
Nezapomenutelní Lačnované 
H E I N Z Georg Anton, narozen 1681 v Moravském Lačnově, zemřel 
1750, významný barokní sochař. Jeho díla: Socha Jana Nepomuckého 
v Čtyřiceti Lánech na mostu, vytvořená r. 1724, sousoší v klášteře 
Hradiště u Olomouce, socha sv.Josefa v kostele sv. Františka 
v Moravské Třebové a další neznámé sochy v oblasti Hřebečska. 

L A N G E R  Anna, ovdovělá Heinzová, ovdovělá 
Steinerová, narozená 24.12.1861 v Koclířově, 
zemřela 15.2. 1942 v Lačnově. Jako porodní 
bába byla tato malá, z života se radující 
žena známá široko daleko. Mnoha lačnovským 
občanům pomáhala na svět spatřit první 
světlo. Neoficiálně se hovoří o 4400 
porodech. Její s humorem a elánem vedené 
porody a s tím spojené průpovídky byly 
všeobecně známy a oblíbeny. 

 

S T E I S  Alois, nar.1890 v Lačnově, zemřel 1945, odborný 
učitel a hřebečský badatel. Jeho díla: "Rodové statky v soudním 
okrese Svitavy", "Velké rolnické povstání na panství Svitavy". 
Dlouhé roky působil jako cvičitel a po roce 1938 jako referent pro 
tělesnou výchovu ve správní oblasti Opava. V roce 1945 přišel 
v české soudní věznici o život. 

L A N G  Hubert, narozen 12. 9. 1892, 
rychtář v Moravském Lačnově. Jako rychtář 
byl reprezentant obce a spravoval své 
rozlehlé hospodářství. Na něj vznesená přání 
obyvatel byly jím dle možností prověřeny a 
podporovány, jedno, zda se u něj jednalo o 
čestné či aktivní členství. Hodně 
lačnovských spolků z toho profitovalo. 
V roce 1947 pan Hubert Lang, poslední 
lačnovský rychtář, zemřel v městě 
Bobling/Horní Bavorsko. Jeho manželka 
Valerie, rozená Schleglová bydlí dnes (1975) 
u svého syna Huberta v Nuegablonz.
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F O R B E R G E R   Franz, 

narozený 13. 11. 1868 v Moravském 
Lačnově byl během své vojenské služby  
vojenský muzikant. Jeho láska ke hře 
na housle a jeho šikovné ruce jej 
přivedly k zálibě věnovat se stavbě 
houslí, pokud mu to časově dovolila 
jeho práce v hospodářství. Své první 
housle postavil v roce 1891 
z hustého smrkového prkna 
z prastarých vrat od stodoly. To byl 
základní materiál pro první desky 
houslí. Do své smrti 31. října 1941 
postavil více než 500 houslí, na 
které hráli a stále hrají proslulí 
muzikanti. Musel v životě překonat 
těžké časy, zvláště  v roce 1908, 
když mu po požáru shořel jeho dluhy 
zatížený statek. Časem ho postihla 
pro zápal středního ucha postupná 
ztráta jeho skvělého sluchu, až 
postupně takřka ohluchl. Každý tón 

svých houslí pak mohl vnímat, jen když si na tělo houslí 
přiložil naslouchátko. 

L A M A T S C H  Karl, nar. 16. 6. 
1919 v Moravském Lačnově, zemřel 28. 
5. 1954 v Kitzingenu. Byl muzikant a 
skladatel. Jeho skladby byly 
mnohotvárné. Zvláště stojí za zmínku 
„Oratorium ke Kristově 
narození“,"Sudetoněmecká vánoční 
kantáta“ a také „Sudetoněmecké 
requiem“. 
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Když zde podáváme zprávu o nezapomenutelných 
obyvatelích Lačnova, nesmíme zapomenout na jednoho 
muže. Je to kronikář a spisovatel dějin Moravského 
Lačnova, pan Josef Heinz. 

