michalovciach proti 
„B“ mužstvu Slavoja Michalovce. Bez akejkoľvek prípravy naše mužstvo 
prehralo 2:4, lenže po našom proteste sme zápas vyhrali kontumačne 3:0, 
čo bol dobrý krok na začiatok. Hráči, ktorí sa nezmestili do „A“ druž-
stva, vytvorili „B“ mužstvo, ale nevydržali dlho a po polročnom pôsobení 
v okresnej súťaži zo súťaže vystúpili. Po skončení jarnej časti súťaže „A“ 
mužstvo bolo na 11. mieste z dvanástich účastníkov. Poradie bolo nasledov-
né: 1. Medzilaborce, 2. Malčice, 3. Vranov n/T. B, 4. Zalužice, 5. Pavlovce, 
6. Stakčín, 7. Snina B, 8. Kamenica n/C.,9. Michalovce B, 10. Strážske, 
11. Lastomír, 12. Vojany. V odvetnej časti sa výsledky zlepšili a mužstvo sa 
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v súťaži udržalo. Boli to úspešné roky nášho futbalu, pretože mužstvo hralo 
v krajskej súťaži bez väčších problémov a dosahovalo na naše pomery dobré 
výsledky. V mužstve hrali Lastomírčania, hráči z Michaloviec, ktorí nena-
šli uplatnenie v „A“ mužstve, alebo už končili s aktívnou činnosťou ako: 
Cvinger, Várady, Treščanský, Šipoš Ján – ten hral za Lastomír dlhé roky 
a dokonca nastúpil v našom drese aj po dovŕšení päťdesiatky. Ďalej to boli 
študenti z Prešova, ktorých priviedol Ladislav Bindas: Smerek, Štefančík 
a tiež učitelia pôsobiaci v Lastomíre: Kríž, Katančík, Pirč. Dosť hráčov vy-
rástlo v našom doraste, ktorí postupne prechádzali do mužstva dospelých. 
Na určitý čas od nás odišiel do Michaloviec Ladislav Bindas, ktorý napriek 
tomu, že študoval na vysokej škole, bol platným hráčom Michaloviec.

V roku 1956 naše mužstvo hralo I.B triedu Prešovského kraja tak 
úspešne, že do posledného kola sa rozhodovalo, kto postúpi do I. A triedy, 
či to budú Veľké Kapušany, Kráľovsky Chlmec alebo Lastomír. Po zhod-
notení všetkých okolnosti , najmä finančných možnosti, sa naši uspokojili 
s druhým miestom a z postupu sa tešili vo V. Kapušanoch.

V ďalších rokoch úroveň futbalu začína upadať, s tým samozrejme 
súvisí aj klesajúci záujem zo strany hráčov a divákov. Sezóna 1957-1958 sa 
hrala systémom jar – jeseň – jar v dôsledku pripravovanej a potom reali-
zovanej reorganizácie súťaží a táto zmena vlastne zachránila naše mužstvo 
naďalej v súťaži. Nič to nebolo platné, lebo už v nasledujúcom ročníku 
1958-1959 futbalisti krajskú súťaž opustili. V jarnej časti už pracoval nový 
výbor ktorého predsedom bol Andrej Ivaňo, tajomník Juraj Kačmár, po-
kladník Michal Beňák, vedúcim mužstva Andrej Jenčík.

Po vypadnutí z I. B triedy hralo mužstvo v medziokresnej súťaži, kde 
väčšina mužstiev bola z blízkeho okolia a náklady, najmä na dopravu, boli 
podstatne nižšie. V tejto súťaži obsadilo naše mužstvo štvrté miesto za 
Michalovcami B, Pozdišovcami a N. Vsou.

Rok 1960 bol rokom územnej reorganizácie a z toho dôvodu boli 
upravené aj futbalové súťaže. Lastomír bol zaradený do okresného maj-
strovstva nového okresu Michalovce, kde patrili Sobrance a Vranov. V sú-
ťaži štartovalo 14 mužstiev: Lastomír, Vranov B, ČH – Strážske B, Voľa, 
N. Hrušov, Dvorianky, V. Revištia, N. Ves, Michalovce B, P. Čemerné, 
Zalužice, Tibava, Pozdišovce a Pavlovce n/U.
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Mužstvo bolo posilnené o niekoľko nových hráčov a jeho zloženie 
bolo nasledovné: Bindas Milan, Bindas Ladislav, Čičák Juraj, Čičák Ján, 
Jenčík Július, Iliašik Július, Andrašov Gustav, Nagy Štefan, Kohút Andrej, 
Koščo Emil, Valiska Jozef, Džurina Ján, Ketcem Michal, Šipoš Michal, 
Šipoš Ján, Babinčák Eduard, Kolesár Michal, Bubenko Štefan, Valuška 
Vladimír a Gergeľ Ladislav. Po jesennej časti skončili naši na piatom mies-
te a na konci ročníka boli štvrtí.

Rok 1961 považujeme za jeden z najúspešnejších v celej histórii nášho 
futbalu. Je to z toho dôvodu, lebo v tomto roku sa v súťaži o Československý 
pohár naše mužstvo prebojovalo veľmi ďaleko. Vyhralo krajské kolo pohá-
ra a postúpilo do prvého kola celoštátnej pohárovej súťaže. Výsledky nášho 
mužstva boli najväčším prekvapením celej súťaže a po zápase Lastomír 
– Jednota Košice denník Pravda napísal:“ Neznáme dedinské mužstvo 
z Lastomíra prinútilo futbalistov Košíc siahnuť až na svoje futbalové rezer-
vy, aby neutrpelo veľký futbalový debakel.“ Postupne z nášho ihriska od-
chádzali s prehrami mužstva: Čierna n/T. 3:1, Michalovce 3:0 kont., hos-
tia neprišli, Pavlovce n/U. 3:0, Michaľany 3:2, Strážske 5:3, Vranov n/T. 
2:1, V. Kapušany 1:0, Moldava n/B. 4:1 V zápase s Košicami bol výsledok 
dlho na vážkach až 5 minút pred koncom rozhodol zápas gólom z ofsajdo-
vej situácie vtedajší košický kanonier Hájek, čím upravil výsledok na 2:3 
v náš neprospech. V prípade víťazstva nášho mužstva by sme v Lastomíre 
privítali vtedy tretie mužstvo Československej prvej ligy Jednotu Trenčín. 
V majstrovskej súťaži sa nám už tak dobre nedarilo a naše mužstvo obsa-
dilo až deviate miesto.

