
1910

     Postaven nový hlavní oltář s mramorovým spodkem od Františka Celbera, řezbáře v 
Olomouci, za 2500 Korun. Střecha nad zákristií pokryta kamenem. Ve faře pořízen nový 
sporo-krb za 300 K. 
     Pro časté deště úroda prostřední, karlátek málo, jablek dosti, ale nestálé. rojů málo,medu 
nic. Včelaření k omrzení.
     Mzdy stoupají a přitom nářek na všeobecnou drahotu.
     Katolické časopisy předplaceny na rok 1910, tytéž jako v loní. Čtenářský spolek v 
Orlovicích dodává časopis " Hlas " na radnici tamtéž. Založena v Orlovicích skupina katol. 
sdružení venkovské omladiny. Přihlásilo se 19 členů.
    
     Revisa s. visitatione canonica 21. 6. 1911.
                                                                                      M. Surma. - vicedecanus.     

                                                         1911
     
     Kalich se stříbrnou kupulou a stříbrnou patenou opraven s znova v ohni pozlacen od firmy 
Uhl a Zřídkaveselý, pasíře v Brně za 50 K. 
     Šindelová střecha nad kostelem poněkud opravena za 200 k. Varhany čistil, rozeschlý 
měch opravil, píšťaly klížil a ladil Matěj Strnisko, varhanář z Uh. Hradiště za 40 k.
     Při volbách na říšskou radu agrárníci s demokraty na poslední okamžik na komando z Brna 
spojeni, volili agrárního demokrata Jana Pokorného z Ivanovic, ač naše strana držela se 
čestně.
     Orlovští občané menší polovic volili Pokorného proto, že týž dal se voliti za předsedu 
silničního výboru Vyškovského, a orlovským slíbena silnice z Orlovic do Nových 
Hvězdlic.Větší polovice občanů volila p. Šrámka, profesora z Brna.
      Rok tento byl suchý, medu lesního dost, ovoce mnoho opadalo, píce pro dobytek 
nedostatek. Draho kupována vládou od jinud objednaná tak zvaná nouzová píce, kukuřice a 
otruby ( většinou smetí).Zemáků ve slínovité půdě ku podivu dosti. Obilí na kopy málo, ale 
sypalo dobře: n.př. 1 kopa ječmene 6 půlek hektolitru zrna.Drahota stoupla.
      Časopisy pro lid placeny tyto: Hlas, Hanácký kraj, Pozorovatel, Selské hlasy, 30 ks 
časopisu Náš Věk, ustanovena prodejna časopisu Den, 15 kusů denně, u p. Šťastného, 
obchodníka v Orlovicích, placeno 60 kusů časopisů Kříž a Maria pro farnost a 100 ks  
časopisu Vojtěch.       
 
                                                                            Jan Lízal - farář

                               

                                                    1912

        Na internacionální eucharistický sjezd vypravily se z farnosti 3 osoby do Vídně.
        Zjednán nový ornát, bílý, za 50 K.
        Hlavní oltář vzadu znova natřen a dlažba kolem něho upravena. Zakoupeno 6 velkých 
masivních svícnů ze zvonoviny na hlavní oltář od firmy Samassa v Lublani za 250 K. 
Podobně kříž na oltář lurdské Panny Marie. Lavice kostelní opraveny a napuštěny za 40 K.
        Rámy křížové cesty obnovit, obrazy čistil a matovým olejem natřel  František Celler , 
řezbář z Olomouce za 260 K.
        Stěny v lodi u spodní obruby koženkou potaženy a spodek stěn znova olejovou barvou 



natřen vše za 60 K.
        Léto a podzim až do zimy byly nadmíru deštivé a přitom chladno. Proto medu málo, 
obilí, ovoce a zemáků sice dost, ale sklizeň toho všeho pro ustavičné deště zdlouhavá a 
těžká.
        Ještě první týden v prosinci dobývali někteří v Orlovícich řepu a zemáky. Zvláště s řepou 
zažili rolníci letos velké obtíže.
        V tomto roce započato se stavbou silnice z Orlovic k Novým Hvězdlicím.Postaveny 2 
mosty a částečně upravena cesta od mlékárny dědinou do zaréty. 
        Drahota velká.Časopisy placeny jako loni.   

        Vidi s.visitatione canonica die 11.6.1913.               Jan Lízal - farář
                                                                        
                                                                                    M.Surma - víceděkan
                                                                                    St. Prudík - concom.

                                                             1913

       Malba v kostele ve spodní části kolem opravena. Zakoupen nový zelený sametový ornát 
za 40 K.. Chlévy na faře pokryty eternitem. Vazba dána nová.Stálo to mnoho řečí, ale 
konečně vše zaplaceno.
       Léto tohoto roku bylo deštivé a chladné.Rolníci obilí se škodou prodávali. Též dobytek 
padl v ceně. Ve stavbě silnice k Novým Hvězdlicím se pokračovalo.
       Pro válku na Balkáně, která skončila pro nás Slovany pohromou, a naše zbytečné a 
nákladné opatření na hranicích, hlavně Srbských, stoupla opět drahota.Vývoz na Balkán  
skoro zastaven, mzda řemeslníků, jmenovitě zde zedníků a tesařů klesla.
       Časopisy placeny jako dosud.

        
        Vidi s. visitatione canonica die 17.6.1914.             M. Surma - víceděkan
                                                                                    St. Prudík - concom

 

                                                          1914

       Zůstane smutně památným. 29. června zavražděn nástupce trůnu arcivévoda František 
Ferdinand a jeho choť Žofie Chotková a měsíc nato vypukla světová válka. Události její jsou 
odjinud známy. V srpnu odešel  z Orlovic zdejší farář dp. Jan Lízal na své nové působiště do 
Brodku u Nezamyslic prodlév zde na 18 let. Byl to hodný svědomitý kněz. Administrátorem 
ustanoven velp. Rudolf Janečka z Brodku, farářem jmenován František Mikolajek, kaplan v 
Hradisku u Kroměříže, který sem nastoupil 3.listopadu 1914 uvítán orlovskými.

                                                                               František Mikolajek - farář

                                                      

                                                           1915

       Pruské vojsko postupovalo na Krakov a proniklo do Uher. Byly obavy před vpádem 
Rusů. Začala drahota, nedostatek lidí a potahů k práci. Úroda toho roku byla prostřední. V 



roce 1915 padli ve válce:
z Orlovic: 14 mužů
z Málkovic: 10 mužů

                                                                                František Mikolajek - farář

                                                           1916

         Boje na všech frontách, drahota na všech stranách. Doma ustavičné odvody, rekvisice 
dobytka, zemáků, obilí. Forispugnac - intus timoves. Z Orlovic nastoupilo vojenskou službu 
70 mužů. Padlo:
z Orlovic: 3 muži
z Málkovic: 2 muži
         Počet časopisů našich se zvýšil. Dnů odebíráno přes 30, Roků 23, Křížů 81, kromě 
jiných časopisů našich. Úroda toho roku byla zde dobrá.

         Vidi invisistatione canonica die 19.června 1917.       F. Mikolajek - farář
                                                                                        M. Surma - víceděkan
                                                                                        St. Prudík - concom

                                                          1917

          Návrhy sv. Otce na uzavření míru dorozuměním zamítnuty válčícími státy. Válka trvá 
dál a s ní pro veliké sucho, které zvláště zdejší kraj stihlo, takže v "horním poli " u lesa nebylo 
skoro žádné úrody- drahota obilí a píce  a úplné znehodnocení peněz. 1 metrák obilí platili 
překupníci židé většinou - až 600 Korunami role šidili lidi padělanými penězi.
          V tomto roce zažádal farář u zemědělské rady v Brně o subvenci na stromky,aby se 
vysadila pustší stráň,příhon za obcí. Na jeho žádost darovala zemědělská rada v Brně 200 
jabloní obci a tolikéž 200 jabloní koupila obec ve krajské školce v Prostějově a 150 kadlátek. 
Vysázeny koncem dubna, celkem 523 stromků za přispění a řízení odborníka řiditele 
hospodářské školy ve Vyškově pana Tomáše Lenocha,který ve faře bydlel týden a sázení řídil. 
Za suchého léta farář i nadučitel s dětmi školními pilně zalévali takže se ujaly. Kéž Pán Bůh 
požehná tomuto dílu,aby přineslo radost a užitek! Koncem roku přijeli četní ruští zajatci, ale 
museli znova na italskou frontu. Našich novin přibylo, deníku "Den" se odebíralo v 
Orlovicích 40 čísel a jiné časopisy zůstaly ve stejné výši jako loni.
                                                                                                    F.Mikolajek
                                                                                                          farář

                                                              1918 

           Historie roku převratu je známa odjinud. Válka světová se střídavým štěstím vedená 
skončila porážkou ústředních mocí a 28.října prohlášena československá republika. Vojsko 
vrátilo se z front,ale mnoho zůstalo v zajetí v Rusku a v Itálii.

                                                               1919

           Republikánská svoboda vstoupila mnohým příliš do hlavy. Vyvíjela se z ní  anarchie v 
životě politickém, náboženském ( česká církev) mravním i společenském. Po klidu, který 
vládl ve válce v Orlovicích , nastaly boje.Vzkřísil se Sokol a chtěl uchvátit všechnu 
mládež.Proto musel být založen Orel - 12. března a oživena skupina omladiny. Děvčat 



přistoupilo k Orlu asi 40 hned z počátku, hochů pouze 10. Během roku rozdělily se i  školní 
dítky  mezi oba spolky skoro stejným počtem.Cvičení v Orlu řídil zdejší rodák akademik Jan 
Dias. V Málkovicích  oživen po válce Lasal a dělnické organizace sociálně demokratické. Ale 
i konzervativní skupina mládeže zřídila si "Kroužek", koupila jeviště a s úspěchem hrála 
divadlo.Cvičení herců řídil od počátku místní farář. V obcích se strany tvořily a k volbám 
připravovaly. Drahota stoupala ustavičně. Úroda byla prostředně dobrá.Naše časopisy agitací 
stran poněkud o několik výtisků byly potlačeny. Za to nových jiných našich časopisů počet 
vzrostl.

           Vidi in visitatione canonica die 29. maii 1920.         F.Mikolajek - farář 
                                                                                         M.Surma -  dekanus.
                                                                                        F. Prudík - konkomisář.

                                                              1920
      
         V tomto roce byli obecní volby dle nového zákona. V Orlovicích zvoleno 7 členů 
obecního zastupitelstva lidových, 8 členů agrárně - socialistické koalice. V Málkovicích11 
členů socialistických a komunistických a 4 členové občanští. Ovocem tohoto vítězství 
pokrokových stran bylo zřízení obecních chudinských fondů,žádání českých bohoslužeb 
atd.Ale lidovci vedeni p. Bedřichem Hladkým s č. 1 počínali si čile:- Při volbách do 
Národního shromáždění docílila v Orlovicích lidová strana hlasů       , agrární     , sociální 
demokraté        hlasů. V únoru pořádal Orel první akademii a v červenci první veřejné cvičení 
u fary na zahradě čis. 50. se zdarem. Úroda byla slušná. Časopisy zdraženy. " Den ", tím 
snížen na 13 výtisků. V roce 1920 postavena kůlna do zahrady, protože nebylo zde nikde 
přístřeší na dříví a zastaven kout za chlévem novým chlívkem. pro vepřový dobytek.

                                                                                   Frant. Mikolajek - farář.
                          Vidi in  visiotatione canonica die 18. Junii 1921.

                                                           1921

       Byl klidnější než předešlý, dosti úrodný, až na nedostatek krmiva pro dobytek. Přibývalo 
daní. Učitelé všude i zde vypověděli varhanictví na nátlak organizace. Na polit.okrese 
vyškovském vystoupilo z církve  36 učitelů a 30 učitelek. Skoro všude se stavělo učitelstvo do 
řad nepřátel katolických. Při sčítání lidu napočteno v Orlovicích 600 osob, v Málkovicích 
629. Odpadlo od církve  v Orlovicích  2, k československé církvi a 1 bez vyznání, v 
Málkovicích 5 ku bezvěřící, k čechoslovákům  nikdo. Exercibie pro mládež o velikonocích    
konal s úspěchem Jan Losík, kaplan z Vyškova.Konsuikantů 137,"Kroužek" změněn v dubnu 
na  "Venkovskou omladinu v Málkovicích, má přes 40 členstva. Upraven trochu hřbitov.- Rok 
byl prostřední. Časopisy naše se udržely přes drahotu tisku ve stejné výši.

       František Mikolajek - farář.
                  Vidi in  visitatione  canonica  die 17. Junii 1922. 
                   Jos. Spáčil - místo - děkan.                   Frant. Prudík konkom.

                                                          1922

         I tento rok byl v sociálním ohledu klidnější předešlého a předešlých. Návštěva chrámu 
páně se zvýšila, neštvalo se již tak příliš v časopisech proti náboženství. Naše organizace 
obstály. V Brně byl v srpnu  I. orelský slet a účastnilo se ho z naší farnosti 120 osob. V 



Orlovicích vyhořela parní pila Jana Vítka. Obilí bylo dosti pěkné, velká úroda zemáků, 
čekané zlacinění se nedostavilo. Na zimu se muselo mnoho dobytka vyprodat a v zimě se 
dostavila lomivost kostí u hovězího dobytka, takže ve chlévech zůstalo místo 5-6 kusů - 
jediný.Dluhy konkurenč. výboru za válečné půjčky se oplatily , tím že vybralo přirážkou na 
ně asi 10.000 Korun. Exercilie pro mládež se konal  o velikonocích Ph. Dr. Foltynovský, 
profesor na theologické fakultě v Olomouci. Komnikantů bylo 135 při exercibiích.

           Mandante Archipraesule Rssmo Domino  Dve Antonio  - Cirillo Stojan.

           Vidisimus in genedali visitatione  canonica  die 4. Junii 1923.

           Mauritius  Růžička- canonicus - visitatov.                 Aloiius Zlámal.

                                                         1924

      V roce 1924 bylo potřeba rozšířiti hřbitov i protože také nekatolíkům mělo býti vykázáno 
zvláštní místo. Po dlouhém jednání se kostelní konkurence dohodla , aby se přidalo hřbitova z 
kostelního pole proti hlavním dveřím (vchodu) kostela ve výměře asi 800 m2 i s cestou k 
márnici. Márnice je postavena v roce 1915 konkurenčním výborem a patří ke kostelu. Nová 
část hřbitova je římskokat. konfesijní - se všemi právy a povinnostmi starého hřbitova a patří 
kostelu. protokol kostelní konkurence o tom zní: Protokol sepsaný v sezení konkurence v 
Orlovicích dne 2. března 1924. přítomní podepsaní.- Konkurence se usnáší připojiti ke 
starému hřbitovu u kostela v Orlovicích část 2 parcel 2734 a2733, náležejících ke kostelu v 
Orlovicích, tak. aby se od ohrady hřbitova u márnice měřen  ku hranici od panského pole za 
márnicí vzalo pole v šíři 16 m, pak v délce 55m, až k horní hranici ohrady hřbitovní, kde se 
odměří od staré ohrady 12m šíře. Nová část hřbitova zůstane majetkem kostela s právy a 
povinnostmi starého hřbitova. Náhrady za proměnu plochy produktivní za neproduktivní dává 
za celou zaměřenou plochu i s cestou k tomu z parcely 2733 obnos  700Kč. /sedm set Korun/ 
konkurence kostelu.
       O ohradě hřbitova se usnáší: atˇ se ohrada udělá kol celého hřbitova. Provedení odročeno 
k projednání na schůzi  budoucí dne 16. března 1924. 
                       
                  Václav Vítek, v.r. t.č. předseda, Jan Klimeš, v.r. člen konkur. výboru, Bedřich 
Hladký v.r. zástupce patronátu, Jan Klimeš v.r. člen konkur. výboru, František Mikolajek v. r. 
farář. Nová část byla evidenčním geometrem zakreslena jako hř1bitov.
          V roce 1925 odpadlo k nové sektě československé celkem  50 osob, čítaje i děti. 
Propagovala to zvláště rodina Vítkův v Orlovicích, bezvěřící většinou legionáři a 
komunisté.Československé bohoslužby se konaly na návsi u zvonice, později ve škole, 
zpočátku s hudbou a slávou, nyní potichu ze značně zmenšené účasti. Našich časopisů se 
hodně odebíralo v Orlovicích, / deníku Den 13 výtisků /, v Málkovicích méně, tam je málo 
porozumění a mnoho překážek Křížů a Marií 67, z toho 50 v Orlovicích , 17 v Málkovicích.
          Ke stavbě umrlčí komory / márnice / v roku 1915 se podotýká : 
márnice postavila konkurence  na pozemku kostela. Pozemek s povolením arcib. konzistoře 
darován. Konkurence na žádost u arcib. konzistoře ze dne 12. května 1915, čis.5555 dala toto 
" vyjádření ": - Kostelní konkurenční výbor v Orlovicích prohlašuje tímto, že v roce 1915 
vystavěna umrlčí komora na pozemku parc. čis. 2734, náležející ke kostelu v Orlovicích, je 
majetkem katolického farního kostela v Orlovicích.- Zároveň se zavazuje kostelní 
konkurenční výbor v Orlovicích, že umrlčí komoru v dobrém stavu bude udržovati. 
     V Orlovicích dne 24. května 1915. / Razítko konk. výb. v Orlovicích. Frant. Dias, 
předseda, Josef Hladký, Jan Trněný, Frant, Vítek, Jiří Ševčík, členi výboru.



      Povoleno konsist. v Olomouci k postavení márnice na parc. 2734 ze dne 27. května  1915 
čis. 6120.-
  Hřbitovní řád v Orlovicích, o němž níže psáno v r. 1930 - je schválen okresním úřadem ve 
Vyškově dne 14. února 1927 čis. 4091 /D27.
 Plán / nákres / hřbitova schválen : schvaluje se ku provedení výměru politické správy ve 
Vyškově ze dne 19. srpna 1925 čis. 24.541. okr. hejtman : Kachyňa   

             Vidi 27.5. 1926.
              Josef Spáčil - místoděkan.                        Stan. Prudík konkon.

