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Česky přeložená verze zachovává formu a dle možností i ducha  této kroniky tak, jak byla 
autory napsána. Je na každém, aby si utvořil vlastní úsudek. Vložené poznámky (kurzívou), 
slouží pro snadnější orientaci. 
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 Předmluva 

Následný dokument  „Moravský Lačnov, ves na Hřebečsku“, byl sepsán  pod dojmem výročí 
„30 let od vyhnání“ 

a je vzpomínkou na domov. Aniž by měl vzbuzovat emoce,  je nutné trvat na tom, že domov zůstane 
vždy domovem, zcela jedno, z jakých důvodů musel být tento prostor opuštěn. Žádný zákon  a žádná 
mezinárodní smlouva nemůže člověku  kvůli nějakým pomyslným hodnotám odříci „domov“. 
Přirozeně je těžké až skoro nemožné, vytvořit po 30 letech takové vzpomínkové dílo. Nutně zde budou 
mezery, protože byl k dispozici obrazový a dokumentační materiál jaký byl a jiných možností nebylo. 
Chci zde také poděkovat všem, kteří mi přátelsky poskytli různé materiály a tím pomohli  uskutečnit 
mé záměry. 
Chtěl bych, aby tento dokument přispěl k tomu, aby mladí nezapomínali na náš domov. Aby i další 
generace věděli, kde je Hřebečsko. Myslím, že i tím bude účel, který jsem si předsevzal, splněn. 

Willy Heinz 
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Plošná výměra: 1279 Hektarů 
 
Nejstarší písemný údaj ke jménu Lačnov pochází z let  
1318/1329. V písemných pramenech se později rovněž objevuje 
jméno Lacznaw. Z těchto listin vyplývá, že Lačnov patří 
k nejstarším obcím regionu a že již v té době měl Lačnov svou 
rychtu. 
Původní listina biskupa Bruna o propůjčení úřadu rychtáře na 
lokátora se ztratila. Na žádost Conrada, lačnovského 
rychtáře, vydal biskup Hynek z Olomouce 4. května 1329 ve 
Svitavách obnovovací listinu, ve které se potvrzují 
privilegia, která vydal již předtím biskup Bruno ze 
Schauenburgu Lačnovské  rychtě. 
V této listině je psáno, že rychta je povinna odvádět každý 
třetí Fenik ze všech pokut a z pěti čtvrtin akrů, má dva dani 
podléhající lány, má ševce, který umí sám vyrábět boty a 
povinnost, mít k dispozici vycvičené lukostřelce. 
Ve svitavských městských knihách stojí, že 6.července 1623 
Adam Lang z Mikulče koupil od Georga Hoblera za 900 marek 
lačnovskou rychtu. Od roku 1623 byla lačnovská rychta bez 
přerusení v držení rodiny Langů. Poslední lačnovský rychtář 
Hubert Lang zemřel v r. 1947 v Bobingu / Horní Bavorsko. 

Originální výňatek z domovské knihy (kroniky) Svitav  
 
Katastrální výměra obce Lačnov sestává z:          
107 zemědělských usedlostí (116 domů)           1067,9 ha 
s vyjímkou pozemků obce na hranicích mezi 
Svitavami a Mikulčí 
zůstává pro obec Mor. Lačnov 
z toho ve vlastnictví obce 
Farní-arcibiskupské vlastnictví(především les) 
Z toho ve vlastnictví obyvatel ze sousedních 
obcí na lačnovském katastru 
Pole a les dohromady 
199 obytných domů bez zem.hospodářství 
Průmyslové plochy (továrna Sponer č.202) 
Plochy patřící dráze vč. strážních domků 
Veřejný majetek 

Celková katastrální výměra 
 
6. 