Návrat do I.B triedy sa nášmu mužstvu podaril v roku 1966, 
keď sme získali prvé miesto v majstrovstvách okresu pred futbalista-
mi Soli a Hencoviec. Našimi súpermi sa stali: Lokomotíva Michaľany, 
Družstevník Zemplínska Široká, Slavoj Kráľovský Chlmec, Slavoj Trebišov 
B, Družstevník Leles, Tatran Veľké Kapušany, Družstevník Komarany, 
TJ Dlhé n./C. ,Sokol Belá n/C., Slovan Kamenica n./C., Družstevník 
Zalužice. Vedúcim mužstva bol Andrej Jenčík a hrajúcim trénerom 
Ladislav Bindas. Mužstvo tvorili hráči: Uhrín Michal, Nagy Štefan, Ivan 
Rudolf, Ketcem Michal, Jenčík Michal, Vaľuška Vadimír, Koščo Emil, 
Koščo Dušan, Staško Ladislav, Bindas Ladislav, Kniežov Zdenko, Cucák 
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Michal, Lukáč Milan, Nagy Jozef. V tejto súťaži naše mužstvo hralo až do 
skončenia ročníka 1972-1973. Vtedy vypadlo zo súťaže a trvalo dlhých de-
sať rokov kým sa opäť do I.B triedy vrátilo. Boli to roky nedostatku hráčov, 
malej starostlivosti o dorast a čo bolo najhoršie starší funkcionári postupne 
odchádzali a noví sa hľadali ťažko. Problémom bolo aj finančné a mate-
riálne zabezpečenie činnosti. Futbal napredoval tam, kde boli riaditeľmi 
podnikov alebo predsedami družstiev futbaloví fanúšikovia, ktorí vedeli 
futbal a vôbec šport zabezpečiť tým, že poskytovali peniaze, taktiež za-
mestnanie pre hráčov a údržbu ihrísk.

Tradícia lastomírskeho futbalu však nútila pokračovať v snažení o po-
stup a to sa nakoniec podarilo vďaka obetavosti hráčov a funkcionárov.

Lastomírsky futbal bol na začiatku sedemdesiatych rokov hrdý na 
svojho odchovanca Rudolfa Gergeľa, ktorý to vo svojej kariére dotiahol 
veľmi ďaleko, pretože hral v majstrovskom mužstve Československej re-
publiky Dukle Praha, po boku takého futbalového majstra akým bol Jozef 
Masopust, najlepší futbalista Európy za rok 1962. Svoju futbalovú kariéru 
ukončil v Jablonci n/Nisou. Ako malý chlapec cestoval na zápasy nášho 

mužstva k súperovi ukrytý pod sedadlami autobusu, aby ho niekto náho-
dou neposlal domov. Obyčajne sa ukázal až keď bol autobus dosť ďaleko 
od Lastomíra. Aj to svedčí o jeho láske k futbalu už od útleho veku. V Ústi 
nad Labem robil prvé futbalové kroky náš tiež výborný futbalista Július 
Iliašik Už na konci ročníka 1981/82 sa naši futbalisti takmer tešili z po-
stupu, ale Malčice vyhrali v Záhore 19:1 a my „len“ 17:2.
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V roku 1983 sa z postupu tešili hráči: Lojan Andrej, Demko Ladislav, 
Cucák Slavomír Kolesár Ľubomír, Havrila Juraj, Babinčák Jozef, Dzurina 
Ján, Koščo Miroslav, Burík Ján, Koleník Ladislav, Ketcem Michal, Jenčík 
Bohúš, Zásadný Ladislav, Hreha Milan, Varga Dušan, Ivanko Peter, Šipoš 
Ľubomír, Kondáš Jaroslav a Furčák Michal. Tréner – Lukáč Milan, ve-
dúci mužstva – Jenčík Ján, ktorý bol aj predsedom telovýchovnej jednoty. 
Mužstvo sa postupne menilo, hráči odchádzali a prichádzali noví, ktorí 
držali vysoký štandard a v roku 1988 sa podaril historický postup do vte-
dajšej I.A triedy skupina Východ. Ďalšou reorganizáciou štátnej správy 
bola naša obec začlenená do Košického kraja a zmenili sa futbalové súťaže. 
Prvých šesť mužstiev postúpilo do novovytvorenej IV. ligy skupina Juh, 
ktorú vytvorili mužstvá z Košického kraja. Druhú skupinu utvorili muž-
stvá z Prešovského kraja. V prvom roku súťaže naši skončili na štvrtom 
mieste.
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Postup do IV. Ligy vybojovali hráči: Babjak Ľubomír, Sabol Juraj, 
Rebej Ivan, Čechovič Jaroslav, Sabovčík Peter, Čižmár Richard, Koba 
Slavomír, Gajdoš Peter, Varga Ján, Čižmár Ľubomír, Andrašov Jaroslav, 
Eštok Ján a hrajúci tréner Melník Martin. Ďalšie roky boli tiež úspešné 
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a doposiaľ naše mužstvo je stabilným účastníkom tejto súťaže. Súčasné 
postavenie je najhoršie od postupu do tejto súťaže a v jari ho neminuli zá-
chranárske práce. Po dlhých rokoch účinkovania v druhej najvyššej súťaži 
Východoslovenského regiónu sa nakoniec mužstvu nepodarila záchrana 
a mužstvo zo štvrtej ligy vypadlo. Okrem mužstva dospelých hrajú aj doras-
tenci v IV. lige a od nového ročníka dorastenecké súťaže budú reorganizo-
vať, takže nie je isté či sa v súťaži udržia. Žiacke mužstvo hrá v majstrovstve 
okresu a v uplynulom roku sa stalo majstrom Michalovského okresu. Žiaľ 
vo všetkých našich mužstvách je väčšina hráčov z Michaloviec, pretože ne-
máme dostatok Lastomírčanov v dôsledku každoročného poklesu počtov 
narodených detí. Terajší káder mužstva tvoria hráči: Adam Julián, Pirčák 
Daniel, Andrašov Jaroslav, Senjuž Viktor, Sabol Juraj, Suto Igor, Čižmár 
Richard, Ketcem Michal, Dzurjo Michal, Serdy Pavol, Svoboda Peter, Vasiľ 
Daniel, Adam Ivan, Verbič Milan, Kufa Ján, Ihnát Peter, Juraško Marcel, 
Luka Martin. Trénerom je Senjuž Viktor a vedúcim mužstva Ing. Zásadný 
Ladislav. Dorastencov a žiakov trénuje Marec Jozef, učiteľ telesnej výcho-
vy na ZŠ v Michalovciach, kde je zástupcom riaditeľa bývalý lastomírsky 
futbalista a náš rodák Rudolf Ivan, ktorý pomáha organizovať mladých 
futbalistov pre náš klub. 