                                                    Rok  1928      

            V roce 1928pokračováno v opravách kostela. Rozpočet zvýšen na 35.000 
Kč.Opravena vazba kostela, dány nové podkrovnice, střech a šindelová odstraněna a kostel 
pokryt taškami z Poštorné. Farníci byli velmi obětaví. Rolníci z Orl. a Mál. dali veškeren 
dovoz dřeva i tašek z Ivanovic z nádraží zdarma. Mládeže a dětí pomáhalo denně zdarma až 
70 při krytbě a práci. Jinak by byl rozpočet dvojnásobný. Konkurenční výbor - celý lidový - 
byl velmi ochotný. Předsedou byl p. Tomáš Kozák rolník z Málkovic čis.   . Členy : František 
Ševčík rolník z Orlovic čis.  . Václav Vítek, rolník z Orlovic čis.  , KarelTrinda, domkař z 
Málkovic čis.   , Václav Klvač, domkař z Orlovic, Václav  Slezák, domkář z Orlovic čis.  - 
Varhany ze základu opraveny a místo 2 superoktávu dána nová Jamba / za 1700 Kč. /. Opravil 
je Strmisko a Imrich z Uh. Hradiště a po opravě přeskoušel dp.  Th. Dr. Martinů z Olomouce. 
Novou část hřbitova posvětil místní farář Fr. Mikolajek dne 15. července. Hřbitovní řád je 
schválen okresním úřadem  ve Vyškově čis. 4091/D-27 dto 17.2.1927. Místo určené 
jinověrcům jest toto: Hranicí je severní  hrana dveří hlavních dveří kostela k /márnici/. Od 
této hrany dolů  /k severu k márnici/ jest část pro jinověrce a bezvěrce. Od této severní hrany 
hlavních vrat kostela k jihu- nahoru- je část římsko-katolická.Obojí dělí cesta v šíři dveří 
kostelních. Od této cesty dolů na straně blíž kostela jsou hroby dětské jinověrců a bezvěrců. 
Od schodů dolů - blíž kostela dospělí čechoslováci, naproti směrem k lesu - jsou hroby i 
čechoslováků i bezvěrců dospělých. Od márnice na 4m se nemá vůbec pochovávat.- Od 
severní hrany kostelních hlavních dveří nahoru je cesta a část pro katolické hroby dospělých /
54/-
        Od nových žlabů /rýn střešních/ zřízeno podzemní potrubí pro odvod vody od kostela, 
jež končí v nově vykopané a betonové studni u márnice. 
        Pozemek u fary - u jižních vrat - jenž přiřknut k faře finanční prokuráturon v Brně, 
usneslo se obecní zastupitelstvo dáti připsati faře, aby obec z něho neplatila daní.
        Spor, kdo je povinen dle zákona udržovati a opravovati schody ke kostelu není dosud 
vyřízen a leží odvolání obecního zastupitelstva proti rozhodnutí okresního úřadu ve Vyškově, 
jímž obci uloženo schodovou cestu udržovati - u zemského úřadu v Brně.
        Spolky Orel i Omladina dobře se drží. I časopisy naše fedrovány tuze.Ale odpadlíci a 
bezvěrci pracují usilovně tiskem, schůzemi a tělocvičnou jednotou v Mor. Málkovicích.- 
Postavení nové slušné věže od základu je zatím zbožným přáním a hudbou budoucnosti v duši 
jednotlivců. Na ten účel věnovali první 10.000Kč. občan málkovský a otec chudých p. Alois 
Hanáček rolník č. 16 a jeho manželka Antonie, pak František Dias rolník z Orlovic č.  , a 
Eduard Hladký rolník z Orlovic č. 19. po 1000Kč.patronátní zástupce a starosta obce p. 
Bedřich Hladký 1000Kč. a jiní už pomoc slíbili. Zda a kdy se to uskuteční, ví Pán Bůh. Kéž 
toho dopřeje, aby obludná dřevěná věžka zmizela ze střechy kostela a kostel zazářil do 
dalekého světa  v nové kráse, vhodné a důstojné domu Božího. - 
    V Orlovicích dne 4. prosince 1928.                         František Mikolajek, farář.
                                                                     vidi 12.6. 1929.  Spáčil - vice der.



        Zprávy o kolaudaci zvonů v Orlovicích.
        V roce 1916 byli vzaty na vojnu a oddílem vojska sňaty z věžky kostela dva zvonky , 
třetí - umíráček- byl na věži ponechán. Dána za ně válečná půjčka na 600 korun rakouských. 
Tyto dva zvony byly: sv. Gothard / ton c/ odlitý v roce 1743 s nápisem Sete Gorharde ora pro 
nobis váhy 114 kg, pak Václav (tong) litý v roce 1841 s nápisem sv. Vonceslau ora pro nobis, 
váhy 72 kg, zůstal umíráček - Blah.Jan Sankander (ton d) litý v roce 1879, posvěcený 
prelátem Augustinem Kyjovským, váhy asi 30 kg.
         Sbírkou u farníků sešlo se poprvé na 8 000 k a objednán u firmy Herold v Chomutově 
nový zvon v roce 1924. K němu v roce 1927 opět sbírkou za 8 000 K objednány u téže firmy 
dva nové zvony, aby bylo docíleno melod. - harmonického zvonění - es- f.Bude-li se 
dokupovat kdy základní ton nejhlubší bude to as.Nových zvonů těžších dřevěná věžka 
nesnesla, ani ladění c.d.e.
         Zkouška akustická, provedena přesnými ladičkami Edelmanovými podala tento 
výsledek:
             Ton nárazový       c2 - 2                         vrchní oktáva        c3 - 2
             Ton hlavní            c2 - 2                         spodní     "            c1

             Vrchní tercie        e2 - 2                          váha zvonu           236 kg
             Vrchní kvinta       g2                               průměr     mm       750                  

Z obrazce patrno, že jsou žádané tony vystiženy správně v nárazovém, hlavnímu tonu zvonu. 
Všechny tony zvonu vykazují snížení o několik záchvěvů proti ladění normálnímu, což však 
není vadou proto, že snížení to, až na spodní oktávu, je důsledné ve všech tonech a při oktávě 
rozdíl sotva čtvrt tonu není podstatný. Také vedlejší tony, tercie, kvinta i obě oktávy jsou 
správně vystiženy.Zvon má velkou tercii, která není na újmu ani zvuku (tonu) zvonu, který 
naopak zjasňuje, ani také nebude na závadu příštím zvonům, i když by sladěny byly v malé 
tercii, protože není tak silná, aby soulad rušila, naopak jen na zušlechtění zvuku nynějšího 
zvonu působí.Údery na zvon zjištěno pak, že jeho zvuk jest plný, jasný, vyrovnaný a 
ušlechtilý, shledáno, že se neozývají nepříjemné tony vedlejší a zvon dlouze a dobře vyznívá. 
Odpovídá tedy zvon podmínkám smlouvy a není příčiny, proč by objednatel neměl zvon 
přijmouti.
       Praha-Vyšehrad, dne 15.října 1924.
        Jan Sládek, v.r.                                             Mgr.Václav Múller , v.r.
     tajemník chrám.družstva                    

         Kolaudace dvou menších zvonů - es2 - sv. Antonín - a  f 2 -  sv. Jan Křtitel konána byla 
dne 11. července 1927 ve zvonárně firmy Richarda Herolda v Chomutově a praví se ve zprávě 
s ní : Podle smlouvy byly ke zvonu c2 - 2  pořízenému v roce 1924 od téže firmy objednány 
dva nové zvony k doplnění harmonicko-melodického ladění na tonech es2 a f2.- Zkouška 
akustická, provedená přesnými ladičkami vykazuje tento výsledek:

                         Smluvní ton.         es2          !          f2                           
                         Váha kg:              145      !       101
                         Průměr  mm:        630       !       550
                         Nárazový ton:      es2 - 1   !       f2

                                 Vlastní ton:           es-2-2,5 !      f2- 2
                         Spodní oktáva:     es1- 1    !      f1

                         Tercie:                 g2- 2,5   !      a2- 1
                         Kvinta:                 b2- 2     !      c2

                         Vrchní oktáva:      es2 +1   !      f2 +2



    
     Přesně jako starý zvon má zvon es2 snížené ladění průměrem o čtvrtinu tonu. Zvon f2  v 
nárazu sice snížení to nevykazuje, avšak vykazuje je v tonech alikvotních vlastním tercii a 
spodní oktávě. Poněvadž pak rozdíl nikde nepřekračuje čtvrt tonu, není tím předepsané ladění 
porušeno. Mimo náraz a spodní oktávu také ostatní alikvotní tony se správně ozývají.- Po 
zvukové stránce zkoušeny zvony úderem a shledáno, že mají zvuk jasný a plný, že zvuk se 
dobře nese a pěkně i dlouze vyznívá. Není tedy příčiny, proč by zvony nemohly býti přijaty. 
Chemické složení kovů přezkoumati má právo objednatel kdykoli po dodávce kovů.
      Praha, 1. srpna  1927                                       Msgre Václav Muller.

    Pan kanovník Muller dále sděluje: Větší zvon es2 je zachycen přesně se smluvenou 
tendencí od ladění normálního podle zvonu c2 - 2, nejmenší zvon však je v normále. Bude 
však zachován žádaný interval (malá tercie, čistá kvarta k tonice), který bude periodicky 
vyměňován s dojmem zmenšeného kvintakordu.
    Obě sbírky na zvony byly vyloženy veřejně k nahlédnutí v obou obcích od 16.4. - 29.4.
1928. 

                                                            1927  

     Od 1. - 7. března 1927 konána zde obnova sv. misie dominikány z Prahy dp. provinciálem 
P.Odillo Pospíšilem a P.Emanuelem Lesákem se zdarem.Kostel byl plný,
kázání P. Pospíšila velmi se líbila věřícím.Poenitentů bylo 750, komunikantů 1 050. Rok 1927 
byl jakýmsi dostiučiněním a odpočinkem po trampotách, které byly s konkurenčním  výborem 
, který zřejmě kostelu nepřál  a žádných oprav kostela a fary nekonal.Dokonce když zemská 
správa pol. v Brně jednala s konkur. výborem o subvenci na zvony - konkur.výbor nechtěl 
subvence.Po dlouhých útrapách byl tento konkur.výbor v Orlovicích zemskou správou 
politickou v Brně pro nekonání povinnosti a nedbalosti sesazen (první případ na Moravě) a 
dosazen správní komisař Bedřich Hladký, rolník č. 1, starosta Orla a zároveň patronátní 
zástupce náboženské matice a v červnu 1927 zvolen nový kostelní konk.výbor, který začal 
opravovati kostel a faru
     První neděli po velikonocích dokončena sbírka na nové 3 zvony. Sebráno sbírkou u 
farníků celkem 16 000 Kč. Větší dary po 1 000 Kč věnovali p. Alois Hanáček, rolník v 
Málkovicích a pan Bedřich Hladký. Stará věž opravena uvnitř nákladem přes 3 000 Kč. 
Posudek o nových zvonech podáván níže. Svěcení zvonu bylo 7.srpna 1927. Světitelem byl 
důst. pan děkan pustoměřský Mgr. Mořic Surma. Slavnost svěcení konána za veliké účasti 
farníků i přespolních. Kmotrami zvonů byly: Antonie Hanáčková z Málkovic, Marie Hladká 
č. 1 a Amalie Pospíšilová z čís.    z Orlovic. Večer v neděli 7. srpna konána v kostele 
pobožnost za 30 padlých  z farnosti ve světové válce, jimž se prvním novými zvony 
vyzvánělo.
     V konkurenčním řízení bylo nařízeno oprav kostela a fary za 23 000 Kč.Opravena 
důkladně stará škaredá věžka na kostele, kostel nahozen, olíčen, dány nové žlaby (rýny) - 
posud jich kostel neměl - místo věčně rozbitého dřevěného plotu u fary u zahrady na straně 
jižní postavena nová zeď, stará zídka na straně severní a západní - z vepřovic - důkladně 
opravena, rovněž studna v zahradě nově osazena betonovými rourami, opraveno a 
cementováno hnojiště, zřízen kanál na odtok vody, opravena střecha fary, okna a dveře nově 
natřeny, nová vrata na straně severní, opraveny chlévy a chlévky, postaveny na farní budově 
nové 2 komíny. Dne 24. června zemřela na faře má sestra - hospodyně ve věku 45 let Anna 
Mikolajková, narozena v Děhylově ve Slezsku. Odpočívej v pokoji !
     Pořízen nový betlém od firmy Bohumil Bek z Kutné Hory za 2 800 Kč.Darovala nám 
Marie Vítková z čísla     v Orlovicích výměnkářka 1 500 Kč, ostatní sbírkami a dary. Nová 



část hřbitova není posud obydlená. Bude se světit až v roce 1928.Je upravená a připravená. 
Naše spolky: Orel v Orlovicích si vede dobře, Omladina v Málkovicích prostředně. Časopisy 
jsme udrželi  na stejné výši. Přibyl v Málkovicích k Federované jednotě tělocviční nový náš 
nepřítel: "Národní jednota " a chytá mládež. Tedy boj na dvě fronty. Po zdejším krajanu +v 
roce 1926 důst. pánu Vilému Hladkém z Orlovic ( zemřel v Kroměříži) obdržel kostel bílou 
cennou kosuli.
Vidi 21.6.1928                           Jos. Spáčil - místoděkan
                                                  Stan. Prudík - konkomiosář

¨Posudek o nových zvonech viz po roce 1928. Povolení ku svěcení nových zvonů dáno 
arcib.konsuitorů v Olomouci číslem 9882 ze dne 18. července 1927. 

                                                     Rok  1929

     V roce 1929 ukončen vleklý spor o schody ke kostelu mezi obcí a konkurenčním výborem 
kostelním - rozhodnutím zemského úřadu v Brně ze dne 17. května 1929 čís. 21 372/29/III-4 
jež zní: Výměr. Obecní radě v Orlovicích- Výměrem bývalé okresní politické správy ve 
Vyškově ze dne 20. listopadu 1928 čís. 28 885 bylo vysloveno, že obec Orlovice povinna jest 
udržovati a opravovati schodovou cestu, vedoucí z obce ke kostelu a hřbitovu.- Zemský úřad 
nevyhovuje odvolání  tamní obce ze dne 24. listopadu 1928 včas proti tomu podanému z 
důvodů rozhodnutí I. stolice,proti němuž  směřuje odvolání, podotýkaje  při tom toto:Dle 
spisů není otázka veřejnosti cesty spornou: V důsledku toho by obec Orlovice mohla býti 
osvobozena od povinnosti udržovati tuto cestu, mohla-li by prokázati, že ohledně této cesty 
jest tu nějaký zvláštní právní titul dle § 24 silničního zákona zavazující ku udržování cesty 
osobu třetí. Existence takového zvl. titulu však nebyla ani obcí prokázána, ani šetřením 
zjištěna. Okolnost, že schodovou cestu snad dobrovolně udržoval kostelní konk. výbor, sama 
o sobě takový zvláštní právní titul založiti nemůže a obci z dobrovolného plnění - kdykoliv 
odvolatelného - nemůže vzniknouti žádné oprávnění.- Vzhledem k ustanovení čl. 8 zákona ze 
dne 14. července 1927 čís. 125 Sbírky zákona o organizaci politické správy jest toto 
rozhodnutí konečné. 

                                                                  Za zemského presidenta: Drbal v.r. 

     Dle pokynů Státního památkového úřadu v Brně ze dne 10.9.1929 čís. 927 učiněno 
opatření proti vlhkosti zdiva kostelního a sice: položeny podél obvodní zdi kostela zvenku ve 
hloubce asi 50 cm drenážní trubky 10 cm světlosti ve vzdálenosti  50 cm ode zdi s 
dostatečným spádem a volným vyústěním. Drenážní trubky spojeny v nejvyšších bodech 
svislými do zdi zvenku zasekanými asi 1,5 cm vyústěnými trubkami s venkovským  
vzduchem za účelem větrání potrubí. Vyústění na zdi  zakryto mřížkou. Podél zdi položen 70 
cm betonový chodník  ve spádu ode zdi.- V roce 1929 provedeno to na straně jižní a východní 
nákladem 2 000 K na útraty kostelního jmění z běžných příjmů.
 
     Zavedeno elektrické světlo do kostela, na schody a do farní budovy. Nákladnou sbírkou, 
již vykonali členové konkur. výboru. Vybrali 3 600 Kč v obou obcích, tolik také stálo 
zavedení elektrického světla do kostela a fary a na schody. 