95, ,4  
972, ,5  

10, ,8  
149, ,5  

86, ,4  

1219 ,2  
19, ,1  

3, ,4  
10, ,6  
26, ,2  

1278, ,5 ha 



Příchod Němců do Lačnova a okolí v Čechách a na Moravě 

Odpovědět na tuto otázku je těžké. Říci s jistotou, že němečtí osídlenci, ať už do Svitav či do 
okolí přišli z té které část Německa, není možné. 

Období velké kolonizace ve 13.století děkuje nejen velká část Moravy a Čech, ale i Slezka za 
své zkulturnění. Ve Slezku proběhlo už před první světovou válkou velké historické bádání 
k osídlení Němců. Za pomoci  porovnávání dialektů, místních a osobních názvů a jmen, 
podle zařízení domů a dvorů, posouzení tradic a zvyklostí, dospěli k závěru, že mezi 
osídlením Moravy a Čech a Horního Slezka existovaly těsné vztahy.  

Dle bádání přicházely do Slezka nejprve přistěhovalci z Flander a ze Saska. Poté následovaly 
další vlny z Frank a Duryňska. Tyto další vlny byly tak silné, že překryly předchozí 
přistěhovalce. Tento vliv byl tak výrazný, že franko – duriňské osídlení převládlo. Lze tak 
usuzovat podle dialektu, který je doma ve Frankách, Duryňsku, Hesensku. U místních jmen  
jsou podobné názvy. V kolonizačních vesnicích 13.století převládá franské zařízení a franský 
stavební sloh. Obytné domy tvořily společně s hospodářskám stavením čtvercový dvůr 
s otevřeným dvorem. (Hřebečský čtvercový dvůr)   

Město Svitavy bylo, i když s rozdílem jen několika roků, osídleno dříve než okolní obce  a 
není vyloučené, že první osídlenci přišli z jiných oblastí, než ostatní v okolí. 
 
Že první osídlenci Svitav přišli z Dolního Německa svědčí příchod biskupa Bruna ze 
Schauenburgu a prvního lokátora Svitav, Helemberta z Thurmu. Ten pocházel jako  
následovník Bruna z jeho dolnoněmecké vlasti. Mnoho jmen ale má i hornoněmecký původ,  
Baier, Schwab, Pieterle, Kochele, Hackele, Michele, Anderle a jiné. Ostatně nelze ani popřít  
vliv hornoněmeckého nářečí. Zde patří město tak jako okolní obce k středoněmeckému 
nářečí. I v průběhu staletí zůstaly živé různé původní pojmenování řemesel a činností. 
 
Mnichov v roce 1975                     Hanns Lang 
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Historické ohlédnutí 

 
 