Trávnik nášho ihriska si vyskúšali aj futbalisti prvoligových muž-
stiev, s ktorými naši futbalisti zohrali niekoľko priateľských zápasov. Hrali 
sme s Humenným, Košicami a tréningový tábor mala na našom ihrisku 
aj posledná federálna reprezentácia Československa do 21 rokov , vedená 
Ivanom Kopeckým a Stanislavom Jarábkom, pred kvalifikačným zápasom 
na ME a OH s Islandom. Po našom ihrisku naháňali kondíciu a cibrili 
techniku takí futbalisti ako boli brankár Juračka, Jiři Novotný, ktorý ešte 
teraz oblieka dres Ružomberka, účastníka našej najvyššej súťaže, Látal, 
Suchopárek, Jozef Majoroš, Obšitník a ďalší vynikajúci futbalisti. 

Tak ako život ľudí v našej obci aj futbalové ihrisko prešlo veľkými 
zmenami. V čase, keď sa zriadilo, bola celá jeho východná časť delená na 
pásy, ktoré boli pozostatkami medzí po pozemkoch, na ktorých ihrisko 
vzniklo. O kvalite trávy sa nedalo hovoriť, pretože to bola zmes rôznej bu-
riny a divej trávy. Ihrisko sa kosilo až vtedy, keď sa lopta strácala v poraste. 
Kosačky neboli zďaleka také kvalitné ako dnes a pokosené ihrisko malo 
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nižšiu kvalitu ako dnešné pred kosením. Pri ihrisku neboli šatne a futba-
listi sa obliekali do výstroja v škole. 

Prvé oplotenie pri ihrisku bolo z dosák a bolo vybudované v roku 
1964. Hracia plocha sa priebežne upravovala, takže časom sa jej kvalita tro-
cha zlepšila. Napriek tomu po postupe do krajskej súťaže bolo naše ihrisko 
jedným z najmenej kvalitných v súťaži. Drevené oplotenie bolo nahradené 
plechovým v roku 1976 a veľa práce na montáži urobil Ladislav Bindas 
s kolegom učiteľom odborných predmetov. Vlastnej budovy sa športovci 
dočkali až v roku 1976, keď skoro na jar v akcii „Z“ vtedajší MNV pod 
vedením Júliusa Jenčíka začal s jej výstavbou. Na prácach sa väčšinou po-
dieľali samotní futbalisti a funkcionári, pomocnú ruku podali aj domá-
ci poľovníci, ktorým bolo prisľúbené, že v priestoroch sa môžu konať aj 
ich zasadania. Toto platí doteraz. V budove sa nachádzajú šatne, sprchy, 
miestnosť na zasadania a schôdze, rozhlasové zariadenie a miestnosť pre 
rozhodcov. V roku 2006 boli pribudované sociálne zariadenia namiesto 
dovtedajších, ktoré nezodpovedali bežnému hygienickému štandardu, 
taktiež aj ďalšia šatňa. 

Športový areál prešiel ešte predtým pomerne veľkou rekonštrukciou, 
keď boli opravené sprchy, stropy vo všetkých miestnostiach a vymenená po-
dlaha. Najdôležitejšou časťou tejto rekonštrukcie bolo vybudovanie hracej 
plochy a tréningového ihriska. Z okolia ihriska boli odstránené topole, 
ktoré tu rástli od roku 1958 a prekážali rozšíreniu hracej plochy. Okrem 
toho kvet stromov robil problémy alergikom a opadaný kvet a v jeseni lístie 
znehodnocovali trávnik na ihrisku. Na ihrisko bolo navezené 150 veľkých 
áut zeminy a zasiata nová tráva. V dôsledku toho naše mužstvá hrali jednu 
sezónu na ihrisku v Michalovciach a mládež na ihriskách súperov. 

Začiatok päťdesiatych rokov priniesol okrem futbalu rozvoj aj iných 
športov, najmä atletiky a volejbalu. Na našom ihrisku bola vybudovaná 
skromná atletická dráha a pri vstupe do areálu aj pieskové doskočisko a vo-
lejbalové ihrisko. Nebolo to zbytočné, pretože už v apríli 1953 náš špor-
tovec Ladislav Palkoci vyhral majstrovstva okresu v cezpoľnom behu na 
2000 m. časom 12 minút a 20 sekúnd. V ľahkej atletike naši zástupcovia 
dosiahli aj ďalšie veľmi pekné výsledky. Preteky sa konali aj v našej obci 
21. júna 1953 ako majstrovstva okresu. Lastomír reprezentovali štyria 
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pretekári a to Ladislav Bindas, Ladislav Palkoci, Gustáv Andrašov a Pavol 
Plutko. Všetci dosiahli výborné umiestnenia, keď Ladislav Bindas vyhral 
beh na 60 metrov mladšieho dorastu, skok do výšky a beh na 200metrov. 
Ladislav Palkoci vyhral beh na 800 metrov a Pavol Plutko skok do výš-
ky mužov a vrh guľou. Úspech vyvrcholil účasťou Ladislava Bindasa na 
celoštátnych hrách dedinskej mládeže v Brne, kde obsadil druhé miesta 
v behoch na 100 a 200 metrov.

V roku 1953 sa volejbalové družstvo žien stalo majstrom okresu a tvo-
rili ho tieto hráčky: Sentimrey Jolana, Timková Mária, Zvodárová Mária, 
Jenčíková Anna, Jakubová Mária, Kolesárová Mária a Cucáková Anna. 
Muži pod vedením učiteľa Dionýza Kočího skončili na treťom mieste.