(Josef Heinz byl otcem autora této kroniky, 
Karla Heinze) 
Během neúnavné a objemné práce vytvořil tento muž 
dílo, které má obrovský význam pro všechny 
lačnovské potomky.  

Na tomto místě mu po třiceti letech vyslovujeme 
velké díky. 

 
        Na ukázku následuje jím ručně psaná předmluva k jeho dílu. 
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Jako Sekretář-tajemník obce, přezdívaný jako 
"G^murschrel-ber", je znám mnoha lačnovským pan 
Josef S C H I N D L E R  nar. 6. listopadu 1879 
v Lačnově, ženatý s paní  Kateřinou Tyroltovou ze 
Svitav. Rodina měla osm dětí, Franz, Josef, 
Ernst, Sophie, Marie, Paul, Hans, Karl. Pan 
Schindler navštěvoval základní školu ve Svitavách a 
vyučil se poté jako tkadlec jemného plátna. 

 
V letech 1904 až 1930 zastával ne vždy lehký úřad 
obecního tajemníka. S pílí a nadhledem vykonával 
svou práci, uměl ale i s patřičným důrazem a 
rozhodností prosazovat a řídit záležitosti obce. 
Platil za respektovanou osobnost, která se 

znalostí věci spravovala obecní úřad. 
 
Pan Emil K A U P A, narozen 1.února 1871 
v Sichelsdorfu (Žichlínek) v Čechách. 1.února 1925 
převzal vedení trojtřídní školy v Lačnově. 

Pan Kaupa byl ředitelem školy tělem i duší a mnoho 
Lačnovských vzpomíná v dobrém na svého učitele a 
správného muže. Pan Kaupa fungoval do 1.září 1932 
jako vedoucí učitel a ředitel školy v Lačnově, poté 
odešel na zasloužený odpočinek. 

 

Pan Rudolf M A Y E R, narozen 10.května 1881 v 
Jevíčku. 6.října 1903 nastoupil jako podučitel svou 
službu v Lačnově. 

V letech 1914-1918 byl jako voják v 1. světové válce. 
Po válce opět nastoupil svou službu jako učitel a 
12.května 1919 převzal dočasné vedení školy v Lačnově 
až do 1. února 1925. Po odchodu vrchního učitele pana 
Kaupy v roce 1932 převzal vedení školy. Pan Mayer byl 
nadšený myslivec. Každou volnou chvíli trávil se svým 
psem v lese a v přírodě. Byl velmi družné a veselé 
povahy a proto byl vítaným společníkem u stolu. 
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Pan Reinhold E I G E L, narozený 
8.listopadu 1891 v Moravském 
Lačnově. Po absolvování reálky ve 
Svitavách musel narukovat do 
války. V r.1916 jako reservní 
důstojník upadl do ruského 
zajetí. Po válce absolvoval 
učitelský ústav v Brně a 1.1. 
1921 nastoupil jako učitel. Od 
března 1927 dostal definitivu a 
převzal po penzionování pana 
Rudolfa Mayera vedení školy. Pan 
Eigel byl velký milovník hudby a 
divadla. Mimo každotýdeních 
hudebních večerů, které pořádal 
ve svém domě, organizoval a 
režíroval řadu divadelních 
představení. Byl sbormistrem 
pěveckého sboru „Liederkranz“ 

(Věneček). Od r.1938-1945 byl místním vedoucím NSDAP a 
byl od rusů uvězněn. Po různých peripetiích se po 
propuštění dostal do Vídně. Zemřel v roce 1974.    