Moravský Lačnov se táhne asi jednu hodinu cesty ze Svitav po obou stranách silnice a 
stejnojmenného potoka až k česko-moravské hranici. Rozloha obce je 1278 ha, což je 
zhruba šest a půl tisíce měřic (jedna měřice je  0,2 ha). Obec je  rozložena na náhorní 
plošině, jejíž nejvyšší bod je rákosiště v blízkosti Valdeku  v nadmořské výšce 456 m. 
Lačnov byl založen za časů olomouckého biskupa Bruna ze Schauemburku (Bruno von 
Schaumburg 1245-1281) a je po Radiměři nejstarší vesnice svitavského okresu. 
V pozemkové knize z r. 1667, nejstarším moravském katastru, je u Moravského Lačnova 
jmenovitě uvedeno: 1 rychta, 8 velkých sedláků, 25 středních sedláků, 9 zahradníků, tedy 
dohromady 41 hospodářů. Dále je uvedeno:22 domkařů, 5 vyminkářů, 2 pastevci, 1 
pastouška a 1 dům pro invalidy. Obec tedy měla 72 domů. K Moravskému Lačnovu dále 
příslušelo 6 sedláků a 3 domkaři z Českého Lačnova. S nimi měl Lačnov dohromady 81 
domů. 
V roce 1770,kdy se , jako ve všech místech Rakouska, provádělo první číslování domů, 
měl Lačnov: 47 sedláků a zahradníků, dále 92 domkařů, dohromady 139 domů. K tomu 
přibylo  do roku 1787 11 domů. V roce 1806 proběhlo nové číslování domů. Český 
Lačnov už měl vlastní číselnou řadu. Dohromady měl Lačnov 178 domů.  V roce 1834 
uvádí Wolny pro moravskou část Lačnova 158 domů a 931 obyvatel. Mezi roky 1806-
1834 rozparcelovala obec obecní louky, čímž vzniklo volné místo pro stavbu 30 nových 
domů. 
Až po nové vydání lačnovské pozemkové knihy v roce 1880, s kterým je spojeno i třetí a 
poslední přečíslování, přibylo  jen 11 domů.Další rozvoj obce se zarazil až do období před 
1.světovou válkou. Po první světové válce se rozjela čilá výstavba, takže obec nakonec 
(1945) vykazovala 315  domů.Počet obyvatel se různě pohyboval. V roce 1891 měl 
Lačnov 1719 a v roce 1901 dokonce 1894 obyvatel. V roce 1921 již bylo o 30 obyvatel 
méně a v roce 1940 jen 1624 obyvatel. 
Území Lačnova mělo dříve podstatně jiný ráz než dnes. Až do roku 1770 se na jižním 
konce obce rozprostíral velký Špitálský rybník, v místě kde jsou Sponerovy louky ( po 
roce 1945 objekty továrny TOS), a tento rybník odděloval Lačnov od Svitav. Z oněch dob 
pochází název uličky „Na hrázi, která se táhne od bývalé Sponerovy barvírny až 
k vyůstění hlavní  silnice u usedlosti č.1 (je to ulice Říční, statek č.1 stával v místě dnešní 
restaurace Družba). „Na hrázi“ proto, že na tom místě  se nacházely domy. 
První dům Lačnova na dolním konci byla zemědělská usedlost  č.19  s pozemky asi 40 
měřic. Dlouhá řada domů, která je dnes na západní straně u  silnice mezi Svitavami a 
železničním mostem (ulice Jana Želivského) vznikla až po zániku Spitálského rybníka 
v roce 1770. Pozemek byl rozparcelován a postavené domy stály na pozemku 
olomouckého biskupa.  V „Dominikální zemské knize“ se tato místní část jmenuje 
„Neustift-Lotschnau“. Tyto domy vznikly v období let 1789-1802.  
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Proti městskému lesu dozadu se rozprostíral  rybník „Ziegelteich“  a pod ním rybník 
„Tunkelteich“. Na loukách mezi městským lesem  a usedlostí č.37 pana Franze Schindlera 
(Fuchsenhübel) se rozprostíral „Fuchsenteich“. Protože udržování rybníků a hrází a také 
odvoz ryb představovalo velké břímě a mohlo být provozováno jen díky robotní povinnosti, 
byly tyto rybníky v roce 1770 vypuštěny a vysušeny.  Získané pozemky byly pronajaty a 
později prodány. 
Na místě bývalého rybníka „Schwarzen Teiches“ byl v roce 1929 založen stejnojmenný 
rybník (dolní rybník) , který měl sloužit ke koupání, plavání a hlavně k proplachování řeky 
Svitavy, která byla silně znečištěna průmyslovými odpady. 
Také  vnější část horního konce přišla pod Lačnov až později. Jak vyplývá z okulární vizitace 
v roce 1718, bylo mezi roky 1674-1713 na 8 štrychech panského pozemku usídleno 9 
chalupníků. Tato místní část  se jmenovala „Lutschnau“ a představuje dnešní Český Lačnov, 
v místním názvosloví také jako „Kitzing“. 
Železniční dráha Brno-Česká Třebová, která vede okolo Lačnova, byla vybudována v letech 
1846-1848. Lokální dráha Svitavy-Polička byla otevřena v roce 1896. Výstavba obecní 
silnice byla zahájena v roce 1835 a v dalších letech prodloužena až do Lanškrouna. Nájemce 
