………. čerpáno ze školních kronik

V Lačnově se začalo vyučovat až v roce 1820. O zřízení školy se postaral
klobucký farář Vávrečka, který působil v Kloboukách od roku 1815 – 1821. Vyučovalo
se v domě číslo 105.
První školní budova (dřevěná) byla postavena v roce 1825 a učitelem se stal
obecní písař a soukeník Cyril Mňačko. Učíval kolem 40 žáků.
V roce 1859 koupila obec část zahrady (od p. Hrabiny – č. 15) a postavila na
ní školu zděnou. Protože v roce 1875 navštěvovalo školu už 190 žáků, byla rozšířena
na dvojtřídní.
Stávající školní budova však byla roku 1898 zbořena, ale na témže místě vyrostla
škola nová, tentokrát už trojtřídní.
(v současné době je škola čtyřtřídní)

Významné osobnosti lačnovské školy
Od 1. září 1932 byl ustanoven řídícím učitelem p. JOSEF ROTREKL.
V době 2. světové války se stal zástupcem velitele skupiny Obrana národa na
Valašsko-kloboucku. V roce 1941 byl však s několika dalšími účastníky
odboje zatčen a později popraven.
Zápis ze školní kroniky

Poslední dopis Josefa Rotrekla, který napsal manželce a dětem před popravou

Drahá ženo a děti!
Nelekejte se této zprávy. Buď klidná a statečná. Odcházím. Naši doma Tě s dětmi
neopustí! Babička též ne! Hyneček, nebude-li moci studovati a bude-li se mu líbit
lesáctví, ať přebéře mou tradici. Věruška se neztratí. Kdyby Hyneček - můj chlapeček
– nešel na lesáctví, ať je třeba rolníkem. Tak a tolik mám Vás rád – věřil jsem, že budu
propuštěn a nerad od Vás odcházím. Je třeba, abyste vy, Aničko, drahé děvče moje,
žili, žili! Zachovej klid, buď statečná, zachovej si, proboha tě prosím, nervy a dobře
vychovej ty naše malé. Ať na mne vzpomínají, život půjde dál. Nebojím se smrti. Není
těžká, bolí mě jen vzpomínka na Vás. A maminka ať nepláče, škoda, že jsem jí nemohl
konec jejich let zpříjemniti. Sestry a rodina – Bože, tak jsem všechny měl rád a
neuvidím je. Buďte klidní, drahá Aničko a děti, a přežijete vše. Líbám Vás v duchu
naposled a loučím se s Vámi. Neplačte – shledáme se!
Sbohem, sbohem!
Aničko, Věruško, Hynečku, sbohem! Jsem v duchu s Vámi. Váš tatíček.

školní rok 1933 – 1934, III. třída – řídící učitel – Josef Rotrekl

škola v době Josefa Rotrekla

Další významnou postavou protifašistického odboje, spjatou s lačnovskou školou,
je JOSEF VALČÍK. Výsadkář a přímý účastník atentátu na Reinharda
Heydricha, který pět let školu navštěvoval a v r. 1928 zde ukončil povinnou
školní docházku.

Josef Valčík (2. listopad 1914 Smolina u Valašských Klobouk - 18. červen 1942 Praha) byl
český voják, příslušník československého protinacistického odboje za 2. světové války, člen výsadkové skupiny
Operace Silver A. Spolupracoval také s členy výsadku Anthropoid J. Gabčíkem a J. Kubišem s nimiž provedl
atentát na říšského protektora R. Heydricha.

školní rok 1927 – 1928 (Josef Valčík – horní řada, 6. zleva)

Bližší informace o těchto vojácích, kteří položili svůj život v boji za svobodu
Československa, najdete v expozici místní školy.
Pamětní deska Josefa Rotrekla a Josefa Valčíka umístěná na lačnovské škole