 
Pan vrchní stavební rada Dipl.Ing. 
Leopold Paar se narodil 25.1. 1885 
v Lačnově v č. 48 jako nejstarší 
syn stolařského mistra Paara 
(Schindler). Po absolvování 
základní školy a reálky ve 
Svitavách studoval na brněnské 
technice. Následovala vojenská 
služba u ženistů v Korneuburgu a 
narukování do války, obdržel 
medaili „Za statečnost“. 
Vedle svého povolání se s obrovským 
nasazením věnoval bádání o osídlení 
a životě v selských domech. Je 
známo, že v tomto bádání zpracoval 
mnoho dokumentů. Jen díky jeho 
dlouholeté práci máme i dnes 
možnost znát poměry a osídlení 
v naší obci. Velký syn našeho 
domova si na tomto místě zaslouží 
náš velký dík. Zemřel 19.1.1953 ve 

Welzheim/Württemberg.   
Do rubriky „Nepomenutelní 
Lačnované“ bychom museli uvést řadu 
dalších jmen, neboť mnoho lidí 
vykonalo různou formou spoustu pro 
blaho svých spoluobčanů. Myslím na 
naše sedláky. Jako zástupce tohoto 
stavu jmenuji jednu ženu, kterou 
zřejmě znal každý lačnovák. 
Je to paní Marie  H A U P T roz. 
Frodl, přezdívaná „Gerlichbauerin“, 
narozená 7.6.1872 v Thomigsdorf 
(Damníkov). Tato žena přesto, že 
jako selka brzy ztratila svého 
muže, 24 roků vedla s obratností, 
ale také s potřebnou tvrdostí sama 
své velké hospodářství (statek 
č.64).  
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Ze svitavského adresáře z roku 1929, sestaveného panem Ottou 
Valentou, ředitelem městského úřadu, jsou vybrány následující 
zajímavosti: 
 
1929 měl Moravský Lačnov:              1867 obyvatel 
 
z toho byli 838 muž.pohlaví 

                                         1029 žen.pohlaví 
katolického vyznání                       1864 osob 
evangelického vyznání 1 osoba 
jiného vyznání 1 osoba 
bez vyznání 1 osoba 
Vlastníci automobilu, stav k 1. lednu 1930 
J a n d l  Ernst Auto-registrace č. P III 676 
K i l l e r  Richard Auto-registrace č. P I 605 
P r a x  Thomas Auto-registrace č. P IV 656 
S p o n e r (bratři) Auto-registrace č. P I 591 
Z e c h a  Josef Auto-registrace č. P IV 563 
 
Vlastníci motocyklu, stav k 1. lednu 1930 
G 1 a n z  Franz       Motocykl-registrace č.   P VIII 878 
J a n d 1  Ernst       Motocykl-registrace č. P VIII 852 
K i n d 1  Bernhard    Motocykl-registrace č.   P IV 670 
K o b e k  Franz      Motocykl-registrace č. P VIII 879 
L a n g e r  Eduard    Motocykl-registrace č.   P     IV     578 
Vlastníci rozhlasových přijímačů, stav k 1. lednu 1930 
B e u t e 1  Johann dům.č. 210 
G i 1 g Otto dům.č. 211 
H a j e k  Elli dům.č.  30 
H a u p t Anton dům.č.  64 
H i n k Ernst dům.č. 109 
K o h 1 Adolf dům.č. 177 
L a n g Franz dům.č.  61 
N e u b a u e r  Johann dům.č. 235 
S i e g 1  Josef dům.č. 203 
S c h 1 e g 1  Franz dům.č.  16 
S c h i n d l e r  Ernst dům.č.  
W o l e t z Franz dům.č. II9 
Z e c h a Hans dům.č.  15 
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Originál inzerátu z reklamní části svitavského 
adresáře z roku 1929. 
 

 
 



Z minulých časů nám podává zprávu o živelních pohromách ve 
své knize „Dějiny obce Moravský Lačnov“ kronikář Josef 
Heinz. 
 
1819 Na Svatý večer se vytvořilo velmi silné náledí, že 

se stromy ohnuly až k zemi. Obrovské škody na 
lesních porostech. 

 
1821 20. června v 7 hodin ráno a ve 4 odpoledne velmi 

silně sněžilo. Brambory zmrzly na poli.   
 