V šesťdesiatych rokoch sa začal súťažne hrať hokej aj za účasti nášho 
mužstva a naši hokejisti bez väčších problémov niekoľkokrát po sebe získali 
titul majstrov okresu. Do vyššej súťaže nepostúpili z dôvodu nedostatočné-
ho vybavenia a nedostatku prostriedkov na činnosť. Postupom rokov sa prí-
rodné podmienky na hokej zhoršovali a umelé klzisko v Michalovciach bolo 
pridrahé. Bola to škoda, pretože generácia, ktorá získala hokejku od repre-
zentanta Gregora mala predpoklady hrať hokej aj na vyššej úrovni ako okres-
né majstrovstva. Dnes hrať hokej bez umelej ľadovej plochy je nemožné. 

Z moderných športov sa medzi mladými rozšírila aj kulturistika, ktorej 
sa venovali viacerí naši mladí a z nich najväčšie úspechy dosiahol v osemdesia-
tych rokoch minulého storočia Peter Pilár, ktorý skončil na majstrovstvách 
ČSSR vo svojej kategórii na treťom mieste.

V súčasnosti zo športov zostal iba futbal, ktorý poskytuje zábavu svojim 
priaznivcom doposiaľ, ale tak ako zaniklo divadlo, kino, obecný spevokol 
a ďalšie spoločenské aktivity aj on nemá dostatok ochotných a obetavých 
ľudí, ktorí ho budú aj naďalej udržiavať pri živote a môže sa stať, že v krátkej 
dobe nebudeme mať ani futbal. Občania si musia uvedomiť, že izolácia jed-
notlivcov neprospeje ani obci, ale ani jej obyvateľom. Na každom úseku sa 
máme čo učiť od svojich predchodcov.
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Udalosti, ktoré ovplyvnili život ľudí v obci
Mnoho udalosti v dejinách našej obce mali výrazný vplyv na život ľudí 

a zaslúžili by si spomienku. Z tých dávnejších nemožno nespomenúť, že 
život závisel od toho, komu patrila pôda, na ktorej ľud pracoval. Najprv to 
bol kráľ a po ňom zemepáni, ktorým pôdu daroval. Až do roku 1785, keď 
bolo zrušené nevoľníctvo, boli naši predkovia odkázaní na milosť či nemi-
losť svojich pánov. Na základe toho rozhodnutia sa mohol aj Lastomír roz-
víjať a mohli sem prísť noví osadníci, ktorí určite prispeli k rozvoju obce. 
Zrušenie poddanstva pomohlo ďalšiemu oslobodeniu nášho ľudu. Prvá 
svetová vojna a po nej vznik slobodného Československa boli obrovským 
impulzom k rozvoju poľnohospodárstva, vzdelania, kultúry a vôbec života 
našich ľudí. Nasledoval Slovenský štát, vysťahovanie židovských spoluob-
čanov a ich zavlečenie do koncentračných táborov. Len niekoľkí sa živí po 
vojne vrátili. 

Obnovenie republiky a udalosti po druhej svetovej vojne natoľko zme-
nili náš život, že tento v histórii krátky úsek môžeme považovať za obdo-
bie, kedy sa život zmenil úplne od základov. Za dôležité udalosti v tomto 
povojnovom vývoji našej obce považujeme hlavne tieto:
rok 1945 : ukončenie vojny a obnova Československej republiky
rok 1946:  slobodné voľby, víťazstvo Demokratickej strany na Slovensku 
rok 1947:  zriadenie detskej opatrovne – predchodkyne materskej školy
rok 1948:  prevzatie moci komunistickou stranou, zavedenie telefónu  
 do obce, pripojenie obce na elektrickú sieť
rok 1949:  zriadenie neúplnej strednej školy v obci pre našich žiakov 
 a žiakov zo Sliepkoviec, zabezpečenie pravidelnej
 autobusovej dopravy z Michaloviec,  zriadenie kina v obci
rok 1951:  otvorenie úplnej strednej školy v obci
rok 1953:  zlúčenie škôl a vytvorenie jednej Osemročnej strednej školy  
 Lastomír
rok 1957:  založenie jednotného roľníckeho družstva
rok 1959:  vybudovanie miestneho rozhlasu a začatie vysielania
rok 1963:  zriadenie poštového úradu v obci
rok 1970:  budovanie chodníkov po obci pre chodcov
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rok 1973:  vybudovaný kultúrny dom a odovzdaný do užívania, 
 zrušená  základná deväťročná stredná škola v našej obci 
rok 1976:  zlúčenie Jednotných roľníckych družstiev Lastomír, 
 Sliepkovce a Budkovce do jedného celku
rok 1978:  bez konzultácie s občanmi zriadenie skládky odpadov
 v slepom ramene Laborca pre mesto Michalovce
rok 1982:  vybudovanie vodovodu pre našu obec
rok 1984:  budovanie nového mosta cez rieku Laborec
rok 1986:  napojenie na vodovod časti obce za Laborcom
rok 1987:  zriadenie klubu dôchodcov pre starších občanov
rok 1988:  začiatok pravidelného vývozu domového odpadu
 na skládku
rok 1990:  výstavba kanalizácie a čistiarne odpadových vôd
rok 1992:  začiatok výstavby nového kostola katolíckej cirkvi,
 posviacka v r.1996
rok 1993:  začiatok výstavby nového kostola pravoslávnej cirkvi,
 posviacka v r. 1994
rok 1994:  začiatok výstavby domu smútku, vysviacka v r. 1995
rok 1996:  vybudovanie cesty pre peších ku katolíckemu kostolu
rok 2000:  vybudovanie nových miestnych ciest po väčšej časti obce
rok 2003:  dobudovanie kanalizácie v časti za Laborcom
rok 2004:  rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd, rekonštrukcia
 školskej budovy
rok 2005: vybudovanie priestorov na cintoríne pre pochovávanie
 tzv. americkým spôsobom
rok 2006:  vybudovanie miestnej cesty ku obecnému úradu
 a ku cintorínu
rok 2007: dokončenie výstavby kanalizácie v časti ku Hricovi
 za Laborcom, vybudovanie cesty po dokončení kanalizácie.