      Nová střecha a vazba nad zákristií snížena ,  protože hyzdila stavbu kostela. Do střechy 
zakristie dáno železné okno, aby oltář byl lépe osvětlen. Tisíciletí sv. Václava oslaveno u 
kostela večer lampionovým průvodem a hudbou.
      § 1 - Majetek a výměra plochy. Hřbitov v Orlovicích zaujímá katast. čísla obce 



Orlovic2732, 2733 a 2734 a jest v pozemkové knize Orlovské knihovní vložka čís. 221. Právo 
vlastnické jest tam vloženo pro " římsko-katol.kostel v Orlovicích ". Hřbitov stará i nová část  
má výměru plošnou ( 1586+770) = 2 356 m2. Na hřbitově je také  umrlčí komora, která dle 
vyjádření kostel. konkur. výboru ze dne 24. května 1915 schváleného arcib. konsistoří v 
Olomouci dne 27. května 1915 čís. 6 120 je též majetkem jmenovaného kostela.
      § 2 - Charakter hřbitova. - Hřbitov kolem kostela je od nepaměti, byl v roce 1837 rozšířen, 
náležel vždy kostelu,  jenž jest uprostřed hřbitova, je tudíž jako majetek farního 
římskokatolického kostela konfessionelní. I nová část hřbitova dle protokolu konkurence 
kostelní v Orlovicích ze dne 2. března 1927 " patří kostelu se všemi právy a povinnostmi 
starého hřbitova " - je tedy konfessionelní hřbitov celý a byla nová část evidenci katastru ve 
Vyškově s doklady k zakreslení do mapy podána.
      § 3 - Správa a dozor.- Farář v Orlovicích spravuje hřbitov. Má právo ustanovovati a 
propouštěti hrobaře, Hrobař ve věcech zdravotních, jako orgán zdravotní policie, podléhá 
politickému úřadu. Jinak má farář ve věcech církevních úplné disposiční a  dozorčí právo nad 
hrobařem.
      § 4 - Právo na pohřbení. - Právo na pohřbení na tomto hřbitově mají všichni římsko-
katoličtí křesťané. Také jinověrci mají na pochování právo na místě důstojném ( viz plán 
hřbitova ) dle zákona ze dne 23. dubna 1925 Sb. 7 a naříz..čís. 96. Co do mrtvol jiných  má 
farář právo rozhodnout o nich dle svého nejlepšího svědomí a vědomí. Spory o tom, zda hrob 
je na slušném místě, rozhodne příslušný úřad.- §5.-Druhy hrobů.- Hroby jsou rodinné 
( hrobky ) a hroby jednotlivců.Hroby jednotlivců budou kopány po řadě. Hroby rodinné 
budou zřízeny dle potřeby na starší části hřbitova u hřbitovní zdi na straně severní a východní. 
Každý jednotlivý  hrob a hrobka budou očíslovány po řadě a zapsány do zvláštní evidenční 
knihy, kterou bude psáti hrobař za dozoru správce hřbitova. - §6. Uprava hřbitova. - Hřbitov 
je upraven ze tří čtvrtin pro pohřbení dospělých, jedné čtvrtiny pro dítky, jak ze hřbitovního 
plánu vidno. Mezi každým hrobem bude mezera 80 cm široká a vyštěrkovaná. Kolem kostela 
z obou stran je upravena cesta 2 m široká dlážděná. u zdí kostelních pochovávati není 
dovoleno. §7.- Velikost hrobů. - Hroby pro dospělé budou 2.4 m dlouhé a 1 m široké, hroby 
pro dítky mají rozměr 1m - 60 cm. Cesty mezi hroby jsou 30 cm široké a vyštěrkované. 
Hloubka hrobů pro dospělé buď nejméně 2 m .´Pro děti nejméně 1 m 60 cm. V jednom hrobě 
může býti uložena jen jedna mrtvola, jedině jest dovoleno pochovati s matkou i její dítě. Děti 
mohou býti pochovány dvě, rakve však musí býti vedle sebe. §. - 8 Okrášlení hrobů. - Každý 
smí svůj rov dle křesťanského mravu zdobiti.Pomníky musí býti posvátnému místu formou i 
velikostí přiměřeny, nápisy na nich nesmí obsahovati ničeho, cose nesrovnává s vírou 
katolickou a mravností. Pomníky z kamene Musí mít pevné základy a nesmí přesahovati 
prostory pro jednotlivé hroby určené. §9 - Trvání hrobu. Po uplynutí desíti roků ode dne 
pohřbení má kostel právo, když dojde na hrob, použíti hrobu k novému pohřbu. Avšak i tehdy 
možno si hrob zakoupiti i hrobku na dalších deset roků s placením obnosu / 30 Kor. / za hrob 
jednotlivců a hrobku na 20 roků splacením 100Kč. Výnosy ze zakoupených hrobů, 
zanechaných křížů a pomníků, kterých členové rodiny nebožtíků reklamovati nebudou, jsou 
výhradním a nesporným majetkem farního kostela v Orlovicích, budou uloženy na 
vinkulovanou knížku fond farního hřbitova v Orlovicích,  každoročně zúčtovány a smějí býti 
vynaloženy jedině na opravu a správu hřbitova.
§ 10 -  Právo na pomníky na opuštěných hrobech.- pomníky, kříže atd na hrobech opuštěných 
jsou po uplynutí 10 roků po pohřbení nebožtíka majetkem rodiny zemřelého. Neodstraní-li je 
po lhůtě roční členové jmenovaní,  jsou pomníky, kříže atd. majetkem hřbitovním.
§ 11 - Poplatky pro hrobaře - Hrobařovi patří za vykopání každého hrobu tyto poplatky:Při 
pohřbu celém ( I.třídy) 50 Kč, při pohřbu polovičním  ( II. třídy) 45 Kč, při pohřbu čtvrtečním 
( III.třídy) 40 Kč, při pohřbu s tichou mší sv. 25 Kč, při výkropu 20 Kč. Při pohřbech dítek 
polovici jmenovaných obnosů. Pohřby úplně chudých zdarma. Zalévání a sázení květin, 



úprava hrobu, jestli si to od hrobaře někdo žádá, jest hrobaři odměniti zvláště. Příbuzní 
zemřelého mají též právo hroby zdobiti a jejich květinovou krásu udržovati.
§ 12 - Evidence hřbitovní.- V archivu farním bude  uložen plán hřbitova, na kterém řady a 
čísla hrobů budou označeny. K evidenci umrlých založí se od roku 1926 kniha hřbitovní, ve 
které bude zapsáno místo a číslo hrobu, den a rok pohřbu , jméno a stav nebožtíkův. 
Nahlédnutí do této knihy jest příbuzným  zemřelých vždy volno.
§ 13 - Všeobecné. 
1. Hřbitov je místem církevně posvěceným. Vyžaduje tudíž slušného chování. Neuctivé 
chování podléhá zákonitému stíhání.
2. Pro samovrahy a dítky nepokřtěné jest reservováno místo dle hřbitovních plánů na starém 
hřbitově. Místo toto nebudiž  ohrazeno zdí, nýbrž pouze ohraničeno cestou.
3. Bez povolení politického úřadu nesmí býti mrtvola ani vykopána ani odjinud přivezená 
pohřbena
4. Bez vědomí správce hřbitova nesmí na hřbitově nikdo ani hrob kopati, nebo mrtvolu 
pochovati, nebo vykopati.Kdyby se tak stalo, odvolá se správce hřbitova k příslušným úřadům 
a trestnímu stíhání.
5. Rozepře vzniklé snad v ohledu zdravotním a jiném, pokud jde o stanovisko různých církví, 
rozhodnou se pořadím ustanovených k tomu instancí úředních. Spory mezi příslušníky téže 
církve pak její úřady vlastní.
     Tento hřbitovní řád vstupuje v platnost po schválení církevním a politickým úřadem. 

V Orlovicích 10. října1925.                            František Mikolajek - farář
Číslo 4091/D - 27       Tento hřbitovní řád se schvaluje. 

Ve Vyškově, dne 14. února 1927.                  Kachyňa  v.r. - okresní hejtman 

     Nová část hřbitova jest přibrána z parc. 2733, rozdělení parcely provedeno u evidence 
katastru a v pozemkové knize. Zápis o tom zní: Č.d.2301/25 Usnesení. Dle ohlašovacího 
archu č. 13 z roku 1924 evidence katastru ve Vyškově a přiloženého plánku budiž ve vl..221 
katastru obce Orlovice kostel poznamenáno, že parc. č. 2733 jest rozdělena na p.č. 2733/1a 
2733/2 pastva.Současně budiž opravena pozemková mapa. 

Okresní soud ve Vyškově odd. II dne 4. listopadu 1925          Josef Gottwald 

     Na stavbu silnice Orlovice - Nové Hvězdlice, která jest vyznačena jako pozemková částice 
č. k. 3190/I postoupil kostel v Orlovicích z Vlachové ( vl. č. 374 p.č.2189 ) dílec role ve 
výměře 1 a 89 m2 zdarma. Částice ta byla kostelu odepsána Odstupní tato smlouva byla 
schválena ordinariálně arcib. konsistoří v Olomouci dne 21. října 1930 čís. 18 219, a okresním 
výborem ve Vyškově 21. 4. 1931 čís. 9720/II potvrzena  zemským úřadem v Brně dne 30. 
dubna 1931 čís. 19 196/III- 4.- 

     V roce 1930 povstal v Orlovicích spor o 3 měřice lesa dříve obecního.Spor vedou podílnici 
s obcí a působí mnoho trpkostí na obou stranách a nesmíří-li se - bude drahý. Tvořila se v 
Orlovicích odbočka sociálně demokratické strany dělnické, ale koncem roku zakládá se i 
Všeodborové sdružení naše hlavně pro zedníky - V Málkovicích komunisté jsou na postupu, 
pracují usilovně mezi mládeží. Katol. Omladina kolísá, práce je těžká, zdá se bezúspěšná. - V 
Málkovicích založen hasičský sbor, v Orlovicích dobře pracuje, Sokol v Orlovicích slábne.- U 
kostela zvenku k vysušení kladeny do země drenážní roury a dána betonová obruba kol zdi na 
straně severní a západní.
Vidi 25.6.1931                                                        Josef Spáčil - víceděkan



                                   Stan. Prudík - konkomisař  

                                                    Rok  1931
       Pole u fary,výjezd ze dvora fary k jihu, dle svědectví p. faráře Kyseláka, bylo 
pravděpodobně hned při založení fary, dáno obcí orlovskou faře, v inventářích jsou ku straně 
jižní. dubová vrata a dvířka - ale nezapsáno v gruntovních knihách jako majetek farní, obec 
tedy platila daň. Proto jak zmíněno v roce 1928 usneslo se obecní zastupitelstvo za starosty 
Bedřicha Hladkého čis.1 , aby pozemek byl připsán farnímu beneficu v Orlovicích. Stalo se 
tak, prohlášením ze dne 6. června 1930 jež zní: Okresní výbor schválil usnesením ze dne 15. 
května 1929 na základě usnesení obecního zastupitelstva ze dne 11. prosince 1928, aby obec 
Orlovice odstoupila bezplatně užívanou část parcely čis. 2710 ve výměře 350 m 2 farnímu 
beneficium tuto část z parcel. čísla 2710/8, poznačenou novým kat. číslem 2710/15 zapsanou 
ve vl. čis. 279 v Orlovicích a připsanou dle listiny ze dne 7. března 1872 v obci Orlovické již 
delší dobu užívá, uznává obec Orlovická právo vlastnické k této nemovitosti a svoluje 
podepsanými zástupci, aby se na pozemku p. čis. 2710/15 v Orlovicích vložilo právo 
vlastnické pro Farní beneficium v Orlovicích, dne 6. června 1930.
  František Mikolajek, v.r. farář v Orlovicích.      ( L.J. ) obecní úřad.
 Bedřich Hladký - starosta. Josef Tomášek, člen obecní rady. Alois Kužílek, v.r. čl.ob.r.
František Ševčík ........
Čis. 11.176/II.2/ 1930.
Tato listina se schvaluje mocí dozoru nad jměním obecním.
   Ve Vyškově dne 6. května 1931.                           Okresní výbor.
( J.S. ) okr. zast. ve Vyškově.                       Předseda: Dr. Přikryl v.r.
Podle usnesení dne 19. května 1931 č.d. 1871 zapsáno budiž čis.279.
Katastrální obce Orlovice.
    Soudní kancelář okresního soudu  ve Vyškově dne 22. června 1931.
Č. d. 1871 . Usnesení.- Dle prohlášení ze dne 6. června 1930 povoluje se při nemovitosti vl. 
čis. 279 v Orlovicích: 
1/ - dle situačního nákresu ze dne 12.3. 1930 založeného pod č.d. 1649/30 rozdělí se p.č. 
2710/1 na 2710/15.
2/ - odepsání pozemku p. čis. 2710/15, zřízení nové vložky čis. 630 a tam vklad práva 
vlastnického pro Farní beneficium v Orlovicích. Odstupitelkou jest obec Orlovice. Prohlášení 
ohlášeno bylo ku vyměření poplatků u berního úřadu ve Vyškově, dne 12. června 1930 pod 
p.r.zp. 1935/10. - Okresní soud ve Vyškově, odd. V. dne 19.5. 1931.
                                                                       Dr. Josef Mrázek.
Výkaz ploch: Dosavadní stav čis. parcely 2710/8, role 10 a 26 m2, nový stav: čis. parc. 
2710/8, držitel obec Orlovice, role 6a 84 m2, 2710/15  Farní beneficium v Orlovicích role  3a 
50 m2. Od parc. čis. 3184 odděluje se díl a-b- c- d- a ve výměře 8 m2 a slučuje se s parc. čis. 
2715. Ve Vyškově dne 12. března 1930.    Ing. Navrátil.

 Dne 17. 9. 1931 konány v Orlovicích volby. Voličů 397, volilo 374. Obdrželi: lidovci (rol. 
56, dom, 156.)= 212 hlasů, obč. podílníci  = 64, soc. dem. 58, živnostníci 37 hlasů. Lidovci 9 
mandátů, občanští 2, soc. dem. 2, živnostníci 2. Za lid. stranu zvoleni: Bedřich Hladký 
rol.,Tomášek Josef rol., Mach Karel rol., Judas Josef, Jan Slezák, Petr Tynkl, Václav Klvač, 
Alois Štelc, Tomáš Krátký domk. Kostel zas vysušován uvnitř. Při otlučení omítky v kostele 
pod oknem presbytáře na evangelní straně objeven v omítce  10 cm  pod vrchní omítkou starý 
obraz znázorňující zavraždění sv. Václava na omítce spodní, byl však velmi porouchán- Aby 
mokrý kostek vysychal, pořízena nová železná brána u hlavních dveři kostela. Zhotovil ji 
Josef Mazur, zámečník v Málkovicích za 1500 Kč.- Otloukání omítky a podezdívka 
hurdiskami stála 1070 Kč. Farníci sbírkou složili 2075 Kč., paní Kroupová z Orlovic darovala 



400 Kč. - Světnice ve faře a síň vymalovány, chlév zvětšen a opraven. V Orlovicích Orel 
dobře prospíval, veřejné cvičení bylo velmi pěkné. V Málkovicích Omladina ztěží žije, 
federovaná jednota komunistů pilně cvičí.
      Prolíženo při kanonické visitaci dne 16. června 1932.  

                                                   Rok   1932
        Po 7- letém působení zde odešel řídící učitel Vojtěch Navrátil do Ivanovic na obecnou 
školu. On i jeho manželka Anežka Navrátilova učili svědomitě. Při rozchodu rozloučil se s 
nimi v třídě starosta obce Bedřich Hladký, rolník čis. 1 a místní farář.- V březnu 1932 byly 
obecní volby v Mor. Málkovicích a obdrželi komunisté 155 hlasů, lidovci129 hlasů, občanská 
strana 21 hlasů, domovina 25 hl. živnostníci 23 hl. národní socialisté 24 hlasů, členů / 
výboru / zastupitelstva  komun. 7, lidovci 5, domovina 1, živnost. 1,  nar, coc. 1. DNe 3. 
července první veřejné cvičení  Orla v Málkovicích, žáků a žaček orelských je na 50, v 
průvodu 300 okrojovaných , 1.100 Kč. čistého výtěžku. 
 V Orlovicích byla zdařilá  orelská akademie v červenci.- V kostele a na hřbitově a na 
schodech provedeny opravy. Kostel vymaloval Jan Ježek z Bystřice pod Host. za 5200 
Kč.,úprava vnitřku před malbou stála na 3000Kč., kameninový sokl v kostele  zaplatil /přes 
2000Kč./ konkurenční výbor, ostatní sbírkou farníci.Zábradlí u oltáře v ceně 1600 
Kč.darovali: Anna Charousová, svobodná, předsedkyně spolku sv. Terezie 800Kč., a Hedvika 
manželka Sigmunda Pospíšila, rolníka čis. 42 v Orlovicích 800Kč. Opravy a malba kostela  
provedeny dle návrhů prof. ing. Miloše Zamla v Brně. Dle jeho návrhu postavena také 
hřbitovní ohrada a zeď hřbitovní nová v nákladu přes 10.000Kč., jež platí konkurenční 
výbor. Nový žulový kříž u kostela darovala  p. Apolonie Hladká, vdova čís. 11 v Orlovicích, 
dodala je firma Václav Semerák v Olomouci za 6 000 Kč. Kříž posvětil arcibis. konsistoře v 
Olomouci ze dne 16.11.1932 čís. 19 318 místní farář Mikolajek  dne 1. listopadu 1932. Letos 
obec Orlovská koupila 11 kamenných schodů za 3 000 Kč a usadila je z dolní strany 
schodiště. Desky padlých vojínů ve světové válce umístěné pod chorem v kostele za 2 600 
Kčč dodala firma V. Semerák v Olomouci.
     Rok byl celkem úrodný, ale těžká krize světová doléhá na rolníky a dělnictvo nemá práci. 
V noci ze soboty na neděli dne      listopadu vloupali se 3 zloději z Ivanovic na Hané oknem 
na evang. straně u hlavního oltáře do kostela, ale odcizili jen 57 Kč 80 hal. na hotovosti v 
zakristii, jiného nic neukradli. Byli vypátráni a potrestáni. 

Prohlíženo při kanonické visitaciane dne 1. června 1933 
                                                                                      Josef Spáčil - místoděkan. 