stavebních prací, Matthias Schindler, řečený  Linert Thees z domu 115, obdržel v tehdejších 
penězích za jeden sáh 6 zlatých 21 krejcarů WW (vídeňské měny). Silnice byla  v roce 1930  
od hranic města k železničnímu mostu za 150 000,- vydlážděna, z toho 30 000,-Kč bylo 
poskytnuto z prostředků obce. 
Kdysi byl Lačnov přidělen k farní škole ve Svitavách, ale jako i v ostatních  přifařených 
obcích, uvadí se i v Lačnově v roce 1785 vlastní škola. Dnešní školní budova byla po mnoha 
nezdařených plánech a zpožděních postavena obcí v roce 1878. 
První, kdo v Lačnově začal svítit elektřinou a poháněl s ní i stroje byl Franz Schindler, který 
již v roce 1907 připojil svou kolářskou dílnu (truhlárnu) na svitavskou elektrárnu. Dříve se 
v zemědělských usedlostech svítilo pomocí loučí  z borového či bukového dřeva, někdy i 
z jedle nebo smrku. Později se používalo ke svícení v bohatších domech, kostelích a hradech 
voskových či lojových svíček. S římskou civilizací se na sever rozšířilo i používání  olejových 
lamp, které byly naplněny lněným nebo řepkovým olejem. Svícení petrolejem se rozšířilo 
teprve od druhé poloviny 19.století. V roce 1870-1871 vznikla ve Svitavách plynárenská 
společnost. V roce 1894 byla konečně díky starostovi Johannovi Budigovi ve Svitavách 
postavena elektrárna, takže po úspěšném  rozšíření v roce 1912 byla její síť protažena i do 
Lačnova. 
V letech 1927-1928 byl spodní konec Lačnova připojen na svitavský vysokotlaký vodovod. 
Potrubí bylo položeno již v roce 1912, poté, co již od roku 1885 fungoval malý gravitační 
vodovod. Pitná i užitková voda se získávala ze dvou pramenů o mocnosti 12-16 litrů za 
sekundu,prameny se nacházely na tzv. Kirchenwiesen (Klášterní louky). 
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Silný střídavý generátor o výkonu 260 koňských sil (asi 200kW) poháněl čerpadla, která 
tlačila vodu  z vodárny na Třebovské  ulici. Zásobník vody byl postaven z pěchovaného 
betonu a měl kapacitu 10 000 hektolitrů. Díky důmyslnému dálkovému ovládání z elektrárny 
byl pohon čerpadel automaticky  regulován.  
Aby se i pro střední a horní část Lačnova zajistila voda,  nechala obec  v roce 1930 na místě, 
které označil proutkař na pozemku Johanna Karna z č.94, vykopat  17 m hlubokou studnu. 
Náklady  činily 67 840 ,-Kč. Kapacita studny byla  4,5 litrů za sekundu. S tímto zdrojem vody 
bylo zásobování obce vodou plně zajištěno. Z důvodu nastupující hospodářské krize a 
vypuknutí války nemohl být záměr a projekt vybudování vodovodu po celé obci proveden.  
Protože v suchých obdobích  některé studny a částečně i obecní potok vysychal, čekala na 
zásobování vodou většina obyvatelstva, zvláště pak hasičský sbor, který byl v obci v roce 
1860 založen. Jako  hasičské prostředky se používaly nejprve putny a vaky, které byly 
zhotoveny z kůže, térovaného lněného plátna nebo lehkého plechu. V roce 1870 byla 
pořízena první (Kübel?) stříkačka, o něco později pojízdná stříkačka.  V roce 1881, kdy došlo 
k založení vlastního požárního spolku, zakoupilo se  dvoukolové Abprotz-čerpadlo   s 200 
metry hadic a dalšími rekvizitami, jako žebříky, signální trumpety a další. V roce 1899 byla 
opět pořízena  nová stříkačka s novými hadicemi. 
Za vedení v roce 1922 zvoleného a zvláště zasloužilého  velitele Josefa Wendla bylo od 
svitavské firmy Klinger za 6 800,- opět zakoupeno dalších 200 metrů hadic. Pan Wendl  
uvedl v život také fond pro zemřelé členy, podporu pozůstalých. V roce 1928 byla za jeho 
vedení postavena další hasičárna na horním konci za cenu více než 16 000,-Kč, vybavená 
stříkačkou s vozem na hadice za 6 750,-Kč. V roce 1933 byla pořízena nová motorová 
stříkačka  a v dolním konci byla postavena nová, moderní hasičárna. 
Za úřadu starosty Johanna Schindlera byl v roce 1925 postaven a slavnostně vysvěcen 
pomník padlým v 1. svět.válce (stával naproti  vpravo od chovenky). Řídil i přípravy pro 
stavbu obecního úřadu. Tato budova byla postavena až po jeho smrti  v roce 1928 a stála 
165 000,-Kč. Náklady na stavbu spořitelny a pokladny, která byla postavena a dokončena 
v roce 1931 (dnešní budova mateřské školy), činily i s vnitřním zařízením 250 000,-Kč. Další 
velké plány a stavební záměry byly z důvodu války a odsunu znemožněny. 