Práve v tomto období sa začína doba, kedy našej republike ako novému 
štátu Európskej únie je umožnené čerpanie finančných prostriedkov z jej 
fondov a všetci dúfame, že z veľkého balíka sa ujde niečo aj pre nás, pretože 
súrne potrebujeme odvodniť obec a vybudovať nové chodníky, ktoré budú 
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plniť požiadavky bezpečnosti pre našich ľudí. Mnoho je toho, čo by mo-
derný občan potreboval pre svoj pokojný každodenný život a nám zostáva 
iba veriť, že sa dobré zámery našich predstaviteľov obce podarí splniť pre 
naše potešenie a spokojnosť. 

Našu obec predurčuje medzi perspektívne sídla Zemplína okrem iné-
ho aj občianska a technická vybavenosť, ktorá pozostáva z: predajní zmie-
šaných tovarov /celkom 3 predajne/, pohostinské strediská /2 zariadenia/, 
zariadenia na opravu a údržbu motorových vozidiel / 3 zariadenia/, pošta, 
knižnica, internetové vybavenie, digitálna televízia, kostoly /celkom 4/, 
športový štadión, kultúrny dom, verejný vodovod, verejná kanalizácia, 
kanalizačná sieť pripojená na čistiareň odpadových vôd, základná škola /
ročníky 1-4/, materská škola.

V neposlednom rade sa môžeme pochváliť aj skromným kultúrnym 
dedičstvom, ktoré predstavuje kostol reformovanej kresťanskej cirkvi zo 
17. storočia, neoklasicistický, prestavaný v roku1900, kaštieľ klasicistický 
zo začiatku 19. storočia, prestavaný po roku 1950 a kostol gréckokatolíckej 
cirkvi neoklasicistický z roku 1890, prestavaný v roku 1949.
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Kto písal obecnú kroniku
V minulosti sa udalosti v malých obciach ako je naša veľmi nepísali 

a to, čo bolo potrebné, viedli v matrikách farské úrady a notárstva. Každá 
obec patrila pod určené notárstvo, na čele ktorého bol notár. Notár bol 
veľmi dôležitý úradník a požíval všeobecnú úctu nielen medzi obyčajný-
mi ľuďmi, ale aj v urodzených kruhoch. Príslušnosť našej obce pod no-
társke úrady sa menila aj podľa toho, kde notár býval. Tak sme patrili do 
Pozdišoviec, Fišara, Močarian a Michaloviec. V súčasnosti je notárov oveľa 
viac a väčšina sídli v Michalovciach. Dokonca máme možnosť v prípade 
potreby si notára aj vybrať podľa vlastného uváženia.

Obecné kroniky sa začali povinne písať až na základe zákona č. 
80/1931 a nariadenia vlády Československej republiky č. 1691/1932. Na 
základe toho sa vtedajšie obecné zastupiteľstvo našej obce uznieslo, že sa 
bude kronika písať aj u nás a za obecného kronikára bol menovaný Jozef 
Škoda. Kronika sa začala písať od roku 1933.

Jozef Škoda sa narodil 13. augusta 1907 v Českej Čermnej, okres 
Náchod. Povolaním bol učiteľom Obecnej školy v Lastomíre. Kroniku 
viedol vzorne, mal veľmi úhľadné písmo a opis udalosti bol výstižný a pres-
ný, aj keď niektoré slová boli české. Túto prácu konal až do 15. septembra 
1939, keď musel opustiť učiteľské miesto v Lastomíre a odišiel do Čiech.

Po ňom viedol kroniku našej obce učiteľ obecnej školy Štefan Repčík. 
Štefan Repčík sa narodil 9. septembra 1916 v Bardejove. Po odchode Jozefa 
Škodu bol menovaný za správcovského učiteľa obecnej školy.

Dňa 1. januára 1942 notársky úrad v Michalovciach poveril vede-
ním obecnej kroniky riaditeľa evanjelickej reformovanej školy Zoltána 
Kniežova. Zoltán Kniežov sa narodil 11. septembra 1910 v Garani /Hraň/. 
Na našej škole pôsobil od roku 1933. Vedeniu kroniky sa venoval s láskou 
a popri jeho mnohých aktivitách mu vždy zostal čas na zapísanie udalosti, 
ktoré sa v obci udiali.

Od 1. januára 1954 vedie obecnú kroniku Michal Beňák. Michal 
Beňák sa narodil 1. marca 1927 v Rebríne /dnes Zemplínska Široká/. 
Povolaním učiteľ. Pán Beňák je kronikárom našej obce až doposiaľ a ako 
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sám hovorí bude to robiť rád až kým mu to dovolí jeho zdravie. Bol niekoľ-
ko ráz ocenený ako najlepší kronikár v rámci nášho okresu, ale aj v rámci 
Košického kraja.

Záslužnosť práce kronikárov som si uvedomil až v čase, keď som začínal 
zhromažďovať materiály o našej dávnejšej minulosti a bolo by krásne, keby 
sme mali aj záznamy z čias pred vznikom spoločného Československého 
štátu. Niektoré materiály o našej obci sa nachádzajú v štátnom archíve 
v Michalovciach, Prešove a v Blatnom Potoku/ Maďarsko/, sú však písané 
v maďarčine. 

Kronikár sa vo svojej práci nezaoberá vlastným posudzovaním uda-
losti doby, v ktorej kroniku píše, ale iba verne opisuje všetko, čo sa v tej- 
ktorej dobe deje. Čitateľ si potom sám môže urobiť obraz o dobe, ktorá je 
zachytená v kronike. Preto som si dovolil vybrať úplne náhodne dva roky 
s odstupom dvadsiatich rokov a ponúknuť ich vám, možno v nich čosi po-
dobné nájdete a urobíte si na tie obdobia svoj vlastný názor. 

Zápis v kronike z roku 1940

Snehová živelná kalamita
Dňa 14. januára večer sa strhla hrozná snehová kalamita, ktorá 

trvala niekoľko dní. Vrcholom boli dní 18. a 19. január. Celá dedina bola 
zasypaná veľkým množstvom snehu a niektoré domy boli celé pod sne-
hom, takže ratovať ich obyvateľov museli susedia a príbuzní. Najviac 
boli postihnutí obyvatelia ulice ku Michalovciam a ku kalvínskemu kos-
tolu. Tuhá zima trvala až do polovice marca.