                                                      Rok   1933.
     V tomto roce vlekl se starý spor o lesy mezi podílníky a domkaři "suchárníky" o sbírání 
dříví v singularním lese a rozdvojoval a otravoval celou obec. Soudní řízení přeneslo se z 
Vyškova do Brna a výsledek bude prohlášen v roce 1934.Nový řídící učitel Boleslav Rudolf 
nastoupil od prázdnin školního roku 1933/34. Stavba nové školy přece pokročila 
komisionárním řízení v srpnu 1933.
     Prohlíženo při kanonické visitaci dne 7. června 1934.
                                Stan. Prudík                           Josef Spáčil
                                  konkom.                              místo děkan 

                                                      Rok   1934.
     Byl bohatý na události ve farnosti. - Stavba nové školy v Orlovicích se provedla od června 
do října za 24 000 Kč. Nejhůř bylo s úvěrem pro obec. Těžce jsme sháněli peníze po Brně a 
Praze a nesehnali jsme je. Proto někteří zdejší občané ( pan inženýr Hladký, Rudolf Hladký, 



Eduard Hladký)  a jiní vybrali své vklady jinde a vložili je do raifeisenky v Orlovicích.. Tím 
složen kapitál asi 180 000 Kč, jejž obec z raifeisenky si vypůjčila na stavbu školy. Tento 
kapitál shromáždila na umožnění stavby školní budovy výhradně strana lidová v čele se 
starostou obce Bedřichem Hladkým, rolníkem č. 1. Zbytek potřebných peněz spatřila obec 
půjčkou u spořitelny ve Vyškově. Stavbu provedl stavitel Josef Šípek z Nových Hvězdlic. 
Budova mohla být lépe projektována, ale neblahé spory a průtahy, jež zavinili předešlý 
předseda místní školní rady čechoslovák Bohdan Krátký, domkář spolu s nepříliž blahé 
pověsti učitelem V. Vránou způsobily, že se plány už neopravovaly.Školu posvětil dne 11. 
listopadu 1934 dp. Bohumír Bunža, farář ve Vyškově, který po svěcení promluvil velmi 
vhodně o úkolu školy, po něm mluvil okresní školní inspektor V. Sedláček, pak okresní 
hejtman vrchní rada JUDr Přikryl z Vyškova. Učitel V. Vrána po odchodu z obce musel na 
rozkaz okresního úřadu opravit nepravdivé zápisy v obecní pamětní knize. Školní kronika 
zůstala neopravena.
     Stavba věže.- Stará, neforemná v roce 1882 z desek zbitá, příliš nízká věž na kostele v 
Orlovicích počala se chýlit na kostel. Povolaná komise zjistila nutnost nové stavby a přifařené 
obce se vyslovily pro stavbu, když je to nebude nic stát, postaví-li se z darů jednotlivců. Plány 
vypracoval architekt Josef Šálek z Brna za souhlasu památkového úřadu v Brně, který 
nepřipustil ozdob ani v průčelí kostela, ani ve stavbě věže, vzhledem na jednoduchost celé 
kostelní stavby. Věž je vyšší o 5 m než byla stará. Je krytá měděným plechem, obitá 
zinkovým plechem. 4 boční trámy modřínové jsou ze Stupavy. Spodní konstrukce je nová, 
zpevněná. Hlavní spodní trám v ceně 570 Kč daroval kostelu  starobrněnský klášter z 
hvězdlického lesa. Stavba trvala od 1. září do 28. listopadu 1934 a nebylo za tu dobu ani 
jediného deště. Stavbu se vzácnou ochotou a obětavostí řídil zdejší rodák pan inženýr Jan 
Hladký v Orlovicích čís.     Náklad asi 28 000 Kč. pořízen těmito dobrodinci a příspěvky: 
manželé Alois a Antonie Hanáčkovi z Málkovic čís.     darovali na 8 000 K, pan František 
Dias, rolník v Orlovicích čís.      1 000 Kč a úroky, pan Eduard Hladký, rolník čís. 19 v 
Orlovicích  1 000 Kč a úroky, za pozemek  na rozšíření hřbitova kostelem nabytý obnos 700 
K, pan inženýr Jan Hladký z Orlovic 530 Kč, Jednota na výzdobu kostela 500 Kč, manželé 
Tomáš Kozák, rolník z Málkovic 300 Kč Ruční práci nádenickou všecku a rolnických povozů 
na 70 dali  farníci zvláště z Orlovic ochotně zdarma v ceně aspoň 5 000 Kč. Náboženská 
matice má dáti tangentu 6 000 Kč. Nedoplatek na věž v obnosu asi 4 000 Kč má se uhradit 
sbírkou u farníků. Touto stavbou sňata z kostela  potupa Orlovic, bývalá prkenná neúměrně 
nízká vížka. - Dobrodinec kostela, patronátní zástupce pan Bedřich Hladký, rolník č.  1 v 
Orlovicích daroval kostelu obnos 3 000 Kč na úpravu průčelí kostela. Za to udělány nové 
římsy, průčelí dotaženo nahoru, na cihlu otlučeno, znova zomítáno a oplechováno.- 
Hromosvod nový za 1 200 Kč zaplatili farníci, je od firmy Moska v Litovli. Také letos celá 
stará kostelní omítka na cihlu otlučena a nově nahozena a pořízen konkurencí kameninový 
sokl kostela nákladem 8 000 Kč. Také oplechování všech říms a oken provedeno.- Ku kříži u 
kostela postaveno 5 kamenných schodků ze skály v Drysicích. Náklad asi 800 Kč platil 
kostel.- Nové malované okno na evangelní straně oltáře od firmy V. Vačkař v Brně - B.Srdce 
Páně - pořídili dobrodinci Alois a Antonie Hanáčkovi z Málkovic čís.     za 1 700 Kč. Letos 
skončeny opravy zvenku kostela dříve tak mokrého. Trvaly 10 let a vyžádali si čítaje vazbu, 
zvony, věž a vnitřní úpravu mimořádných výloh asi 30 000 Kč. - Farníci - až na ojedinělé 
smutné výjimky byli ochotni a přinesli veliké oběti pro svůj kostel. - 
      Ve faře vysušena světnice ode vrat, dříve skoro neobyvatelná pro vlhkost, nově isolována, 
podezděna, nová dlážka a zvenku nová cementová obruba. Za to dal farář svým nákladem asi 
1 100 Kč upraviti kuchyň, malovati světnice, nově natříti všech devět dveří a natřiti dlážky.
      V kopání hradu Orlova byla přestávka. Pan prof. Vojtěch Procházka z Vyškova nedostal 
žádné subvence z veřejných fondů.Farář pozval pana profesora gym.v Záhřebu, který 
zjišťoval ( kov.proutky) poruchy struktury půdy, rozlohu hradu, podzemní chodby, 



popelnicová pole na kostelním poli mezi hřbitovem a lesem. - '
     Spory mezi podílníky lesa a domkáři - suchárníky - 23 domků v Orlovicích, kteří měli 
právo lámati a sbírati od nepaměti v obecním, nyní singulárním lese skončily u krajského 
soudu v Brně.Nejprve vyhráli u soudu ve Vyškově a v Brně domkáři. Později novým 
rozsudkem téhož krajského soudu v Brně domkáři prohráli pro formální chybu, že jejich 
předkové opomenuli předložiti svá práva - lesní služebnost - zaručená protokolem zemského 
výboru moravského - zemské lesní komisi - která byla v Brně zřízena r. 1854 pro úpravu 
lesních služebností na Moravě. Budwinský ve své sbírce zákonů píše, že bez schválení této 
komise na Moravě žádná lesní služebnost nemůže povstati ani trvati. Komise po převratu 
přestala existovati a zemský úřad v Brně ( dědic komise) nechtěl o sporné věci rozhodnouti a 
rozhodl Krajský soud. Lidový rolníci podílníci lesa velkou většinou uznávali právo 
domkařů.Jiní však proti domkářům přímo zuřili, jako by jim domkaři lesy chtěli 
rozkrásti.Rozsudkem světským právem sice 23 domkaři právo suché dříví lámati a sbírati 
pozbyli, ale ve svědomí jim ho nikdo nemůže upříti. - Orel se zúčastnil v březnu exercitií Dr. 
Vyskočila, kvarstiána z Kroměříže v Ivanovicích n/Hané počtem asi 35 členů a členek a jinak 
pilně se tužil. Někteří 1. neděli v měsíci přijímali svátosti. Taktéž školní děti z Orlovic z II. 
třídy většinou.
     V Orlovicích dne 31. prosince 1934.         František Mikolajek, farář.
Prohlíženo při kanonické visitaci dne 13. června 1935. 

                                                       Rok  1935. 

     Byl ve znamení vnitřních oprav kostela.Pod kostelními lavicemi dosud byla vyšlapaná 
cihelná dlažba, - líheň prachu. Letos položena nová dřevěná dlažba, nové postranní dubové 
trámy pro lavice, nová praktická dubová klekátka. Provedl mistr stolař Josef Judas z Orlovic 
za 1 250 Kč.Všechny oltáře a kazatelna natřeny a pozlaceny. Křížová cesta obnovena a 
vyzlacena, rovněž Boží hrob. Vše provedl pozlacovač Jaroslav Urban z Kroměříže vkusně a 
dobrým zlatem za 5 000 Kč. Také varhany nově natřeny, kostelní brána a hřbitovní zábradlí 
zdejším rodákem Leopoldem Slezákem, malířem písma a natěračem za 600 Kč. Týž dal 
opravit svým nákladem lustr za 300 Kč. Monstrance pozlacena za 400 Kč, kalichy po 
200kč.,ciborium za 240 Kč., do svatostánku koupena nová látka za 130 Kč. Natříti věž dal 
svým nákladem dobrodinec kostela pan ing. Jan Hladký, rodák z Orlovic čis.   za 550 Kč.Týž 
už dříve přispěl na stavbu věže 500Kč. a věnoval kostelu svou péči a pozornost.Vydáno tedy 
letos na vnitřní úpravu kostela přes 10000 Kč, které jednotlivý farníci ochotně složili ve 
faře.Sbírka po domech se nekonala. Z přepsané sumy na opravu křížové cesty ( upsáno místo 
14x60 Kč - 28x60Kč.) zaplacen dluh za rejstřík Jambu a menší povinnosti přes 1000 Kč. - 
Opravy umožnil zejména p. Štěpán Procházka, dříve rolník v Orlovicích, nyní na výměnku u 
své dcery sl. Marie Procházkovy, učitelky v Ivanovicích na Hané. Týž daroval na opravu 
hlavního oltáře 1000 Kč. na opravu vedlejších na 600 Kč. jeho slečna dcera Marie 
Procházková, dříve na malbu kostele přispěla darem 500 Korun. Pán Bůh jim zaplať.My jich 
ve svých modlitbách v kostele budeme jako dobrodinců kostela vzpomínati. Štěpán Procházka 
konal zde od r. 1877 do r. 1933 tedy 55 let úkol kostelního zpěváka, vedl poutníky na 
Velehrad po 55 let do Maria Celi putoval 39 krát. velikou většinou pěšky. Za sebou má velké 
námahy a práce, nyní ve svých 75 letech si rád v kostele mohutně zazpívá, je zbožný a nikoho 
nezarmoutí.
    Dne 19. května byly volby do Národního shromáždění. V Orlovicích bylo 369 voličů: 
obdrželi lidovci 206 hlasů, agrárníci 80, soc.dem.55, živnostníci 20, komunisté 3. -V Mor. 
Málkovicích: lidovci 132, komunisté 147, agrárníci 54, živnostníci 33, soc, dem, 10,Národ. 
sjednocení 1. -S učitelstvem klid a shoda. Řídícím učitelem v Málkovicích je člen organizace 
katol. učitelstva p. Konrád Zerharn, chválený jako dobrý učitel i inspektorem protivného 



smýšlení. Spory o les a o pole singularistů - podílníků vlekou se do nekonečna vinou tří rodin, 
které zachvátila vášeň sudičství. Obec Orlovice obezřetně a spravedlivě vede starosta p.     
Bedřich Hladký,rolník čis. 1. už 8 let.-Za řídícího učitele určují školní úřady proti vůli valné 
části občanstva v Orlovicích p. Neckáře.- Naše časopisy zůstaly na stejné výši, také odbočka 
Orla v Málkovicích  se udržuje, domácí Orel dosti vzlétá. V roce 1935 v květnu založena i v 
Orlovicích odbočka Svazu katol. žen a dívek, má na 70 členek, koná schůze a má se čiperně k 
světu.
          Prohlíženo při kanonické visitaci dne 4. června 1936.
                               Bohdan Bunža              Stan. Prudík
                                 místoděkan                     konkom. 

                                     
                                                       Rok   1936. 

     Nařízení, že smějí stavět veřejné budovy jen ti stavitelé, kteří mají zaplacené daně, 
připravilo faráři po dostavbě věže mnoho těžkých chvil a vyžádalo si hodně cest do Brna k 
technickému oddělení - zemského úřadu. Daně měl zaplaceny v celém okrese jen jeden 
stavitel, a ten stavbu neprováděl. - Konečně dne9. října 1936 provedena kolaudace věže, 
stavba prohlášena za bezvadnou a přiřknuta patronátní tangenta Náboženské matice 6 400 Kč. 
- 
      Ke kostelu dodáno obcí Orlovskou za starostování p. Josefa Tomáška, rolníka v 
Orlovicích dalších 14 schodů z kamenolomu v Lulči a 6 schodů darovala zdejší záložna 
Raiffeisenova, obojí nákladem 3 000 Kč. V zastupitelstvu usneseno nyní rychleji ve stavbě 
schodů postupovati, také záložna se usnesla, že opět přispěje. Vedení záložny od počátku je v 
rukou lidové strany, za pokladnictví rolníka p. Bedřicha Hladkého čís. 1 je velmi pečlivé a 
vzorné.
      Kaplička, - boží muka - na dolním konci obce - naproti čís.1 na návrh faráře snesena, 
nevyhovovala stavbou - a bude Křížem a nebo sochou nahrazena.Obecní zastupitelstvo se 
usneslo všemi hlasy přispěti na novou Kapličku, nebo Kříž.
      Nová vrata na jižní straně fary opatřena zděnými pilíři postavila konkurence kostelní.
      Ve školách klid. V Málkovicích se dobře uplatňuje řídící učitel p. Konrád Zerhan člen 
katol. učitelstva. -
      Spolkový život tak nevře jako v bouřlivých dobách po válce, ale z naší strany je dosti 
dobrý.Zvláště v Orlu obojím Málkovští si pořídili nové orelské jeviště za 6 000 Kč od firmy 
J.Máca z Ujezda u Brna. Orelské hřiště otevřeno u Orlovic 6. dubna 1936. Ale rok byl 
nepříznivý, v neděli pršelo a málo se vybralo. Je na pěkném místě u silnice pod Štumberem, 
ohrada stála 4 000 Kč a roční pacht 900 Kč, nevím, zda li jí zdejší fotbal orelský udrží. Spolek 
sv. Terezie a odbočky Žen a dívek vybraly a darovaly kostelu na opravy rouch a novou sošku 
Vzkříšení přes 2 000 Kč a obě předsedkyně paní Antonie Hanáčková z Málkovic a paní Anna 
Hladká čís. 16 z Orlovic darovaly kromě toho každá 1 000 Kč na novou červenou Kasuli k 
biřmování. Koupena u sester sv. Karla Boroměj. V Řepích u Prahy za 1 600 Kč. Zbytek daru 
je na kostelní potřeby.
      Okrskové cvičení Orla bylo v Orlovicích dne 14. června a vydařilo se. Bylo na novém 
hřišti.
       Nový pan řídící učitel  J. Neckař má nastoupit úřad až od 1. července 1937, ale konal už 
zde přednášky o Bílé Hoře a Husovi.
       Ve vykopávkách na hradě Orlovu jsme málo pokračovali. Zvýšené tempo má být až v 
budoucím roce.
        Vidimus in Visitatione dne 23. 4. 1937
         Msgrc Joannes Stavěl                                       Dr. Adalbertus Tinz



          episconus auxiliauz                                             commissarius Visitationis. 

                                                         Rok   1938

          Výstava Nejsvět. Svátosti konala se 3. března. Adorační pobožnost konal restemptorista 
z Brna.Komunikantů bylo 307. zpovídali dva cizí kněží: dpp: P.Vilém Swarcz z Chvalkovic a 
Ignat Kment z Hoštic.- Před vánočními svátky konal zde triduum dp. Josef Zatloukal, kapucín 
z Olomouce. Pro velkou zimu byla menší účast. Komunikantů bylo 200,-               .
        Odcházeje po 24 letech z Orlovic děkuji farníkům, zvláště Orlovským občanům za 
obětavost při roky trvajících opravách kostela, pořizování zvonů, stavbě vazby a věže.
odplať Pán jim i budoucím v životě časném i věčném.
        V Orlovicích dne 18. prosince 1938.       František Mikolajek, farář.
       
        Vddp. farář Frant. Mikolajek rozloučil se po skoro čtvrt stoletém působení  způsobem 
opravdu kněžským, totiž uspořádáním duchovních hodů svým milovaným farníkům.
        18. prosince rozloučil se krátce a dojemně se svým bývalým stádcem a odjel týž den po 
poledni do Tovačova, kdež bude na penzi.Bůh všemohoucí ví dobře o jeho skutcích, kterými 
se zapsal do srdce farníků orlovských, nechť ho tedy odplatí jednou pro věčnost životem 
věčným.
         Nový administrátor stal se P. Vilém Swarz, farář z Chvalkovic u Ivanovic na Hané, 
který spravuje farnost orlovskou. První svoji duchovní funkci konal  26. prosince. 
Od Nového roku bude zaveden nový časopis katolické akce arcidiecése olomoucké 
"Rozsévač", jako náhrada "Neděle", která zde nebyla delší čas už odebírána..
       V Orlovicích dne 31. prosince 1938.
 Viděli při kanonické 25.1. 1939.         Vilém Swarz -
                             Boh. Runža                    Ignác  Kment
                               děkan                             konkom.