Dr. Adolf Schindler 
 

Tento příspěvek pochází z pera milostivého Duchovního rady Dr.Adolfa Schindlera (bratr 
„Hueznikl-Bauer“ z usedlosti č. 174) a byl věrně zapsán. 
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Vývoj obce Lačnov, jak zaznamenal  kronikář Josef Heinz v knize „Dějiny obce Moravský Lačnov“ 
z roku 1932. 
 
Pokud je z dostupných  podkladů známo,  čítala obec v roce 
1550 obec „Latznow“ 47 hospodářů, a dnes můžeme považovat těchto 47 usedlostí za 

základatele obce, třebaže obec vznikla mnohem dříve. Uvedení hospodáři z těchto 
usedlostí jsou poslední vlastníci, stav  v roce 1945 

  č.19 Wendl   č.21 Bier 
  č.30 Jahl   č.37 Schindler 
  č.38 Markl   č.39 Schindler 
  č.43 Werner   č.44 Jahl 
  č.46 Kirsch   č.47 Forberger 
  č.53 Kohler, Paar  č.54 Staud 
  č.55 Rutter   č.56 Forberger 
  č.57 Forberger  č.59 Lang 
  č.60 Schindler  č.61 Lang 
  č.62 Lang   č.63 Langer 
  č.64 Haupt   č.65 Killer (B) 
  č.68 Bittner (B)  č.69 Demel (B) 
  č.72 Hanus (B)  č.74 Miksche (B) 
  č.77 Ripka   č.78 Steiner 
  č.79 Stefan   č.80 Tenta 
  č.82 Tenta   č.83 Lang 
  č.86 Patz (B)  č.88 Linhard 
  č.89 Killer   č.92 Neubauer 
  č.94 Karn   č.95 Jarosch 
      č.114 Jarosch   č.145  Friedl 
  č.149 Schumpa   č.150  Olbert 
  č.156 Markl   č.157  Toldrian 
  č.174 Schindler   č.175  Niederle 
  č.182 Schneider  (B) = v r. 1550 česká část 
       (příslušelo k Českému Lačnovu) 
 
  V lánském registru z roku 
1667 nejstarším  moravském katastru, je u Moravského Lačnova   uvedeno: 

1 rychtář    8 velkých sedláků 
23 středních sedláků  9 zahradníků 
dále jsou uvedeni: 
22 domkařů a výčepních 5 domů pro výminkáře  
2  pastoušky   1 útulek 
1 dům pro invalidu 
k tomu přísluší  6 sedláků a 3 domkaři z čeké části Lačnova 

 
1716 Po velké epidemii moru bylo na horním konci postaveno sousoší „Nejsvětější trojice“  
                            od sochaře Severina Tischlera. 