Vianočná besiedka
Žiaci obecnej ľudovej školy usporiadali Vianočnú besiedku dňa 4. 

januára. Účasť bola veľká. Milým dojmom pôsobil stromček postavený 
žiakmi a učiteľmi.
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Odchod brancov
10. januára nastúpili miestni branci na vojenskú službu. Odchádzali 

vo veselej a radostnej nálade s vedomím, idú slúžiť svojej drahej sloven-
skej vlasti.

Divadlo
V dňoch 20. a 21. januára zahrali členovia združenia katolíckej 

mládeže dve veselé jednoaktovky. Nacvičil ich gréckokatolícky farár Ján 
Pejo. Katolícke združenie opäť dokázalo, že je životaschopné a že pracu-
je na poli kultúrnom aj náboženskom v prospech našej vlasti.

Starosta
V januári sa vzdal funkcie starostu Juraj Kačmár zo zdravotných 

a osobných dôvodov. Za nového starostu bol zvolený Ivanko starší.

Hlinková mládež – večierok
Dňa 4. februára zahrala Hlinková mládež a Združenie katolíckej 

mládeže Lastomír divadelnú hru: „Ako Jožko cestoval do Ameriky, kto-
rú napísal a hlavnú úlohu zahral Juraj Šichta. Zaslúžil si pochvalu za 
snahu. Réžiu mal Štefan Repčík, správ. učiteľ. Cez prestávky vystupova-
la Hlinková mládež so spevmi, recitáciami a vtipmi.

14. marec
Tento deň sa slávil veľkolepo. 13. marca bol večer lampiónový sprie-

vod celou dedinou až ku Čičákovym, kde členovia Hlinkovej gardy za-
pálili vatru. Potom bola slávnostná akadémia v miestnom družstve. 14. 
marca ráno o 8.00 hodín sa žiaci zúčastnili slávnostnej omše. Po omši 
bola v obecnej ľudovej škole slávnosť pre detí a rodičov. Trieda bola krás-
ne vyzdobená národnými farbami. Jej súčasťou bola aj prísaha Hlinkovej 
mládeže mladých a Hlinkovej mládeže detí. Sľub prijal z poverenia OV 
HM miestny vodca Štefan Repčík. Sľub zložilo 36 vĺčat, 43 orlov, 73 
víl a 31 tatraniek. Oslava zanechala v dušiach prítomných hlboké doj-
my. Oslavy štátneho sviatku Slovenskej republiky odzneli v Lastomíre 
s veľkým oduševnením, pochádzajúcim z úprimnej slovenskej duše 
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a v príkladnej svornosti, ktorá má byť pevným základom našej svetlej 
budúcnosti.

19. marec – meniny p. prezidenta Dr. J. Tisa
Dňa 19. marca oslávili žiaci, učitelia a občania meniny nášho dra-

hého pána prezidenta a vodcu pekným kultúrnym programom.

Vymenovanie vládneho komisára
Dňa 1. apríla boli na Župnom úrade v Prešove vymenovaní členo-

via novej obecnej rady a to :
Komisár: Juraj Germek, pokladník: Michal Ivan, členovia: Juraj 

Čičák, Ján Šichta, Andrej Vasiľ, Ján Bindas, Andrej Šaro.

Oslava 52. narodenín A. Hitlera
Z príležitosti narodenín vodcu nemeckej ríše A. Hitlera usporiadala 

HSĽS v Lastomíre slávnosť v miestnosti potravného družstva s kultúr-
nym programom a slávnostným prejavom. Účasť bola dobrá a občania sa 
tešili zo spojenectva nášho štátu s veľkým Nemeckom. 

Sviatok slovenskej rodiny
Dňa 26. mája bol usporiadaný deň slovenskej rodiny na cintorí-

ne. Žiaci tunajších škôl prispeli do programu básňami a spevmi. Prejav 
predniesol Štefan Repčík. Slávnosti sa zúčastnili rodičia školských detí. 
Počas slávnosti nie jedno oko zvlhlo od sĺz a veľmi dojímavé boli chvíle, 
keď deti odovzdávali kvety svojím matkám. Dňa 17. júna usporiadali 
žiaci obecnej ľudovej školy detskú veselicu za veľkej účasti obyvateľov. 
Veselosť bola úprimná a podporila ju aj obľúbená cigánska muzika. 
Žiaci sa postarali o kultúrny program, bola aj tombola a bufet.

Leto a úroda
Nakoľko bola veľká zima očakávalo sa, že úroda nebude dobrá 

a tak sa aj stalo. Počas letných prázdnin sa Laborec rozvodnil a voda sa 
vyliala z koryta po celej dedine, čím narobila obrovské škody na majet-
koch a úrode.
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Odchod brancov
21. októbra nastúpili na vojenskú službu naši branci, tak ako aj 

predchádzajúci, veselo, vediac že idú slúžiť svojej drahej vlasti. Z podne-
tu miestneho vodcu bola založená ženská Hlinková mládež 9. októbra 
a za vodkyne boli menované učiteľky Petrivaldská a Laktišová.

Narodeniny pána prezidenta
Hlinková slovenská ľudová strana usporiadala v miestnom druž-

stve slávnosť z príležitosti narodenia pána prezidenta Slovenskej repub-
liky Dr. Tisa. Prejav mal riaditeľ školy Štefan Repčík a program zabez-
pečili žiaci. 

Prednášky, návštevy a zimná pomoc
V zimnom období sa konali prednášky HSĽS o jej význame a práci 

v miestnom spotrebnom družstve za veľkej účasti a tieto viedli učitelia. 
Dňa 5. novembra navštívil obec poslanec národnej rady pán Dr. Huťka. 
Prihovoril sa prítomným a potom odpovedal na otázky občanov. Jeho 
slová boli prijaté s veľkou vďačnosťou. Učitelia v zime zorganizovali 
zbierku, pri ktorej pomáhali aj členovia Hlinkovej gardy. Zbierka sa 
vydarila a zo zisku sa zakúpili čiapky HM a šaty pre dievčatá a chlap-
cov z HM, ktorí boli na dary odkázaní. Združenie katolíckej mládeže 
v zimnom období vykonávalo veľmi príkladne svoju činnosť a môže slú-
žiť za vzor národnej a náboženskej oddanosti. 