                                                          Rok    1939
     1. ledna 1939 musel administrátor jeti na saních, neboť na silnicích byly zavěje. Později 
dojížděl už autem svým.
      Mše sv. bývají pouze v neděli a zasvěcené svátky, ve všední dny nejsou. Služby boží jsou 
až o 3/4 10 hod., neboť administrátor má svou farnost chvalkovskou a nemůže jinak než po 
bohoslužbách ve Chválkovicích.
     Školní náboženské vyučování je v pořádku, neboť je zachován plný učebný počet hodin
     V době velikonočního sv. přijímání byl zde cizí zpovědník P. Jindřich Křenek ( od středy 
svatého týdne do Hodu Božího velikonočního včetně) a P. Josef Hejna, katecheta z Ivanovic 
n/Hané ( 2x). Tedy o sv. zpověď dobře postaráno. 
      15. března přestala existovat ČSR, která se proměnila v protektorát Čechy a Morava.
Slovensko 14. března t.r. prohlásilo se jako samostatný stát.
       Nad Protektorátem drží ochrannou ruku sám vůdce německé Říše Hitler.
       Ve svatém týdnu, jak ostatně shora vzpomenuto, vypomáhal zde P. Jindřich Křenek, 
katecheta z Vyškova na sobotu svatodušní ( svěcení křestní vody) a Hod Boží svatodušní byl 
zde P. Josef Hejna, katecheta z Ivanovic n/H. ( 28. května I. sv. přijímání školních dítek 3. 
školního roku.) Oběma dp. Bůh odplať na jejich zastupování.
       Boží tělo 8. června konal P. Jindřich Křenek za veliké účasti věřících a za doprovodu 
hudby
        V měsíci červnu byl investován na faru v Orlovicích nesignovaný dp. farář Oldřich 
Kyselák ze Spálova.  Po inventuře hned resignoval na faru v Orlovicích a tak do Orlovic  ani 
nenastupuje. Administrátorem stal se od  1. července 1939 dp. Josef Bašný , před tím  



administrátor ve Chvalnově. 
        Na svátek Nanebevzetí Panny Marie 1939 konal se pohřeb+ dp. Františka Mikolajka 
dlouholetého faráře v Orlovicích - 24 roků. Mrtvola zemřelého dp. rady byla v Tovačově o 9. 
hod. vykropena za přítomnosti 6 kněží a četných věřících a pak do Orlovic převezena. - 
Ačkoliv celý den silně pršelo, přece hojně farníků přišlo se rozloučiti se svým dřívějším 
farářem.sešlo se asi 15 kněží. O 3 hod. pomodlili se kněží hodinky za zemřelého dp. faráře. Po 
hodinkách dp. arcikněz a kanovník P. Bohumil Bunža z Vyškova se pěkně rozloučil se 
zesnulým, poděkoval mu, že tak krásný kostel zanechal svým farníkům a že oni jistě též na 
něho nezapomenou  a na jeho hrobě často se za něho pomodlí Vldp.kanovníkovi, který 
pochovával , asistovali dp. Fr. Hasilík, kaplan z Vyškova a Jos. Hejna katecheta z Ivanovic n/
Hané. Ze spolužáků přišli dp. Gajdůšek z Vyškova, Pleva z Tovačova a Dr.Žůrek z 
Bílska.Mimo ně přišli na pohřeb dp. P. Vaculík z Drysic P. Vaněk z  kaplanem z Pustiměře,P. 
Jemelka z Topolan, dp. farář z Mor. Prus, ze Švábenic, z Herotic, z Nezamyslic dp.rada 
Kvapil a profesor náboženství P. Emanuel Spisar z Vyškova. - školáci z Orlovic zazpívali na 
rozloučenou 2 písně u hrobu. Za místní školu - žáky i učitele rozloučil se řídící Neckář, za 
Orly župní náčelník p. B. Kostelka z Vyškova, za hasičský sbor p. R. Hladký.Dojemně 
působila deputace 3 slováckých mužů v kroji z Hradčovic, kde pan zesnulý kaplanoval. Z 
jeho rodiště Diehylova přišli četní příbuzní a známí. Rovněž z Opavy a Brna přišli se podívati, 
kde bude odpočívati na hřbitově v Orlovicích vedle hrobu své sestry Anny Mikolajkové
      Dne 29. 10. 1939 odpoledne byl zde instalován p. děkanem kanovníkem Bunžou nový 
farář Karel Dolanský, který přišel ze severní Moravy nazývané nyní Sudetenland - z Písařova 
- Schreibendorf okres Záhřeb na Moravě - Hohenstadt (March). Když po zabrání sudet bylo 
mu novým německým starostou sděleno, že jako Čech a cizince bude muset počítat s tím, že 
se bude stěhovat, podal i tentokráte žádost v listopadu 1938 o Orlovice. Obsazování se táhlo 
dlouho. Až tu právě na sv. Václava roku 1939 dostal jmenovaný výnos zemského úřadu v 
Brně, že se ustavuje na beneficium v Orlovicích a tak jel ihned do Olomouce, kde byl 
investován. Netušil ani, že bude nepříliš laskavě přijat administrátorem P. Bašným, který s 
určitostí čekal, že beneficium dostane. Stěhování ze Sudet bylo spojeno s dosti velkými 
obtížemi. Všechny svršky musely býti sepsány trojmo a předložený seznam byl potvrzen 
obecním úřadem a teprve finanční úřad v Opavě - Troppan dal souhlas a povolení k 
přestěhování. Při nakládání do auta musel být celní úředník, jemuž se platilo 2 RM na hodinu. 
To vše se šťastně překonalo.  Obtíž největší však byla v tom, že ač administrátor již 3 týdny 
věděl, kdy se farář přestěhuje, přece vyklidil jednu světnici, až auto s nábytkem stálo před 
farou. A nový farář pak pociťoval z počátku plnění pohrůžky, se kterou administrátor 
odcházel: "Lidé to vědí, že já jsem zde chtěl být, buďte připraven, že vás nebudou vítat s 
velikou láskou !" Tak také skutečně z počátku bylo třeba přemáhat u některých lidí mnoho 
nedůvěry k novému faráři, což jistě bylo k nemalé škodě farnosti

                                                 Léta Páně   1940. 

     Velké pozornosti začínají se těšit adorační hodinky ve čtvrtek večer před prvním pátkem v 
měsíci, kdy věřící přicházejí dosti pilně k sv. zpovědi. - Pro údy živého růžence stanovena 
pravidelně první neděle v měsíci k výměně růžencových lístků. Na druhou neděli v měsíci 
stanovena dětská pobožnost k nejsv. Svátosti Oltářní.
      18. února 1940 oslavil Spořitelní a záloženský spolek v Orlovicích své 40 leté 
jubileum.Ráno byla slavná zpívaná mše sv. za živé i zemřelé členy spolku. O založení spolku 
se přičinil tehdejší farář dp. P.Jan Lízal, který k tomu dal podnět z panem Františkem 
Musilem, řídícím učitelem v Orlovicích a panem Antonínem Boudou, řídícím učitelem v Mor. 
Málkovicích. Na ustavující valné hromadě v prosinci 1900 byli zvoleni do prvního 
představenstva dp.P. Jan Lízal, p. řídící Antonín Bouda, Jan Trněný, rolník v Mor. 



Málkovicích, č. 15, Čeněk Pospíšil, rolník v Orlovicích č. 42 a František Zlámal rolník v 
Orlovicích č. 10. - Členové první dozorčí rady byli František Matoušek, rolník v Orlovicích č. 
35, František Kroupa, rolník v Orlovicích č. 56, Josef Charous, rolník v Orlovicích č. 5, 
František Vítek, rolník v Mor. Málkovicích č. 37 a František Vymazal domkář v Mor. 
Málkovicích č. 9. - Prvním pokladníkem byl František Musil, řídící učitel. Reservní fond 
dosáhl výše 134 000 .- Kč a počet členů o jubilejní hromadě 235.
      Radostnou slavností bylo " vzkříšení". Hasiči se zúčastnili v krojích v hojném počtu , 
hudebníci se snažili ze všech sil, vše tonulo v kostele v záplavě světla a květin.Pozornost při 
kázání v kostele do posledního místečka naplněném byla až dojemná a " věřím v Boha ", které 
zaznělo po kázání kostelem zapůsobilo jistě na duši každého účastníka.
      Dne 1. dubna 1940 zaveden t.zv. letní čas. Hodiny se posunuly o hodinu dopředu. Těžce 
se na to zvyká. Spát se chodí po staru, ale vstávat se musí podle nového. Tak naříkají všichni, 
ale brzy i na nový čas zvyknem.
       V neděli po velikonocích konají se odpoledne před požehnáním ve škole přípravné 
hodiny pro děti jdoucí letos k I. sv. přijímání. Slavnost tato konala se na svátek Nejsv. Trojice.
      V květnu konaly se v Mor. Málkovicích v neděli odpoledne májové pobožnosti v sále u 
Vítků.Návštěva byla vždy velmi pěkná. - Bohužel téměř všechny církevní slavnosti vykazují 
u velké většiny obyvatelstva silnou zevnějškovost.- Tak na př. u první sv.přijímání je u 
mnohých lidí považováno za příležitost ukázat se, ale o ostatní se tolik vůbec nedbá. Ukázkou 
této vlastnosti a přitom ukázkou politické rozeštvanosti, která zbyla z dob politických štvanic 
je následující: Farář jde z Málkovské školy. Na cestě nań čeká hospodář málkovský " dobrý 
den, zní tvrdě z jeho úst, chci se vás zeptat, proč nepůjde má dcera k prvnímu přijímání . -A 
jak se prosím jmenujete a která je to vaše dcera. - táže se farář, který ještě nemohl poznat 
všechny lidi z farnosti. - "A však vy dobře víte , já jsem Š....a moje dcera se jmenuje J.Š. , ale 
já vám také povím, proč dcera k přijímání nepude, že, už vám řekli, že jsem agrárník!.-A farář 
téměř oněměl úžasem nad tím, co za důvod dle názorů některých lidí by mohl zabránit dítěti, 
aby se dostalo k prvnímu přijímání.- Po delší rozmluvě a po odůvodnění, že děvčátko je sice 
hodné, ale i tělesně slabé otec jakž takž uspokojený odchází, ale on přece by jí koupil krásné 
šaty ... kterýsi ten klerikál mu to pokazil.....
         16. června konala se každoroční pouť do Křtin. Učastní se jí hlavně lidi slabší, nemocní 
a starší, kteří používají výhody, že se kus cesty svezou povozy.
         26. června měla být pouť na sv. Hostýn. Přihlásili se 49 osob z Mor. Málkovic a 27 osob 
z Orlovic a5 dětí, ale k vůli omezení jízdy vlakem, kterých je zapotřebí k válečným účelům 
byla pouť odřeknuta.
        V červnu byly pořízeny vývěsní tabule s nápisem "Zprávy katol. akce" v Orlovicích i v 
Mor. Málkovicích. Na nich se píší a vyvěšují různé zprávy a pokyny týkající se duchovní 
správy.
        30. června 1940 byl posvěcen v Mor. Málkovicích u zvonice nový mramorový kříž, 
který pořídili nákladem 12000.-Kč manželé Škůrkovi z Mor. Málkovic.
     Průvod se seřadil  u školy v Mor. Málkovicích a s hudbou za spěvu písně " Bože cos ráčil" 
šlo se ku zvonici, kde dojemné kázání pronesl dp. P.  František Hasilík, kaplan vyškovský, 
kříž posvětil p. kanovník Bohumír Bunža, děkan a arcikněz vyškovský, básně přednesli 
opravdově a procítěně sl. Františka Hanáková a p. Slávek Michalíků. Nakonec poděkoval 
farář budovatelům kříže a všem za velkou účast, kterou se přičinili o oslavu sv. kříže.Na to se 
spustil vydatný liják, který všechny účastníky rozehnal
       6+. července vyšel o 6. hod. ráno 120 členný průvod na Veledrad.Zde několik obrázků 
jak je zachytil účastník v Letovicích: 
      21. července 1940 vykonána obvyklá každoroční pouť na Jezírko ke kapličce.
        4. srpna účastnilo se hodně věřících zvláště mládeže svěcení hřbitova ve Švábenicíc, na 
které naší farnost velmi srdečně pozval pan soused dp. Eduard Tabáček.



      29. září oslavili jsme sv. Václava. Farníci se ovšem těšili na kázání bývalého jezuity P. 
Vraštila z Nových Hvšzdlic, ale tento se v pátek před slavností omluvil, že má velmi mnoho 
práce ve farní kanceláři s arijskými doklady.Je pravdou, že to byla doba velké kancelářské 
škrabanice zvláště pro ty , kteří ještě nepoužívali  vymožeností psacího stroje, když jeden 
svobodný státní zaměstnanec potřeboval 7 hodných listů a jeden oddavkový, a ženatý 14 
rodných listů a tři oddavkové.- Z úzkých nás vysvobodil bratr farářův  dp.  Josef 
Dolanský,domský vikář v Olomouci, který ochotně převzal úkol kazatele a vzal si jako 
arcidiecezní sekretář katolické akce téma :Sv. Václav a živý katolicismus. Slavnou mši sv. 
sloužil dp. P. Josef Hejna, katecheta v Ivanovicích na Hané a asistovali mu P. Jan Losík, farář 
z Mor. Prus a P: Josef Dolanský. V novém červeném pluviále, který byl poprvé použit o této 
pouti přisluhoval u oltáře  dp. P. Vilém Schwarz, farář ve Chvalkovicích u Ivanovic na Hané, 
někdejší zdejší administrátor. Farář hrál na varhany a doprovázel  Očenáškovu Českou mši, 
která byla kdysi skladatelem nynějšímu zdejšímu faráři někdejšímu kelečskému kaplanu 
věnována. Jako vložku zazpívala sl. Růžena Majerová skladbu P. Bohumila Vaňka:"Poklekni 
duše má" 8. prosince 1940 byla u nás slavnost Zasvěcení PanněMarii.. V ten den přistoupilo 
ke stolu Páně 240 věřících.
      Na červený pluviár a zelené antipen dium se vybralo v Orlovicích 3552.- Kč a v Mor. 
Málkovicích 1104.- Kč. Na úhradu obou věcí bylo třeba 2525.- Kč

                                               Léta Páně  1941 . 

      Letošního roku věnujeme pozornost zvláště časopisu " Rozsévač " , kterého se loňského 
roku odebíralo 87 výtisků a který se velmi dobře osvědčuje a execiciím , které již minulého 
roku navštívilo hojně zdejších účastníků zvláště z řad mládeže. 
      Zavedena " Kvatembrová pobožnost charity". Starost o chudé a potřebné dochází svého 
uplatnění zvláště působením charity.
      Schůze odbočky katol. žen a dívek v Orlovicích i v Málkovicích velmi dobře pomáhá 
duchovní zprávě. 
      V Málkovicích zavedeny biblické hodiny pro muže a mužskou mládež. Vše nové táhne, 
ale jak dlouho je otázka.Muži přicházejí s různými zajímavými námitkami. 
      Učást u stolu Páně roste, v neděli 9. 3. bylo možno říci, v pátek bylo u stolu Páně 142, v 
sobotu 110 a dnes 139 osob.Opět radostná účast věřících při slavnosti " Vzkříšení ". 
      Když chýlila se letos velikonoční doba ke konci, vyvěšeny byly vývěsky vydané 
Katolickou akcí a obsahující výzvu p. arcibiskupa : " Katolíků, byls letos u velikonoční sv. 
zpovědi a sv. přijímání - Splň svoji povinnost ! Leopold , arcibiskup." - Zajímavé je, že právě 
příslušníci českomoravské sekty se tato slova dotkla a oni začali dělat posměšky a hledat 
příležitosti, jak by provokovali : Nejvíce však je mrzelo, že se chystala přestavba fary ve 
spolupráci se záložnou, ale o tom až později. A tak se jednoho dne stalo, že všechny vyvěšené 
tiskoviny byly z tabule strhány. Pan starosta pak když už po několikrát se strhání znovu 
vyvěšených plakátů opakovalo, udal věc četníkům. Nastalo z toho vyšetřování výsledkem 
kterého bylo soudní potrestání Jindřicha Tynkla, který se tenkráte učil u obuvníka Josefa 
Krátkého, člena rady.
      Na svátek Nejsv. Trojice bylo první přijímání dětí. Po slavnosti v kostele byla hostina na 
faře na kávě a koláčích. ( 8 krát fotografie ).
      Účastníci z prvního svatého přijímání 1940 z Orlovic i Moravských Málkovic.
       Děvčata po I. sv. příjímání u snídaní.
       Varhaník František Vítek jako účastník na exerciciích na Sv. Kopečku v r. 1941 za 
varhanami.
      Skupinka účastníků exercicií na Sv. Kopečku u Olomouce s exercitátorem P. Ferdinandem 
Nesrovnalem. 



       Letošního roku pilně účastní se mládež mužská i ženská duchovních cvičení. Ani starší 
ženy a muži nezůstávají pozadu.
       Letošního roku byly očíslovány hroby a tak pořízen přesný seznam míst a hrobů. Jako 
všechno nové i toto bylo podrobeno řádné kritice zvláště od těch, kteří hroby svých rodičů 
málo a neb zcela nic opravovali. Nyní se měl přihlásit každý, kdo hrob opravuje, po případě 
má opravovat. Trvalo dlouho než aspoň trochu byl seznam dohotoven. 

                                                    Léta Páně   1942. 

       Letošní rok dotkl se bolestně našich farníků, neboť zvony byly odebrány z věže našeho 
milého kostelíčka. Byl vzat zvon sv. Václava o váze 236 kg a zvon sv. Antonína o váze 145 
kg. ( 10 fotografií ).
       V neděli 4.10. byla slavnost, na kterou přišli kněží: z Bohdalic dp. farář P. František 
Gebauer, který měl slavnou mši svatou. Jemu asistovali: dp.P. Josef Dolanský, domeský vikář 
z Olomouce a dp. František Hasilík, kaplan z Vyškova. Kázání slavnostní měl  dp. P. Jan 
Losík, rada a farář z Moravských Prus.
       Ke konci listopadu odešel z farnosti Orlovické dosavadní dp. farář P. Karel Dolanský na 
nové působiště do Nezamyslic, kde se uprázdnilo místo tragickým úmrtím nejdp. děkana P. 
Františka Kvapila, který zde v Orlovicích byl naposled v roce 1941, kdy pochovával 2. října 
1941 Terezii Zubalovou. 
       V neděli I. adventní fara Orlovická neměla dosud svého nástupce. Byl sem ustanoven dp. 
František Kyselák, starý pro onemocnění svého dp. faráře z Brodku u Nezamyslic nemohl zde 
nastoupit. Byl sem na I. neděli adventní poslán konati bohoslužby dp. kaplan z Ivanovic p. 
Petr Neduchal. 
        28. listopadu dostal uvědomění nejd. kníž. arcib. konsistoře dosavadní kaplan v Suchdole 
- Jednově dp. P.Ferdinand Kacelle, že fara v Orlovicích je uprázdněna a že se pověřuje 
administrací této fary.  Hned se tázal telefonicky nejd. konsistoře, zda je o bohoslužby na 
neděli I. adventní postaráno. Když bylo mu kladně odpověděno jel do Orlovic v pondělí 30. 
11. aby vše mohl dle sdělení konsistoře zařídit. Schody byly pro jeho zdravotní stav - nepříliš 
vábné a lákavé. Ale když poznal, že farníci se těší na nového kněze a že jsou ochotni tuto 
velkou nevýhodu vynahradit knězi poslušností a láskou, rozhodl se přes srdeční chorobu - 
administraci fary převzíti. 
       Farníci postarali se hned, aby v době zimní, kdy kaplan si nemohl sebou přivésti zásoby 
uhlí a dříví, mohl si ve vlhké a velmi chladné faře i v době letní - potřebně a dostatečně 
zatopit. Vynasnažili se, aby nový pracovník na vinici Páně v každém ohledu se cítil spokojen. 

                                                        Léta Páně   1943. 