 
1749  Byla postavena v horním konci kaple. 
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1770 Za vlády rakouské císařovny Marie Terezie bylo v roce 1770 v Lačnově, tak jako 

v celém Rakousku, provedeno číslování domů. Obec čítala: 
            47 sedláků a zahradníků  92 domkařů 
1804 Postavena kaple na dolním konci (Hillerische Stiftung) – (Naproti pneuservisu na 

ul.Slunečná, nyní rodinný domek)  
1820 měl Lačnov 
 v moravské části: 35 sedláků  
     9 zahradníků 
     1 salaš 
     1 školu 
  v české části:  5 sedláků 
     8 domkařů 
  
1823  postaven kamenný kříž u domu č.21 
1834  postaven dřevěný kříž u domu č. 146 
1835  byl Moravský Lačnov nově přeměřen 
1836  vybudována přes obec silnice 
   členění de kategorií   
   Celková výměra do 10 měřic = domkař 
   nad 10 –      do 30 měřic  = chalupník 
   nad 30 -      do 60 měřic  = zahradník 
   nad 60    =  sedlák 
 
1846/48 Stavba železnice z Brna do České Třebové 
1848 Postaven panem Františkem Steinerem z domu č.117 kamenný kříž, vysvěcen 15.4. 

1849 
1857   Postaven kamenný kříž v dolním konci 
1862  Postaven kamenný kříž u domu č. 30 (Jahl) 
1877  Stavba nové školní budovy 

14.6. 1877 byl panem stavitelem Bierem ze Svitav a obecním radním Johannem 
Schleglem proveden první výkop. Nová škola byla postavena na místě původní školy. 

1878 6.10. 1878 byla školní budova vysvěcena. 10.10. 1878 započalo pravidelné 
každodenní vyučování ve dvou třídách. 

 
1880 měl Lačnov: 
         37 sedláků  12 zahradníků 
  149 domkařů  1 školu 
  1 školní byt  1 dům pro chudé 
  4 strážní domky u železnice 
 V roce 1880 došlo v naší obci k založení dobrovolného hasičského sboru. To 

z důvodu včasného a účinného zabránění škodám a k ochraně životů a majetku. 
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Plnění těchto požadavků vyžadovalo vycvičené mužstvo, organizované  poplachy, způsobilé hasičské 

vybavení, hadice, stříkačky a zařízení k obstarání vody. 
 První organizované hasičské spolky vznikaly až  v polovině 19.století, i když  už 

předtím byly pokusy v tomto ohledu něco podnikat. (Tak v 16. a 17. století pařížští 
mniši) 

 Domovem  Hasičských sborů je Německo, kde také byl velký rozkvět této činnosti. 
8.5. 1842 byl v Hamburku založen první dobrovolný sbor. Následoval r.1846 Rastatt, 
1848 Speyer a 1849 Augsburg. První profesionální sbor měl Berlín v roce 1851. 

 První schůze sboru (v Lačnově) 20.9. 1880 
 Jako velitel byl zvolen Silvestr Fuchs, jeho zástupcem Johann Grolig. 
1895/96 Postavena železniční dráha Svitavy – Polička 
1890 V roce 1900 byla panem Johannem Friedlem, zahradníkem z domu 145,  založena 

spořitelna a pokladna. Její vedení  se do roku 1932 konalo v soukromých domech. 
Akcionáři pověřili vedení společnosti postavením vlastní budovy úřadu. Společnost 
koupila od manželů  Františka a Marie Rindfleisch  z č.132 pozemek o rozloze 550m 
a v roce 1931 vybudovala  nový úřad. Celkové náklady na stavbu, pozemek a vnitřní 
zařízení přesáhly 250 000,-Kč. (budova mateřské školy) 