Zápis v kronike z roku 1960

Výročná schôdza JRD
Vo štvrtok 11. februára sa konal v poradí už tretia výročná schôdza 

JRD. Niesla sa pod heslom:“ Úspešným plnením úloh vpred, k dovŕše-
niu výstavby socializmu v našej vlasti.“ Našich družstevníkov prišli 
pozdraviť aj pionieri tunajšej školy, ktorí im predviedli pekný kultúrny 
program. Na návrh strany bol za predsedu zvolený nový predseda JRD. 
Taktiež bola zvolená nová správa družstva.
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Čestné uznanie
V piatok 26. februára tunajšia dedinská organizácia ČSM bola za 

svoju prácu odmenená čestným uznaním a peňažnou odmenou 3.000 
Kčs. Na počesť 15. výročia oslobodenia našej vlasti šíri sa aj v našej obci 
záväzkové hnutie. Najväčší ohlas majú záväzky na našom družstve. 

Oslavy februárových udalosti a MDŽ
Dňa 7. marca sa konali v miestnej kinosále oslavy Februára 1948 

a MDŽ. Tohto ročné oslavy sa niesli pod heslom:“ So ženami celého sveta 
za mier!“ Pestrý kultúrny program pripravili žiaci našej školy a prího-
vor mala Eva Mikušová.

Zima
Tohtoročná zima je teplá a stále je zamračené s dažďom a snehom, 

ktorý sa hneď topí. Všade je plno blata. Vo februári sa ochladilo, ale sne-
hu niet. Takéto počasie trvá celú zimu až do marca. Od 15. marca začí-
na pekné jarné počasie s občasným dažďom.

Oslavy 90. narodenín V. I. Lenina a otvorenie agitačného 
strediska

Dôstojným spôsobom sa konali 22. apríla večer oslavy 90. výro-
čia narodenia vodcu proletárov a zakladateľa Sovietskeho zväzu V. I. 
Lenina. O jeho diele a učení hovorila učiteľka Mária Škramová. Oslavy 
boli spojené s otvorením agitačného strediska.

Oslavy 1. mája
V predvečer 1. mája sa konal po obci lampiónový sprievod školských 

detí za sprievodu miestnej cigánskej kapely. Sprievod išiel celou dedinou 
až ku Čičákovým a potom skončil v materskej škole. Tu bol slávnostný 
prejav a po ňom krátka veselica pre žiakov.
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Spartakiáda 1960
V nedeľu 8. mája sa konala v našej obci okrsková spartakiáda za 

účasti cvičencov z Lastomíra, Vinného, Zalužíc, Čečehova a Zbudze. 
Slávnosť sa začala za zvukov štátnej hymny a pokračovala príhovorom 
riaditeľa našej školy Jozefa Tkáčika. Celkom sa pri cvičeniach vystrie-
dalo viac ako 380 cvičencov, ktorí zacvičili štyri skladby. Cvičenia sa 
niesli v duchu ďalšieho rozvoja socializmu v našej vlasti.

Voľby do MNV, ONV, KNV, SNR a NZ
Je nedeľa 12. júna, deň volieb. Už od skorého rána vyhráva ľudová 

kapela. Voliči prichádzajú voliť už skoro ráno. Pred volebnou miestnos-
ťou vyhráva kapela. Posledný volič prichádza okolo poludnia. Všetkých 
zapísaných voličov bolo 779 a volieb sa zúčastnilo 772 voličov, ktorí 
odovzdali svoje hlasy za kandidátov národného frontu. Na základe vo-
lieb dochádza k zmene vo vedení našej obce. Novým predsedom MNV 
sa stal Juraj Tatarčík a tajomníkom Ján Hujdič.

Oslavy 43. výročia VOSR
V nedeľu 6. novembra sa konali v miestnej kinosále oslavy 43. výro-

čia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie. Tohtoročné oslavy sa niesli 
pod heslom :“ V bratskej jednote so Sovietskym zväzom, za mier a pria-
teľstvo medzi národmi“. Súčasťou osláv bola aj cesta okrskovej štafety 
priateľstva cez našu obec a pripnutie stužky vďaky sovietskym ľuďom.
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Záver
Predovšetkým sa chcem ospravedlniť každému, kto si zaslúžil byť 

v tejto publikácii menovaný a nestalo sa tak. Je to moje pozabudnutie, ale-
bo nesprávny popis života či udalosti. Uvedomujem si svoju nedokonalosť 
a nedostatok informácii. Opieral som sa o dostupné možnosti v literatú-
re, údaje v obecnej kronike, výpovede niektorých pamätníkov i osobné 
poznatky. 

Pokúsil som sa hľadať naše lastomírske korene v minulosti a spracovať 
stručný prehľad o našej súčasnosti, lebo si myslím, že poznanie vlastnej his-
tórie a spôsobu života našich ľudí patrí k vytváraniu zdravého sebavedomia 
a získavaniu patričnej hrdosti na svoju rodnú obec. Veď rodáci sa vždy radi 
vracajú na svoje rodné polia, na otcovu alebo dedovu hrudu, aby spomínali 
a pookriali a táto publikácia im dúfam ponúka takúto možnosť. Ponúka 
sa aj tým, ktorí sa tu nenarodili, ale život im zariadil tak, že v našej obci žili 
alebo žijú a stala sa im trvalým domovom. Poznanie histórie miesta, kde 
žijú, by ich malo vnútorne uspokojiť a ešte viac uistiť v presvedčení, že si 
volili dobre, keď sa rozhodli tu žiť. 

Môj obdiv a uznanie patrí všetkým predstaviteľom obce v dávnej mi-
nulosti i v súčasnosti, nielen tým, čo stali na jej čele, ale aj tým nemenova-
ným, ktorých každodenná mravenčia práca budovala základy dnešnej po-
doby nášho Lastomíra. Uvedomujem si, že i keď publikácia má pomerne 
široký okruh tém, nepodarilo sa mi všetky podrobne a presne spracovať, 
zhodnotiť miesto a podiel každého občana na živote obce.

V tejto publikácii nenájdete zmienky o prvopočiatkoch života na 
území našej obce. Konštatoval som, že obec bola osídlená oveľa skôr ako 
sa o nej našla písomná zmienka. Existuje množstvo dôkazov z nájdených 
vykopávok v našej blízkosti aj priamo z obce, ktoré to dokazujú. Na ich 
zozbieranie a publikovanie som nemal čas a ani možnosti. Okrem toho 
som si nedovolil miešať sa do odboru, ktorý mi nie je blízky, takže túto 
časť našej dávnej histórie bude možno v blízkej budúcnosti mapovať oso-
ba povolanejšia. Mojím cieľom bolo poskytnúť čitateľovi, predovšetkým 
z Lastomíra, obraz života predkov, aby si uvedomil, že k dnešku sme ne-
došli ľahko, ale že dnešok je výsledkom stáročných zápasov, odriekania, 



záver

180

trpenia, najmä pre dnešných mladých ľudí nepredstaviteľnej biedy, ale aj 
úprimnej radosti z dosiahnutého, často len nepatrného, úspechu. 