     Do tohoto roku vstupovali jsme všichni s pocity nejistoty, ale i se záchvěvy naděje na 
konec válečného běsnění.- V lednu odešel nám velmi nadaný a šikovný varhaník p. František 
Vítek na práci do Vídně, na letiště v Aspern. S ním současně odešel velmi nadšený pracovník 
v katolické akci a pomocník předchůdce dp. Karla  Dolanského.-p. Vladimír Doupovec. Z 
farnosti odešlo mnoho mladých a schopných pracovníků na poli Katolického a spolkového 
života, takže jsme jejich odchod citelně prožívali. - Bylo to nápadně poznat v kostele, že řady 
mladých prořídly. S platností od 1. dubna byl zemským úřadem v Brně presentován  na faru 
nynější administrátor P.  Ferdinand Kacelle, který byl instalován 16. května 1943  
nejdůstojnějším panem kanovníkem Bunžou, děkanem vyškovským. Účast na této slavnosti 
byla překvapující. Nejdůstojnější pan kanovník měl krásnou a  povzbudivou promluvu k 
farníkům i k novému faráři. Věnoval též posmrtnou vzpomínku nezapomenutelnému faráři, 
dp.  konsistovnímu radovi zemřelému P. Františku Mikolajkovi, při které se ozýval pláč 



vděčných farníků. Vzpomněl také zemřelého  dp. faráře Lízala a posledního dp. faráře 
Dolanského, který zde působil  plná tři léta. - Brzy po " květné neděli " instalace, dostavil se 
bolestný pátek křižování. Nový farář  dopustil se zločinného přestupku, že koupil " černou 
mouku " od osoby mocí zákonnou k tomu neoprávněné, což na věčnou paměť  mu " vyneslo " 
5 000 K  " štoly " prvního to výdělku v Orlovicích. V této záležitosti  poctila nás  svojí 
návštěvou kriminální policie z Vyškova. Bylo to i na druhý den v sobotu. Nenašlo se nic, co 
by se jim mohlo darovat, kromě té " vzácné " mouky. 
      Na den 4. července připadlo I. sv. přijímání dítek z Orlovic a Mor. Málkovic, které bylo i 
zdařile zfilmováno a v Orlovicích promítáno. - Na slanost sv. Václava 3. 10. dostavil se dp. P. 
František Gebauer, farář z Bohdalic, který měl slavnou mši svatou a dp. P. Josef Hrazdil, farář 
z Ivanovic , který měl i kázání, velmi případné a výstižné, pro farníky. Účast byla nádherná, 
čemuž napomohlo i příznivé počasí. Bylo tu mnoho cizích hostů. Hodně bylo v ten den 
svatých přijímání. Svatý Václav Eucharistián - mohl se opravdu radovat ! A my s ním ! 

                                                        Léta Páně   1944  

      Věřící odcházející z kostela o Novém roku cítili se jaksi zklamáni. Očekávali nějakou 
jistou prognózu o nejistém roku. Co jim jen ten rok přinese ? Nebude se rozhodovat, co se 
stane kolem nás, ale jaká přeměna se stane v nás ! Na to čeká milý Pán Bůh, a to lidé 
nemohou pochopit.
       V noci ze 4. na 5. února o půl druhé slyšeli jsme pronikavý signál požární. V obci hoří ! 
Co se stalo ? Ve stodole u Štelců se stalo velké neštěstí ! Služebná byvši postrašená 
hospodářem , že musí vrátiti jakési věci o kterých se nemohlo dokázat, že je odcizila , zavinila 
požár ať už úmyslně , nebo z neopatrnosti - to suď Pán Bůh - a nešťastně při tom sama 
zahynula. 
        Brzy na to 18. 2. byli jsme znovu v noci vyrušeni ze spánku poplašným hlášením požáru 
u Hladkých v č. 118 vznikl oheň od kamen pilinových a jen co děkovati p. Charousovi, který 
v noci jel na kole do Vyškova, že oheň byl včas zpozorován a uhašen. Jinak by vyhořeli do 
základů. Nebezpečí bylo zažehnáno. Domácí nic netušili, že jim střecha hoří. Tvrdě spali.
        21. května měla zde pohřeb Anička Charousová, vyznání česko- moravského. Rodičové 
by ji rádi pochovali do rodinného hrobu na oddělení pro katolíky. Sestřičky ve Vyškově jí 
radily, aby se vrátila do Církve. Ale odmítla. Ještě v ten den přivezli z nemocnice  těžce 
nemocného p. Františka Kužílka , bez vyznání, který požádal o kněze a byl do církve přijat a 
zaopatřen. Byl pochován do hrobu, který vedle onoho hrobu, ve kterém chtěli míti pochováni 
oni rodičové česko-moravského vyznání svoji dceru. Zajímavý příklad jak milost boží 
tajemně působí. Na parte oná dívky dali napsati velmi dojímavě, že " zemřela odevzdána do 
Nejsvětější vůle Boží" ale s Pánem Bohem se smířiti nechtěla, ač byla jako katolička 
pokřtěna. Duchovní česko- moravský z Ivanovic mluvil o tom , jak Kristus vzkřísil Lazara, 
ale v Božství Kristovo a v zázraky nevěří, jak to v osobním rozhovoru snaží se dokazovat. V 
Ivanovicích dal vyvěsiti farář Andělín Grydil 5.8. 1942 prohlášení o tom, že Božství Kristovo 
neuznávají, že nevěří v zázraky, ale před katolíky, kteří tvoří vždy většinu při podobných 
pohřbech a proto pohřby česko-moravští na neděli odsuzují,- chtějí budit záměrně dojem, že 
věří. - Na svátky svatodušní byl sem do farnosti pozván cizí zpovědník z Velehradu, dp, prof. 
Pavel Nemeškal,T.J. Ten také pochovával shora zmíněného zemřelého pana Kužílka z Mor. 
Málkovic, protože místní farář nemohl pro krční chorobu mluvit.
      12. dubna bylo slyšeti silné bombardování Vídně. Činilo to dojem, jako by s všeliké výšky 
se sypalo uhlí na dřevěné podium. Od té doby bylo toto bombardování slyšeno častěji. Jednou 
zrovna v neděli odpoledne, když jsme šli na požehnání americká těžká bombardovací letadla, 
zv. " létající pevnosti ", objevovala se častěji i nad naší obcí, někdy i v počtu300.Bylo je 
možno pozorovati jako stříbrné ptáky. Podle zvuku se velmi odlišovali od německých letadel, 



hlavně velmi ostře dunivým hlasem.
      Tehož 12.dubna hlásil rozhlas, že zemřel známý cestovatel, badatel a spisovatel kněz Dr. 
Alois Musil, rodák z Rychtářova na vyškovsku. 
       Se žáky vycházejícími školu, jel duchovní správce na pouť na sv. Hostýn. Bylo to dost 
nebezpečné někam cestovat, jelikož v poslední době byla často bombardována nádraží i 
jedoucí vlaky. Tyto byly napadány hlavně nízko letícími americkými stíhačkami, které 
kulometnou palbou provrtávaly kotli lokomotivy a tím je vyřazovaly z provozu. To se ví, že 
kulometné střely se neomezovali jen na lokomotivy, bývaly zasahováni i cestující. Tak na př. 
paní Krátká, manželka zdejšího Rudolfa Krátkého jela za ním na Slovensko, kde byl gestapem 
vězněn B.        a tento vlak, ve kterém jela, byl napaden nenadále americkými stíhačkami a 
byla při střelbě zasažena do klíční kosti. Jen Bohu může děkovat, že byla vytažena ze stínu 
smrti.- Její muž byl tehdy vedoucím firmy Rolný na Slovensku v Púchově před svým 
zatčením.
        Na hody orlovské pozvali jsme sem jako ohnivého a nadšeného kazatele P. Karla 
Maivalda, kněze řádu Tovaryšstva Ježíšova ze sv. Hostýna, který smělým a velmi odvážným 
způsobem při velmi početně navštíveným a takřka nabitým orlovským kostelíčkem odsoudil 
nelidskost " nadlidí", kteří člověka svým ohavným bludem ( sociálního nacionalismu ) 
nacionálního socialismu snížili na pracovní číslo. Velmi jsme trnuli obavami zda to neskončí 
udaním nějakého českého konfidenta u gestapa. Bohu díky, nestalo se tak. Svátek sv. Václava 
se nařízení protektorátního ministerstva musel přeložiti a oslavovati v neděli. Při totálním 
nasazení se nutili lidé pracovati ve svátky a v neděli, aby Říše jistě zvítězila, " prozřetelnost " 
musela žehnat zločinům a zvěrstvu nacistů, jak nikdy Hitler neopomenul se dovolávat Boha 
při svých štvavých řečech při vyhlazovacím boji všech národů hlavně slovanských. Při 
totálním nasazení i " Prozřetelnost " měla hráti úlohu frontového vojáka. Hitler vždy při svých 
řečech dokazoval, že je " innerlich religios ", aby zfanatizoval i věřící lid pro své zběsilé, 
vražedné plány.-
         Na slavnosti hodové byl zde přítomen dp. rada z Bohdalic P. František Gebauer a dp. 
farář z Mor. Prus P. Jan Losík. Slavnost sv. Václava měla celkový ráz povzbuzující, věřili 
jsme pevně, že tyto hody jsme oslavovali naposled " pod ochranou " třetí Říše, a že  " dědic 
české země " vyžene vetřelce ze své země. 
         Před hody rozloučili jsme se velmi neradi z velmi zasloužilým občanem orlovským, 
dlouholetým starostou obce, Orla, patronátním zástupcem Zemského úřadu v Brně pro farní 
beneficium v Orlovících, panem Bedřichem Hladkým.Onemocněl na rozklad krve, byl 
převezen do Brna, byl operován a po operaci zemřel. Byla to tichá, věřící a prostá duše. 
Chodíval denně přes svůj vysoký věk na mši sv. Velmi těžko nesl , že nedošlo včas k 
přestavbě vlhké orlovské fary, protože prodlužováním války se to stále více oddalovalo. 
Každá poctivě vlastenecky cítící a smýšlející duše těžko nesla, musela-li odejít před 
ukončením této světové ničivé války. Také on se před smrtí se stále dotazoval , jak to s 
národem dopadne,  aby mohl klidně usnout. Nedočkal se ! Budiž mu země, na níž s láskou po 
dlouhá léta pracoval, lehkou ! - Jeho přičiněním se stalo, dokud byl starostou obce, pozemek 
vedle fary o výměře 3 ary 42 m2 připadl farnímu beneficiu.
         Po hodech přikročilo se k úpravě farní kanceláře. Tato světnice fary, jedině suchá , měla 
nevýhodu, že ze strany od chodby  byla velmi tmavá. Na protější straně světnice byly vedle 
sebe dvě okna a dveře, takže bylo velmi nesnadné vhodně rozestaviti nábytek tak, aby 
pracovní stůl měl dostatečný přístup světla. To se vyřešilo tím, že okno ze dvora ve směru 
proti kostelu bylo zazděno a vedle něho o metr dále ve směru ke dveřím na chodbu bylo 
vestavěno nové, širší okno, zajišťující více přístup - k pracovnímu stolu, který před tím musel 
býti umístěn pro nedostatek světla - průvanu mezi dvěma okny a 1 dveřmi. S prací se začalo 
4. října a 28. října byla světnice farní kanceláře dostatečně vysušena a okno zaskleno p. 
Raškou z Ivanovic. Potom byla světnice pěkně a vkusně vymalována, rovněž světnice pro 



hospodyni vedle kuchyně. Maloval je p. Smílek z Mor. Málkovic. Kostelní konkurenční 
výbor vyšel velmi ochotně vstříc tomuto přání faráře. Zednické práce provedli p. Václav 
Klvač a p. Řehoř Zlámal.
        Přípravy na stavbu nových varhan v roce 1944.      z Dr. Jiřím Reinbergrem. 
     V listopadu ( 14 .) 1944 přijel sem do Orlovic p. Jan Tuček, - továrna na varhany z Kutné 
Hory, aby prohlédl varhany staré a dal rozpočet na varhany nové, dle předpokládaného 
konkurzu ACO, dle něhož měly býti podány rozpočty od tří firem. Fa Tuček podala rozpočet 
na 170 040 ,- na 13 hlasové + 3 pedálové. S firmou bratří Reiegrové v Krnově byly formality 
projednány písemně. Stejně sdělili, že nemohou vyslati sem zástupce, aby místo pro nové 
varhany prohlédl, jednak pro nedostatek materiálu a pracovních sil nemohou varhan stavěti až 
po válce. Proto od dalšího jednání bylo upuštěno.
    Firma Melzer z Kutné hory, sám pan továrník Josef Melzer přes své vysoké stáří přijel sem 
již v roce 1943 v květnu, aby dal dispozice pro nové varhany. Rozpočet zněl na 153 760 . S 
touto firmou bylo nejvíce jednáno a počítáno při konečném rozhodnutí, protože pochvalné 
posudky z různých míst vyznívaly pro tuto firmu nejlépe.Všude vyzněly posudky v tom 
smyslu, že firma Melzer pracuje solidně i jednání fy je solidní.
    V tomto roce byly konány sbírky na nové varhany s výsledkem velmi uspokojivým. Farníci 
měli pro tuto akci naprosté pochopení. Dávali vesměs větší obnosy " kolem tisíce ", a to 
projevovali při různých příležitostech, zvláště při svatbách. V tomto roce činila akce sbírek 
145 000 ,- K. Obnosy byly ukládány na zvláštní vkladní knížku znějící na jméno: Nové 
varhany farního kostela v Orlovících.
       V době válečné byly náboženské a katolické časopisy vesměs zakázány, pokud 
vycházely, byly omezeny na počet co nejmenší. Zde v Orlovicích byl oblíben časopis "Svatá 
Hora". Počet odběratelů obnášel za dva roky 35.-
        Ve správách v rozhlase a v novinách se podávali zprávy, že se takticky a plánovitě 
zkracuje fronta, ale tím byla zastřena zdrcující skutečnost pro Němce, že museli stále 
ustupovat, byli hnání od Stalingradu a podobně i na frontách severní Africe ztráceli důležité 
posice, které se stále měnily v neprospěch "ochránců". Nejvíce se Němci chvástali v rozhlase 
a v novinách kolik potopili Spojencům bruto-regisrovaných tun lodního prostoru. Jeden 
Kapucín k těmto předstíraným úspěchům vtipně poznamenal: "Budou-li tak stále pokračovat, 
je vážná obava, že moře vystoupí z břehů".
      V tomto roce byl popraven člen protektorátní policie na Slovensku- pro" velezradu", 
zdejší rodák Jiří Ševčík.
       V roce 1943.- dne 19. února - dodatkem se uvádí , byl popraven  Němci ve Franfurku n. 
Moh. , zdejší rodák Metoděj Zaoral, major,Hamburgerlandstrasse 112 který měl mýti 
otevřeného případného odboje proti Němcům - okupantům - důležité vojenské úkoly v kraji 
brněnském. Bylo to prozrazeno. Když mu bylo raděno, aby prchl za hranice neposlechl, neboť 
doufal,  že zde bude moci také pro vlast své poslání vykonat a vyplnit. Čest budiž jeho 
památce!
     Tento rok byl ukončen ve znamení nadějí, že bude znamenati důležitý přelom ve zběsilých 
a překotných světových válečných událostech, v čemž jsme se nezklamali. Posílením k těmto 
oprávněným nadějím se ukázala zdárně provedená a organizovaná spojenci invaze, která se 
uskutečnila  po dlouhém trapném a vysilujícím čekání 6. 6. t.r. na březích Francie, u přístavu 
Cherbonrgn. Tímto padly poslední opory Němců, skládané " ve nepřekročitelný " " Atlantický 
val "! 

                                         Činnost farní charity v roce 1944.  

Během vánoční doby podařilo se nám  vypůjčiti filmy z okresní půjčovny z Vyškova a z 
čistého zisku, zároveň z členských příspěvků a darů farníků pořizovaly se šaty pro 



sociálně nejslabší a nejpotřebnější. Během roku vybralo a bylo vydáno 10 347,50 K.
Šaty podařilo se nám koupiti u fy Rolný v Prostějově, laskavostí a prostřednictvím zdejšího 
rodáka p. Josefa Matouška, centrálního ředitele fy Rolný. Na ošacovací akci bylo vydáno z 
celkového obnosu, shora uvedeného celkem 8 697,50 . Zbytek z obnosu byl rozdělen chudým 
500.- K, okresní charitě ve Vyškové 100.- K, arcidiecesní Charitě 1 000.- K. 

                                                 Triduum. 

     Před svátkem sv. Václava bylo zde vykonáno triduum, které úspěšně provedl člen TJ na 
sv. Hostýně vldp. P. Karel Maiwald. Farníci přistoupili v hojném počtu k 
77777777svátostem. 
     Přemístění okna v kanceláři bylo provedeno v říjnu - a to od jižní strany bylo zazděno a 
směrem ke dveřím vybourán otvor pro nové, širší okno, aby v koutě u dveří bylo více světla.
      Varhany- V listopadu - 14.tého - přijel sem z Kutné hory továrník Tuček s Dr. Jiřím 
Reinbergrem projednati záležitosti postavení nových varhan a podání rozpočtu.
      
                                                    Rok   1945.  

     Tento rok byl od začátku prožíván ve znamení blížícího se konce války. V březnu přišli 
sem Maďaři  a kopali zákopy na různých místech v lese. Jeden menší zákop vykopali ve 
svahu hřbitovním vedle vchodu do sakristie. V dubnu 20. procházeli Orlovicemi Němci : 
Přechodně byli ubytováni v hostinci u Hladkých, č. 32 . Mnozí z nich byli Vídeňáci, někteří z 
nich mluvili česky. Projevovali nespokojenost s Hitlerem. V dubnu 20.- v den narození 
Hitlera procházela Orlovicemi další skupina Němců asi 150 mužů. Odpočívali v příkopě u 
vilky Ladislava Charouse a vedle domku p. Františka Cigánka. Zpytavě se dívali na nás.  

                                                   Fronta v Orlovicích.  