 
1902 Postaven kamenný kříž naproti rychtě (naproti bytovce u školy) 
 
1914 Počátek stavby „Randa – domků“ (ulice Slunečná).  Tesařský mistr pan Franz Pachl, 

který se do Lačnova přestěhoval z Javorníka, nabyl  dům č. 184 vč.zahrad a polností. 
Franz Pachl započal s projektováním stavby domů na získaném pozemku. Jeho 
finanční prostředky nestačily tento záměr uskutečnit. Přenechal proto tyto pozemky 
staviteli Randovi ze Svitav za podmínky, že na stavbě domů bude provádět veškeré 
tesařské práce. Stavitel Julius Randa začal v dubnu téhož roku se stavebními pracemi 
a také se stavbou spojovací silnice podél  stávajícíhio železničního betonového mostu. 

 Od obce dostal stavební povolení ke stavbě 26 přízemních domků . Z důvodu 
přerušení výstavby v době 1.svět. války bylu nejprve postaveno 12 domů č. 255, 257, 
259, 261, 263, 265, 258, 260, 262, 264, 266, 268.    

 Ostatní vytyčené parcely byly po válce zakoupeny různými zájemci, kteří si domy 
postavili ve vlastní režii.    

 
 

13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Rok 1921  V Lačnově zbudováno elektrické osvětlení 
Rok 1926  Na horním konci postavena požární zbrojnice 
Rok 1928  Bylo slavnostně posvěceno zahájení stavby obecního úřadu, v tomtéž 

roce byl dům postaven. 
Rok 1931  Stavba  spořitelny a pokladny pro poskytování půjček 
Rok 1931  měl Lačnov: 

35 sedláků  1 Školu 
16 zahradníků  1 Školní byt 
39 chalupníků   1 Obecní dům pro chudé 
184 domkařů 4 strážní domky u železnice 

V témže roce byla  postavena nová strojovna pro dobrovolné hasiče na dolním konci. Stavební práce řídil  
stavitel pan Neubauer z č. 235 (silniční  správa). Pozemek pro stavbu byl získán od slečny Therezie 
Schléglové z čísla 28. 
 
Rok 1938 

Příchod německých jednotek a připojení k německé říši.  
V tomto roce měl Lačnov: 

107 zemědělských usedlostí (116 domů) 
199 obytných domů bez zemědělského hosp. 
69 domů s provozováním živností či řemesel 

 
Období úřadu lačnovských starostů  
Od r.1850 do 1857 Schlegl Ignatz  dům č.157 
Od r.1857 do 1867 Schindler Johann dům č.37 
Od r.1867 do 1885 Haupt Anton  dům č.64 
Od r.1885 do 1891 Schlegl Johann  dům č.150 
Od r.1891 do 1897 Lang Johann  dům č.62 
Od r.1897 do 1903 Demmel Franz  dům č.69 
Od r.1903 do 1912 Schlegl Anton  dům č.59 
Od r.1912 do 1919 Forberger Johann  dům č.47 
Od r.1919 do 1923 Kirsch Johann  dům č.46 
Od r.1923 do 1927 Schindler Johann  dům č.174    
Od r.1927 do 1936 Jahl Albert  dům č.174 
Od r.1936 do 1938 Glanz Franz  dům č.44 
Od r.1938 do 1939 Killer Adolf  dům č.65 
Od r.1939 do 1945 Paar Anton  dům č.48 
Během  období, kdy byl Anton Paar v době války povolán do armády,  zastával povinnosti starosty obce 
člen rady Josef Forberger. 
 
Tato statistika je výtah z dlouhodobých  chronologických záznamů pana stavitelského rady Leopolda 
Paara a pana Josefa Heinze. 

 
Razítko obce Moravský Lačnov 
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