Celkom zámerne som vynechal časť, ktorá sa zvykne nazývať: 
„Významné osobnosti“, prípadne “Zaslúžili občania obce“. Toto rozhod-
nutie odôvodňujem tým, že mnohí by si to zaslúžili, ale neviem odhadnúť 
a povedať, kto by si to nezaslúžil. 

V Lastomíre sa narodilo a časť či celý život tu prežilo veľa význam-
ných ľudí, ktorí vynikali svojím vzdelaním, svojou prácou, tvorbou a čin-
nosťou v prospech všetkých. Ich menoslov by bol určite dlhý. Za prácou 
odišli a meno našej obce preslávili ďaleko, často aj v zahraničí. Tu sa však 
narodilo a život prežilo aj veľa ľudí, ktorí nedosiahli vysoké vzdelanie, pre-
tože nemali na to podmienky, napriek tomu sa v rámci svojich možností 
veľmi zaslúžili o obec. Takže nechávam na každého, aby si zostavil svoj 
zoznam významných osobností našej obce.

Dúfam,. že táto publikácia podnieti niektorých spoluobčanov, aby za-
čali ďalej pátrať po našej minulosti nielen tu doma, ale aj mimo našej obce 
a pevne verím, že nájdu množstvo zaujímavých poznatkov, ktoré rozšíria 
doterajšie vedomosti a zistené fakty. Mnoho našich lastomírskych rodov 
má zaujímavé korene a je neodškriepiteľnou pravdou, že tu na tomto kúsku 
úrodného Zemplína v pradávnej minulosti žili prví obyvatelia, ku ktorým 
sa neskôr prisťahovali ľudia z rôznych časti Rakúsko-Uhorskej ríše, ale aj 
z Balkánskeho polostrova, tu sa usadili a v porozumení a vzájomnej pomo-
ci vybudovali náš terajší Lastomír. 

Teší ma, že spoluautorom myšlienky na vydanie tejto publikácie bol 
súčasný starosta obce pán Ľubomír Šipoš a od začiatku príprav tejto pub-
likácie súhlasili s vydaním aj poslanci obecného zastupiteľstva. Neviem či, 
som splnil ich očakávanie, napriek tomu im všetkým úprimne ďakujem. 

Celkom na záver si dovoľujem poďakovať všetkým, ktorí mi ochot-
ne poskytli v rámci svojich možnosti informácie, dokumenty a fotografie, 
menovite pánovi Jurajovi Kačmárovi, Michalovi Beňákovi , Ing. Jánovi 
Čontofalskému, Ing. Gorásovi, p. Anne Dzurinovej, Jánovi Valiskovi 
a iným tu nemenovaným osobám.

Osobitne Mgr. Ladislavovi Bindasovi za opravy textu a cenné rady pri 
zostavovaní tejto publikácie. 
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Niektoré vysvetlivky
1 ár = 100 m štvorcových
1 hektár /ha/ = 100 árov = 10 000 metrov štvorcových
1 siaha = 3,5966 metrov štvorcových
1 korec = 10 árov = 1 000 metrov štvorcových
1 kablik = 4 korce = 40 árov = 4 000 metrov štvorcových
1 katastrálne jutro = 5 754 metrov štvorcových = 0,58 hektára
1 merica = 1 918 metrov štvorcových
1 aker = 4 047 metrov štvorcových
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Niektoré výrazy použité v texte
Bobaľky – opekance, typické vianočné zemplínske jedlo s makom, tvaro-
hom a kapustou
Bíreš – poľnohospodársky robotník /sluha/ na pánskom veľkostatku
Feľeľoval – odpovedal, odkázal
Chusta – šatka z hodvábu
Hokerľik – stolička bez opierky
Hareňg – marinovaná ryba
Komašňa – kar
Kúria – zemianska usadlosť
Majir – dvor na veľkostatku
Komenciáš – poľnohospodársky robotník pracujúci za naturálie
Šurc – zástera 
Sovgabirov – predstavený okresu, niečo ako predseda bývalého ONV
Ambrela – dáždnik
Dohan – tabak
Porta – brána sedliackej usadlosti, dom a pozemok ako daňový základ 
z ktorého sa vyrubovala daň 
Džveredlo – zrkadlo
Rekatolizácia – opätovné obracanie protestantov na katolícku vieru
Vyreklamovac – vybaviť prepustenie
Želiar – príslušník najchudobnejšej vrstvy poddanského obyvateľstva za 
feudalizmu
Garadiča – schod
Kločanka – posteľná plachta
Vigan – ženské šaty
Žiľe – liečive byliny
Viľija – štedrý deň
Trepanka – nástroj na opracovanie konopí
Ščec – železné česadlo na vytrepané konope
Roveň – rovnaká veková kategória, alebo rovnaký spoločenský stav
Dirgaca draha – nerovná cesta
Brička – parádny voz ťahaný koňmi
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Štachitka – drevená lata v plote
Šerblik – nočník
Pokrutka – oblička
Huľka /holubok/ – plnený kapustný list
Žochtar – nádoba na dojenie mlieka od kravy
Drišľak – cedidlo na cestoviny
Šafeľ – kaďa
Dreľich – doma tkané plátno z konopí
Rozkoš – neviazanosť, dlhá chvíľa nečinnosti, taktiež pocit spokojnosti
Manteľ – vojenský kabát
Bosnija – Bosna
Iľa – ženské meno Helena
Vykudlac – vychovať
Hordov – sud na nakladanie kapusty 
Brotvanka – plech na pečenie
Hatižak – batoh na chrbát
Geňglivý – slabý, ľahko sa poddavajúci
Ungvar – Užhorod
Kalika – zdravotne postihnutý človek, alebo zviera
Kormaň-volant na aute, alebo riaditka na bicykli
Šuňac – hľadať, pátrať
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