      Před příchodem ruských vojsk byla porada na faře - prozatímního revolučního výboru. 
Jednalo se o tom, jaká opatření se mají učinit vzhledem k blížícím se sovětským armádám. 
     28. dubna přiletělo asi 6 bombardovacích ruských letadel směrem od Bučovic v 10 hodin 
dopoledne. Nad kostelem letadla změnila směr k Ivanovicím. Šli jsme se dívat ke kostelu, 
kam budou zaměřovat bombardovaná. Ve čtvrt na 11. bylo vidět kroužení letadel nad 
Ivanovicemi. Za chvíli bylo slyšet detonace a ze sladovny vyvalil se velký oblak dýmu a 
černého kouře. - Bylo tam uskladněno - dle správ - 40 vagonů máku.-Tento kouř vycházel ze 
sladovny celý týden, než zásoby shořely.-  Po zapálení sladovny spěchal pisatel tohoto 
záznamu na faru, aby si přinesl fotografický přístroj, aby si tento požár sladovny zachytil na 
věčnou paměť pro farní archiv. Ale sotvaže  zamířil foto přístroj k sladovně, v tom  ozval se 
prudký hvizd dělostřeleckých granátů nad hlavou a ty začaly na různých místech v Orlovicích 
vybuchovati. Tyto střely byly zaměřovány směrem  k hlavní silnici vedoucí z Orlovic, kde se 
předpokládalo, že ustupují německé vojska.Ta už před tím odešla. Střelami byl zasažen 
transformátor elektrického vedení a tím byl z provozu úplně vyřazen. Po celou frontu v 
důsledku toho jsme byli bez proudu a bez možnosti poslechu zpráv z rádia. - Těmito zásahy 
granátů bylo shozeno v Orlovicích, několik střech na Ofendách a v okolí hostince. Protože 
granáty stále vybuchovaly a střepiny padaly i na střechu farní budovy, byl nucen duchovní 
správce - i s dětmi od sestry z Brna,- odtud utekli před hrůzou fronty, která tam v plné síle 
probíhala,- vzíti útočiště do sklepa. Když vybuchování granátů neustávalo a děti ve sklepě 
nechtěli býti.¨, počal duchovní správce odnášeti matriky , archiv a své knihy do sklepa pro 
případ , kdyby snad dopadla na farní budovu  nějaká zápalná puma. Nic nebylo vyloučeno v 
tomto překvapivém zmatku. Kolem 11. hodiny výbuchy granátů ustaly.(Odpoledne o 1.-né 



hodině přišla Marie- oznámit ). Potom přišli pro duchovního správce, aby šel zaopatřit pana 
Štěpána Hladkého v čis. 56. Byl zasažen střepinou granátu pod žebry a byl úplně v 
bezvědomí. Působil dojmem, že dokonává. Cestou k němu viděl duchovní správce mnoho 
velikých střepin z vybuchlých granátů.Tento právě zmíněný pan Štěpán Hladký byl zasažen 
střepinou ve své zahradě, když se šel podívat, co se děje v Ivanovicích. Ušel jisté smrti dík 
okolnosti, že stál o3 m blíže ke své usedlosti, neboť před ním zůstal - po výbuchu granátu - v 
zemi trychtýř 1m hluboký a 5m široký. Kolem dokola kusy železa až 3kg  těžké z právě 
vybuchlých granátů. O 1. hodině odpoledne přišla na faru oznámiti sl. Marie Pospíšilová z čis. 
92, že jsou zde již ruští vojáci, abychom je přišli přivítat! Lidé se Strání se scházeli a došlo i k 
nemilým scénám. O těch lépe pomlčet. Ale všichni projevovali radost z příchodu slovanských 
bratří z dalekého východu.Zatím přišli jenom 2 vojáci - rozvědčíci. Jeden z nich - starší - 
hodnosti kapitán - měl krátký uvítací proslov. Lidé jim přinášel koláče a víno, aby je uctili 
tím, co měli právě po ruce. Asi po hodině se vrátili ke svému vojenskému útvaru, který se 
blížil k nám od Nových Hvězdlic.
Asi ve 2. hodiny odpoledne přišli z Málkovic žádat, aby duchovní správce jel  zaopatřit pi. 
Josefku Kadlecovou, manželku řezníka, Jana Kadlece.Bylo to nebezpečné, protože střely 
lítaly nad hlavou, ale nedalo se nic dělat. Když jsme se přibližovali k Málkovicím, lidé nám 
vycházeli vstříc a ptali se, co se děje v Orlovicích. Po zaopatřování mohl duchovní správce 
sdělit, že již jsme vítali ruské vojáky. Bylo to pro Málkovské radostné překvapení. Ale 
varoval je duchovní správce, aby zatím nic neříkali o tom, protože v Medlovicích dlela část 
německého dělostřelectva a mohli snadno v důsledku toho Orlovice odstřelovat. Též v 
Málkovicích bylo ještě při příchodu duchovního správce několik německých - hlídkujících 
vojáků, asi 15. Jeden důstojník stál před hostincem u Vítků.Večer přišel do Orlovic pro 
informace. Po celý den  v sobotu od rána bylo slyšeti v zákostelí štěkot samopalů. Rusové 
pročišťovali les. - Večer v sobotu asi kolem 6 té hodiny spustil se silný liják, který trval asi 
hodinu a který velmi rozbahnil silnice, zvláště cesty z lesa, kudy se k nám blížily směrem od 
Pytance a od Foroty ruské jednotky, pěších vojáků, tanků, dělostřelectva.Po celou noc ze 
soboty na neděli bylo slyšeti prudkou palbu střel různých zbraní.- V sobotu večer byly v 
Medlovicích němci s tankama V neděli ráno 29.4. o 5.té hodině ozvalo se mnoho dunivých 
ran na zdi farní budovy.To ruští vojáci přišli již ve velkém počtu a dobývali se do fary úplně 
promoklý. Na sobě měli celty. Voda z nich jen zurčela. Pršelo silně celou noc a oni v tom 
dešti pochodovali k nám. Přeskakovali ploty, a natahovali dráty pro polní telefon. Několik 
vojáků přišlo do kanceláře a žádali vejce pro pohoštění 3 kapitánů. Potom jich přicházelo čím 
dál více a zásoby byly brzy vyčerpány. Kolem 10té hod. dopoledne přišla na faru ruská 
generalita, ve velké světnici rozvinuli mapy a radily se o dalším postupu. Před farou zaujali 
postavení minometníci a během asi  půl hodiny byl dán rozkaz k palbě směrem na věž kostela 
v Mor. Prusích. Byly dány dvě salvy ze 3 minometů a když dostali telefonicky hlášení, že cíl 
byl úspěšně zasažen, okamžitě vše rozmontovali a postupovali dál směrem k Mor. Prusím. 
Asi za 1 hodinu  přišel na faru statný kozák ve velkém plášti. Přijel pohoštění vínem a když 
chtěl přijmouti další sklenici vína, bylo mu hlášeno, že jeho kůň se odvázal od plotu a pádí k 
lesu. Bleskově otočil a prch za ním. Současně v tu chvíli přišel občan Jan Klimeš a hlásil, že 
zjistil, že v lese u Foroty je skupina němců a že zaujala dělostřelecké postavení na Orlovice. 
Bylo to hlášeno ihned ruskému vedení a to okamžitě onu skupinu likvidovalo včasným 
zásahem. Nebýti upozornění tohoto občana , byly by Orlovice v poslední chvíli, před koncem 
války úplně zpustošeny dělostřeleckou palbou. Němci využili chvíle, kdy se ruská vojska zde 
soustředila a chtěla se jejich potřením probojovat směrem k Vyškovu.Na místech, kde zaujali 
palebné postavení zanechali němci celé hromady munice.
  Zasažena byla věž kostela právě ve chvíli, kdy se Mor. Pruští chystali k slavné mši svaté, 
kdy oslavovali patrocinium sv. Jiří. Věž byla smetena, střecha začala hořet a všíchni místo 
hrubé,slavné mše sv. museli nosit vodu na půdu a hasit.- Jeden dělostřelecký granát, 



vystřelený němci od Vyškova - proletěl zdí, nevybuchl aspadl do koše s prádlem.- Během 
dopoledne téže neděle přijeli 2 vojenští ruští lékaři a lékařky a zařídili si v kanceláři operační 
sál a převazovnu: Všechno se muselo okamžitě vyklidit i telefonní přístroj odtrhli nad dveře 
kanceláře napsali křídou:    perevjaz. Ihned sem sváželi těžce raněné a vážnější případy po 
prvním naléhavém ošetření převáželi do nemocnic v Bučovicích a ve Vyškově. Byl tu do 
večera a první noc velmi čilý provoz. Ještě v pondělí sem stále přiváželi odváželi raněné. 
Teprve odpoledne v pondělí v 5. hod. přívoz raněných ustal a kancelář byla vyklizena a 
konečně uvolněna.Večer téhož dne přivezli naši lidé koňmi 6 mrtvých ruských vojáků z lesů - 
směrem od Niv a Nov. Hvězdlic. Mezi nimi i jeden poručík. Všichni byli zabiti německým 
granátem. Jeden z nich měl přeraženou ruku a nohu.Druhý měl rozraženou  lebku v šíři 2 
dcm, 3-tí rozseknutá záda napříč, 4-tý rozbitou hlavu, z níž při skládání z vozu stále tekla 
krev, 5-tý, neznámý zásah, měl u sebe obrázek Panny Marie, 6- tý úplně celý znetvořen. 
Všichni byli umazaní blátem. Pochováni byli ve společném hrobě na nové části hřbitova 
naproti hlavním dveřím, směrem k dřevené hřbitovní ohradě. K nim potom byli pochování 
další mrtví vojáci, kteří padli v Orlovicích a okolních lesích. Celkem jich bylo pochováno na 
našem hřbitově 14. Jeden major byl pochován u jabloně vedle mlékárny směrem k potoku. 
Všichni byly pak v zimních měsících exhumováni a odvezeni do Brna ke kremaci. Jeden z 
vojáků, který prováděl exhumaci - se při této práci poranil, dostal prudkou otravu a brzy 
zemřel. Skupina šesti shora uvedených padlých vojáků byla zabita podle vypravování našich 
mužů, kteří mrtvé sbírali a odváželi - při hře v karty - za předpokladu, že les je už od Němců 
vyčištěn.Ale jeden německý voják - někde se zpozdil, razil si cestu lesem sám, uviděl je na 
cestě, při hře, připlížil se příkopou nepozorovaně a vrhl mezi ně ruční granát, který způsobil 
své zhoubné dílo. 
Němečtí padlí vojáci, byli pochování na místech, kde byli nalezeni.- Během těchto událostí a 
bojů havarovalo jedno ruské letadlo v lese. Vezlo velký náklad pošty. Dopisy, byly větrem 
rozmetány po lese.
Po celou neděli přijížděly sem transporty vojska a směrem od fronty. Po celý den bylo slyšeti 
na všech stranách silné detonace výstřelů všech druhů zbraní. Po celý den v neděli 29. dubna 
byly silně osdstřelovány Mor. Málkovice. Tam byly v části Málkovic, Zvané "Moskvě", 
postaveny "Stalinovy varhany"- neboli t.zv. "Katuše". Němci to věděli a proto, tam soustředili 
silnou palbu směrem od Švábenic.Mezi mnohými zásahy, patřil jeden málkovskému dvoru. 
Jeden z těch zásahů proletěl oknem do kuchyně.Pan správce Jiří Dostál prchl pryč a než se 
vrátil,měl šatstvo a pod. věci pryč.Když německé vojsko táhlo od Švábenic  směrem na 
Rybníček, měli na tancích nápisy: Wir kapitulieren nie" - nebudeme nikdy kapitulovat." V 6 
hod. večer v neděli zaujali Rusové palebné postavení u " Kříže " za Málkovicemi. V tu dobu 
probíhala velmi silná palba - mezi vojsky ruskými a německými.U Karla Kozáka v "Římě" 
byl rozbitý dům.Kromě toho bylo mnoho domů v Mor. Málkovicích palbou ustupujících 
německých vojsk poškozeno jako u: Karla Synka, Raimunda Synka, Václava Horáka, Rudolfa 
Čelechovského,Jana Graclíka,Hed. Zahradníčkové- Emanuela Pernice !
V důsledku této nepřestávající palby , mnoho rodin z Málkovic se začalo stěhovat do Orlovic 
v neděli večer. Duchovní správce právě potkal v tu dobu paní Podanou, Manželku Richarda 
Podaného, pozdějšího krajského poslance- jak nesla ranec s peřinama na zádech a v rukou 
nesla vidličky a nože, jak to právě v rychlosti v kuchyni posbírala.Podobných záběrů a 
zajímavých scén bylo samozřejmě více.
V neděli odpoledne, když jsme stáli ve dveřích  u Jana Krátkého, čis. 97. a rokovali o 
současných událostech,    přiletěla odkudsi granátová střepina a zabila 2 koně u Štěpána 
Hladkého. Bylo tedy velmi neradno stát kdekoliv i když se zdálo, že nebezpečí bezprostředně 
nehrozí. Současně v tutéž dobu byl zabit střepinou v Málkovicích 1 voják ruský a dva koně. 
Dopoledne v neděli šli odrostlejší chlapci kopat zákopy a k večeru hroby, a museli utéci, 
protože jim nad hlavami svištěly kulky a střepiny granátů.



Zatím co stále v neděli proudily sem transporty vojska, u Trnavských v čis. 122, probíhala 
tancovačka na počest Jarkutského vojáka. Rovněž  tak u Nedbalů odpoledne od 4 - 6 hod.Než 
se k nám fronta přiblížila, slyšeli jsme, že již 25. dubna se ruské a americké armády spojily za 
Berlínem. Bylo o tom vydáno prohlášení Stalina, Churchila, Trumena.- Rusové tehdy již byli 
ve středu Berlína.-
     Dne 30. dubna v pondělí celý den bylo slyšeti prudkou střelbu v celém okruhu Orlovic.- V 
úterý ráno, 1. května pokračovalo, ale již slaběji. Okolo 11. hod. dopoledne utichlo a trvalo 
celé dopoledne.Večer jen z povzdálí bylo slyšeti tu a tam výbuch. - Celý den vozili děla.- O 
11. hod. v úterý jsme teprve odvážili podívati se do kostela.Byl tam pěkný pořádek. Zvláště v 
sákristii a na kůru. Jako za opravdovské fronty.- Ještě nutno dodati že, pondělí dopoledne 
dopadlo několik dělových granátů - německých - do Strání -a do blízkosti márnice.Měli 
patrně patřiti kostelu. Střepiny granátů zasáhly omítku kostela na straně jižní a západní. Jedna 
střepina proletěla rohem pravého okna v sakristii. V tyto dna se mše sv. ještě slouženy býti 
nemohly.-
Když jsme 1. května vycházeli z kostela, viděli jsme za Drysicemi stoupati sloupce dýmu po 
bombardování letectvem. Za Pustiměří na kopci uviděli jsme vesničku v plamenech. Směrem 
k Prostějovu, Dubu a k Olomouci bylo viděti vyšlehovati plameny z vybuchujících granátů. 
Odpoledne byl v Orlovicích silný provoz děl aut,- převážně, ale těžká artilerie. Potom nastal 
velký příliv Rumunů, důkladně vyzbrojených. Tito zde zůstali, ostatní transporty 
odjely.Silnice od Orlovic k Mor. Málkovicím plna vojenských povozů - s koňskými potahy.
    Ve středu 2.5. Rumuni přiváželi sem větší děla. Ve čtvrtek k večeru silně pršelo a bylo 
slyšeti neustálé a blízké detonace dělostřelectva.. V pátek 4.5. přes den celkem klid, jen ráno a 
večer opět bylo slyšeti palbu. V sobotu opět silně dopoledne do11. hod. a velmi silně večer. V 
neděli 6.5.silně zrána od 8 - půl 9-té, potom i odpoledne. V pondělí 7.5. nepřetržitě silně ráno 
od půl 8-mé do deseti. Odpoledne klid, večer - ojediněle. Směrem Prostějov Olomouc ozývali 
se silné dělostřelecké detonace. Večer bylo taktéž viděti velký oheň v Drysicích. V úterý 8.5. 
od půl 8. ráno bylo slyšeti strašné dělové rány a souvislý hluk bombardování. Rovněž tak  
odpoledne směrem na Křtiny. Večer bylo viděti k Prostějovu barevnou palbu z pušek do 
vzduchu . To snad již bylo tušení - v důsledku zpráv - blízkého konce války. V týž den cestou 
z Mor. Prus od pana rady Losíka uslyšel duchovní správce dvě silné dělové rány, ve Vyškově 
ozev dělových granátů a najednou se objevily nad hlavou téhož duchovního správce dvě 
americká letadla a rozhazovala letáky obsahující rozkaz německého generála Donitze, 
vyzývající německé armády ke kapitulaci.Ve středu 9.5. ráno od půl 8..mé bylo slyšeti od 
obrázku P. Marie na Lámané silné bombardování, směr - Křtiny - Olomouc - až do1. hod. 
odpoledne.

                                Přehled událostí ve farnosti do roku      1972.  
     V červenci 1945 postaven nový bílý kachlový sporák v kuchyni, kde dosud byl sporák - s 
udírnou.Práci provedl a sporák dodal mistr Jelínek z Vyškova.Postaral se o to kostelní 
hospodář pan František Dias z čis. 30. V roce 1948 v únoru a březnu byly postaveny nové 
pneumatické varhany, 17 rejstříků, jednou volnou kombinací, dvou manuálové o1282 
píšťalách. Čekali jsme na ně plných  let. Zpoždění způsobil válečný nedostatek materiálu. 
Museli jsme záležitost postrkovat kupředu posíláním naturálií, másla, vajec a sádla.Pan 
továrník, Antonín Melzer, poukazoval na připomínky dělníků - zaměstnanců,že "o hladu se 
těžko pracuje". Postavila je firma Antonín Melzer z Kutné Hory. Stály včetně dodání elektro-
ventilátorů 250.000 Kčs v tehdejší nové poválečné době měně. Svěcení varhan bylo 14. 
března za velké účasti nejen farníků, ala i zájemců z celého okolí. Svěcení provedl Msgre 
Martin Horký, farář v Polesovicích u Uh. Hradiště.Tam také stavěla tatáž firma velké 3 
manuálové varhany v roce předchozím. Velmi krásný prospekt varhan vypracoval Ing. Hugo 
Veverka.Po svěcení varhan - byl uspořádán odpoledne bohatý koncert, který se velmi 



zamlouval, zvláště mládeži.
   O svatodušních svátcích 16.5. byl pořádán druhý koncert duchovní hudby, který provedl za 
účinkování svých přátel. pan Josef Jochec, ředitel hudební školy v Zábřehu na Moravě.
   V roce 1948, byl v květnu opraven kostel z venku. fasáda byla provedena v tonu barvy 
jemně žluté. Práci provedl stavitel p.Vymazal z Vyškova, rodák z Mor. Málkovic.
   Roku 1950 byl kostel vymalován uvnitř, a to panem Panákem , mistrem z Kojetína. Oprava 
stála 60.000. Jeho přítel a pomocník namaloval také zcela nové 4 obrazy českých světců na 
stropě a to: sv. Vojtěcha, sv. Ludmily,sv. Jana Nepomuckého a bl. Anežky České. Tyto 
obrazy stály 20.000 Kčs. Darovaly je 4 rodiny z Orlovic. Před malováním bylo zavedeno 
osvětlení křížové cesty. Před hodama v září byl pořízen a zavěšen nový elektrický lustr o 8-mi 
ramenech.