1828 Epidemie tzv. „Früßl“ a nato spalniček napadla děti. 

Tato nemoc byla jedovatá a neléčitelná. V některých 
domech zemřely dvě i tři děti. 

 
1831 Epidemie cholery si našla svou cestu z Polska přes 

Maďarsko a Rakousko na Moravu. Lačnov zůstal této 
epidemie ušetřen. 

 
1832 Žádný sníh, ale sucho a velmi chladno. 
 
1836 Opět řádila epidemie cholery v naší farnosti, 

pomřelo mnoho lidí. Díky bohu zůstal Lačnov této 
pohromy opět ušetřen. 

 
1858 Rakousko zavedlo novou měnu „Rakouský zlatý“, tato 

měna byla roku 1892 nahrazena korunou. 
 
1866 V období Prusko–Rakouské války padlo v místě za oběť 

epidemii 180 pruských vojáků, byli pohřbeni do 
masového hrobu na svitavském hřbitově. 

 
1881 27. května v poledních hodinách se vyskytla velká 

bouřka s krupobitím. Místní potok se vylil z břehů a 
velké části obce byly zaplaveny. 

 
1885 16. května silné sněžení doprovázené velkou bouří, 

což mělo za následek velké škody v lesích. 
 
1903 19. července v severní části obce velké krupobití 

s obrovskými škodami. Spodní a střední část obce 
zůstala ušetřena. 

 
1916 5. července ve 14 hodin silná bouřka. Poškozeny 

střechy domů, popadané ploty, vyvrácené stromy, 
velké škody v lesích. 

 
1918 15. a 20. června silný mráz, pomrzlo obilí. 
 
1928/29 Tuhá zima, zmrzlo spousta ovocných stromů a lesních 

porostů.      
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1930 Od 27. do 28. října napadla spousta sněhu a byla 

velká bouřka. 
 
1932 Během Vánoc a Nového roku drsné počasí a velké 

bouřky. 
Kronikář dále popisuje: bouřky se vyskytovaly 
každoročně, ale jako v tomto roce, to si 
nepamatovali ani nejstarší obyvatelé Lačnova.   

 
 
 
P o ž á r y  v obci od r. 1883 do 1930. 
 
 
1883 7. 2. 19.30 dům č. 74  Tobisch Theresia 
1883 11.12. 00.30 dům č. 21  Bier Theresia 
1883 11.12. 00.30 dům č. 22  Schindler Franz 
1888 20.3. 20.30 dům č. 41  Kirschbaum Johann 
1890 6.4.  06.30 dům č. 38  Freisler Josef 
1890 10.8. 21.20 dům č. 85  Stindl Franz 
1893 10.3. 03.20 dům č.160  Luser Anton 
1893 10.3. 03.20 dům č.161  Kunert Anton 
1896 21.12. 21.00 dům č. 57  Karn Johann 
1897 10.3. 19.30 dům č. 53  Pöndl Anna 
1897 10.3. 19.30 dům č. 54  Richter Johann 
1901 30.10. 19.45 dům č. 60  Richter Anna 
1902 19.4. 08.45 dům č.187  Hobler Rosalia 
1903 10.5. 00.20 dům č.195  Ratzer Anton 
1907 25.7. 03.30 dům č. 13  Fölkl Anton 
1907 2.11. 01.15 dům č. 49  Wendlik Johann 
1907 2.11. 01.15 dům č. 50  Wolf Johann 
1907 2.11. 01.15 dům č. 51  Peitl Theresia 
1908 25.10. 20.00 dům č. 56  Forberger Franz 
1909 25.2. 20.55 dům č.185  Glanz Franz 
1911 18.5. 13.25 dům č. 78  Steiner Georg 
1913 21.11. 12.30 dům č.183  Glanz Josef 
1914 14.7. 12.30 dům č.118  Krusch Theresia 
1921 18.3. 12.15 dům č. 21  Bier Johann 
1923 28.12. 22.45 dům č.191  Friedl Johann 
1930 14.2. 01.50 dům č. 29  Kohl Johann  
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