                                                              Roku   1958.
    Byla uvnitř opravena fara. Ve velkém obývacím pokoji byla provedena svislá izolace - 
heraklitovými parketami - položeny parkety,  všechna okna ve faře - v počtu 7 - byla 
vyměněna. V síni byla dřevěná podlaha vyměněna a nahrazena kachličkama. Opraveny byly 
rozpadající se komíny a na farní budovu byly dány nové okapové roury. Z velkého prostoru 
farní kuchyně, z její části byla zřízena nová spížka a koupelna, bohužel bez instalace, tehdy 
nebyla instalace povolena. Celkové náklady činily 45 000 
                                                              
                                                                Roku  1967
.
      dáno kovové zábradlí u schodů. Státní příspěvek obnášel 20 000 Kčs byl kostel zvenku 
opraven, opravena velmi porouchaná omítka, tónována při líčení šedě - cementovou směsí, 
vyměněny okapové roury, opravena krytina střechy. Na hřbitov byl zásluhou obětavého 
farníka pana Rudolfa Habrdy, bývalého bohoslovce, - a zásluhou pí. Růženy Tynklové z Mor. 
Málkovic, která se postarala o finanční stránku - 31.8.1967 zaveden vodovod, po kterém se 
dlouhá léta volalo.Voda na zalévání květin se musela namáhavě po 170 schodech nosit z 
pumpy od školy a ze studánky pod západním valem. Hřbitov roku 1956 , byl odevzdán - a 
předán do správy MNV v Orlovicích. Farní archiv byl odevzdán do správy ONV ve Vyškově 
dne 19.11.1959 - 
     V roce 1967 byly na příkaz MNV vykáceny krásné smrky na jaře 7.3., a na jejich místa 
zasázeny akáty vedle schodů. Tvořila krásnou alej, bylo to velmi romantické.

                                                               Roku  1968

      bylo v červenci provedeno natření věže šedou barvou. Velmi obtížnou práci a zvlášť 
životu nebezpečnou, provedl náš orlovský mistr - pokrývač Tomáš Prajzner z č. 108, měli 
jsme i nabídku odborné firmy z Rychnova n/ Kněžnou, ale vyžadovala by tato práce vysokou 
finanční položku. Též jsme měli nabídku práce z Brna - Lidická ul.,ale nechtěl závazně sdělit 
cenu. 

                                                               Roku   1969 

       bylo vydlážděno v listopadu prostranství vedle kostela - na jižní straně. Práci odborně 
vedli bratři Jan a Bohumil Gurka s pomocí asi 20 farníků. Přísun velkého množství písku 
mohl skončit tragicky pro traktoristu Rudku Matulíkového, kterému se zvedla přední kola 
traktoru a hrozilo mu nebezpečí převrhnutí. Organizaci práce s přísunem písku a materiálu 
provedl ochotně mechanizátor JZD Ladík Vítek. Investoval do tohoto podniku pro začátek na 
zakoupení dlaždic obnos 4 000 Kčs potom byla provedena sbírka po farnosti, která vynesla 



obnos 10 000 Kčs. V té době, kdy se prováděla práce s dlážděním, byl duchovní správce pro 
těžké a náhlé onemocnění v brněnské nemocnici. Než se vrátil byly práce hotovy. V březnu 
byla ledová námraza, která těžce poškodila omítku kostela. Opravil ji p. Ladislav Charous.  

                                                               Roku   1970 

       byla dokončena práce z uložením posledních 29 schodů - z celkového počtu 175 od fary 
až k sákristii kostela. Tehdy také farníci z vlastní iniciativy obětavě se pustili do práce a než 
se duch. správce vrátil ze zájezdu do NDR - Berlína,Lipska a Drážďan, bylo velmi záslužné 
dílo dokončeno.Pracovalo tehdy zase počtem asi 20 farníků.Vzájemně se střídali. Celá farnost 
měla velkou - oprávněnou radost ! A bude na své - i další dílo, o němž bude níže pojednáno, 
hrdá! Tyto úpravy schodů se od počtu 77 prvních schodů - se prováděly od roku 1955,kdy 
byla umístěna cementová odpočívadla.V roce 1967, bylo pořízeno nové kovové zábradlí. 
Pracovali na něm při sváření Ladislav a jeho bratranec Jan Charous. Kovové sloupky 
zabetonovával pan Boleslav Klimeš. Potom bylo usazeno dalších 37 schodů, které byly 
pořízeny z vyškovského náměstí - z bývalých obrubníků, že jsou k disposici, upozornil nás na 
tuto okolnost pan Michal Brunclík.Velmi nám tím posloužil, protože normální kamenné 
schody nejsou dosud nikde k dostání. Když se objevila v " Lidové demokracie" zpráva, že se 
nám podařilo uložiti 37 schodů, hned přicházeli dotazy, kde jsme je sehnali.V tomto roce 
1970, byla rozpadlá  zahradní zídka z vepřovic( červenec 1921) na straně severní nahrazena 
drátěným pletivem s betonovými sloupky. Pletivo se nám podařilo sehnati až v Praze až v 
Praze. Zde v blízkosti nebylo k dostání. Na postavení nového plotu pracoval soused pan 
Lukášek a farní hospodyní, která si při velkém tempu práce při vykopávání kamenů ze 
základů dřívější zídky těžce zmohla ruce.- V tomto roce byly nově natřeny olejovými barvami 
všechny oltáře kostela i kazatelna i všechny sochy na všech oltářích. Práci provedl  pan Jan 
Zálešák. Poznat .¨, že pracoval s láskou a nadšením. 

                                                               Roku    1971 

         byla v kuchyni vyměněna shnilá dřevěná podlaha a nahrazena podlahou ze 
škvárobetonu. Bylo zavedeno i plynové topení na propan-butan. Plynový sporák i s potřebnou 
instalací pořídil farář z vlastních prostředků. Je tedy jeho vlastnictvím v případě, že by se snad 
stěhoval jinam.- 

                                                               Rok   1972 

       bylo prostranství kolem kostela nově vydlážděno, a to ve dvou etapách: na jaře - ve 
Svatém týdnu - od schodků na dolní hřbitov - až po hrob dp. P. Mikolajka.- na straně 
Malkovské. Postavena i zpevňující zídka před kostelem 23.9.1972  byla vsazena 2 kovová 
okna. V týdne před hodama dokončeno dláždění před kostelem na východní straně před 
žulovým křížem. Práci opět vedli a prováděli za obětavé pomoci asi 20 farníků pan Jan Gurka 
z Ofend - pan Bohumil Gurka z Kopečka, který letos dovršil 70.ku života. Tato práce je 
krásným pomníkem obětavosti a pracovitosti farníků a bude povzbudivou vizitkou obětavosti 
a uvědomělosti příštím generacím.- V říjnu rozpadlá zídka zahradní na straně západní byla 
nahrazena ocelovým pletivem z kovovými sloupky. Práci provedl p. Gustav Vančo za velmi 
vydatné a nepostradatelné pomoci sl. Marie Zlámalové farní hospodyně. - V zahradě byla 
opatřena nová pumpa v ceně 490 Kčs.- 
        Každoročně se vyučovalo náboženství v Orlovicích a Málkovicích do roku 1959 - 4 hod. 
týdně. Od roku 1971/1972 - 3 hod. týdně, od r. 1972/73 1 hod.týdně pro 27 dětí v Orlovicích, 



v Mor. Málkovicích 3 děti. V Orlovicích se zúčastňovalo vyučování náboženství skoro 100% 
dětí.  

         Duchovní správa měla pravidelný běh. Do náboženství se přihlásilo běžně asi 9 dětí, 
které přistupovaly pravidelně k I. sv. př. a dalším svátostem. Horlivost věřících v nedělní 
bohoslužbě se jevila uspokojivou. Zdravotníí stav duchovního správce po dvojí operaci je 
dobrý a dává naději do budoucna, že své povinnosti zastane. 
         Vztah jeho ke kněžím děkanátu je bratrský.Liturgickou úpravu již plánuje.
          Viděl při kanonické visitaci dne 14.9.1981.
                                       Alois Juráň                                 Kulhánek
                                        konkomisař                            místo-děkan 

          Viděl při kanonické visitaci dne 30.6.1980.
                                        St. Fiala                                     Kulhánek
                                    konkomisař                               místo děkan 

          Viděl při kanonické visitaci 7.června 1982
                                        St. Fiala                                     Kulhánek
                                    konkomisař                               místo děkan 

           Viděl při kanonické visitaci dne 21.7.1983
                                        St. Fiala                                     Kulhánek
                                    konkomisař                               místo-děkan 

  

         Přehled událostí ve farnosti v letech      1982 - 1984.   

        Úprava a rozšíření hřbitova.  Od roku 1974 se konaly přípravy na úpravu a rozšíření 
hřbitova. Předseda JZD František Ševčík  z čís. 18 požádal duchovního správce, aby pomohl 
sehnati  stavebního architekta, který by vypracoval k tomu účelu plán úpravy. Duchovní 
správce vyhověl a sehnal pana inženýra Josefa Kachlíka, svého přítele v Dražovicích u 
Vyškova. Zajeli jsme tam za ním v listopadu 1974 a ten tento úkol vzal na sebe. Hřbitov 
neměl dosud žádnou ohradu, ani zídku. Stará dřevěná ohrada se už dávno rozpadla a zvěř z 
blízkého lesa ničila květiny na hrobech. Po vypracování plánu začalo se s úpravou. Práce se 
ujal obětavý farník pan Rudolf Habrda, řidič ČSAD, bývalý bohoslovec. Dal bagry odsunouti  
hlínu od lesa na dolejší část hřbitova směrem k márnici. Tuto práci prováděl pan Jánský. Pak 
se přistoupilo k stavbě kolumbatoria, pro ty, kteří se rozhodnou pro pohřeb žehem. Místo, kde 
se stavělo kolumbatorium, kdysi v dávných dobách, asi před 6ti tisíci roky sloužilo jako 
popelnicové pole. Při práci na poli - při orání  se nacházely sl.hospodyní Marií Zlámalovou 
,úlomky z popelnic. Mnohé z nich jsou uloženy v muzeu ve Vyškově. Před tím sbíral tyto 
úlomky popelnic pan řídící učitel Josef Valíček. Na jednom úlomku z popelnic byl dokonce 
vyražen znak "Hackenkreuze" a právě i ten byl jeho péčí uložen v muzeu vyškovském. Při 
kopání základů pro kolumbátoria se narazilo dokonce i na dávné žároviště. Kolumbátorium 
bylo dokončeno v roce 1983 a omítnuto v červenci letošního roku 1984. Na hřbitově byly i 
vydlážděny chodníky.- Kolem hřbitova byl dán nový kovový plot, vyrobený v dílnách JZD v 
Orlovicích. Natřen byl plot barvou červenou a žlutou mládencem Josefem Růžičkou. Na práce 
ostatní byly organizovány pracovní brigády, nejvíce z obětavých farníků z Orlovic, později i z 
Mor. Málkovic. Úprava není dosud dokončena a bude se v ní dále pokračovat. Též byla 
zpevněna zídka na straně východní, která hrozila spadnutím.



       Výměna dřevěných ztrouchnivělých schodů z desek, již značně prošlapaných. Hrozilo 
nebezpečí propadnutí! Tyto schody byly nahrazeny v roce 1983 kovovými, které jsme přivezli 
z Mnichovic u Prahy, pošta Čechtice. Dovoz jejich zařídil obětavý farník pan František Dias z 
Orlovic, čís. 27 syn pana Františka Diase bývalého, také velmi obětavého kostelního 
hospodáře. Schody kovové, točivé byly nám darovány nejmenovaným dárcem z Benešova u 
Prahy. Když byly přivezeny, zjistilo se, že jsou pravotočivé. Byli jsme v nesnázích, co teď s 
nimi? Ale zásluhou a šikovností našich mládenců Františka Charouse a Antonína Vítka byly 
rozmontovány a upraveny na levotočivé! Během 3 dnů byli s prací hotovi. To se stalo ke 
konci července, kdy byl duchovní správce právě v Mar. Lázních na léčení. Když se vrátil, byl 
velmi překvapen obětavostí oněch mládenců. Pomáhal jim také pan Rudolf Habrda a pan 
Svatoslav Surák. Kovové zábradlí ke schodům navařil pracovník JZD, rodem Řek.Schody 
mají hodnotu 7 000 Kčs. 

        Pokus o doplnění 2 scházejících zvonů o váze 236 kg a 145 kg.Akce se ujal již zmíněný, 
velmi obětavý farník, pan Rudolf Habrda. Hned sháněl potřebný materiál: měď a cín. Akce se 
mu skvěle dařila.A hned se konala sbírka, ovšem bez vědomí duchovního správce a bez 
zákonného povolení ONV. Sbírka vynesla obnos 18 700 Kčs. Prováděla ji pí Růžena 
Tynklová z Mor. Málkovic. Duchovní správce byl telefonicky upozorněn tajemníkem ONV 
ve Vyškově na nezákonnost konané sbírky. Koncem dubna přijel pan církevní tajemník ONV 
Josef Vávra, ještě se 2 členy VB a projednávali z duchovním správcem okolnost, že dřevěná 
dosavadní věž nesnesla by zatížení váhy 3 zvonů a to 236 kg, 145 a 101 kg, tedy celkem 
zatížení o váze 482 kg. A věž se kymácela se zbylým 3 zvonem o váze 101 kg. Zástupci 
okresu poukazovali na okolnost, že by musela býti pro toto zatížení zvonů vyzděna zděná věž 
z cihel, aby toto zatížení mohla snésti, což by vyžádalo velký finanční náklad. Proto při 
plenárním zasedání MNV v Mor. Málkovicích se usnesli, že obnos 18 700 Kčs se zabavuje a 
předává tamnímu úřadu v Orlovicích k použití k jiným účelům, nikoliv k pořízení nových 
scházejících zvonů. Tím byla celá akce úředně zastavena.Bylo upozorněno na okolnost, že by 
konečná suma za nové zvony byla mnohem vyšší. 

          Pořízení nového ambonu.K oslavě patrocinid sv. Václava dal poříditi svým nákladem, 
dle liturgických směrnic předepsaný ambon , obětavý farník pan František Sklenička, bývalý 
bohoslovec. Ambon zhotovil stolařský mistr pan Rudolf Hladký. Byla to jeho poslední práce 
pro náš kostel. Brzy na to, po těžké operaci , zemřel po Novém roce 1984. 
           Viděl při kanonické visitaci dne 10.10.1984. 
                            St. Fiala                                                         Kulhánek
                         konkomisař                                                 místo děkan 

           Od roku 1942 do svého úmrtí 12.6.1985 působil v Orlovicích P. Ferdinand  Kacelle. 

           Od června 1985 do února 1986 spravoval farnost P. Stanislav Fiala, farář v Ivanovicích 
n/Hané. 

            Od roku 1986 do roku 1988 spravoval farnost excuriendo z Ivanovic na Hané P. Petr 
Chalupa.
            Stav budov 1988: ještě za P. St. Fialy v r. 1985 dostal kostel novou fasádu z vnějšku 
( použit byl přípravek " Akronát").V roce 1986 byla provedena v kostele generální 
rekonstrukce elektroinstalace, v roce 1987 byl kostel zevnitř vymalován. Zbývá ještě dokončit 
podezdívku kostela z vnějšku a obnovit oplechování věže v místě, kde původní krytina je již 
zničena. Nejnaléhavější v současné době je však generální oprava varhan.



             Budova fary je ve stavu bídném. Není zde kanalizace, ani vodovod, elektroinstalace 
nevyhovující, střešní krytina vyžaduje výměnu.
              Stav duchovní správy: nedělních bohoslužeb se účastní průměrně 100 farníků, 
většinou pokročilého věku. Na bohoslužbách v týdnu ( ve čtvrtek a v sobotu ) je účast početně 
slabší. Velká část farníků je zvyklá pravidelně přijímat svátosti. U prvního sv. přijímání v roce 
1987 byly 4 děti. Téměř 20 farníků přijalo v r. 1987 sv. biřmování ve Vyškově. Zaopatřování 
věřících je v této farnosti kněz obvykle včas zavolán. Do vyučování náboženství není 
přihlášen nikdo. 
             V Orlovicích je velmi dobrá spolupráce mezi farníky a knězem ať se to týká duchovní 
správy. 
         

                         
                                       Kostel sv. Václava v Orlovicích 

        Nad obcí Orlivice na předradí zříceniny hradu Orlova v okrese Vyškov stojí kostel sv. 
Václava. Návrší se rozkládá na severozápadě od vesnice. Návrší má l vesnici prudký spád a 
ke kostelu se stoupá po 175 kamenných a betonových schdech. Kostel je postaven z pálených 
cihel a kamene, kterého bylo použito z bývalého hradu Orlova. Je dlouhý 26 metrů a je 
zakončen uvnitř zaoblenou apsidou. Presbitář je oddělen od lodi vítězným obloukem a má 
rozměry6,7 x 5 m- V presbytáři jsou umístěna okna a to na levé straně jedno, které vede do 
přístřeší nad sakristií, takže nepropouští světlo. Kostel je jedno-lodní. Loď má rozměry14 x8 
m.Zdivo lodi je zesíleno po obou stranách lodi sklenutými oblouky. V obloucích po každé 
straně je po jednom okně. Do kostela se vstupuje předsíní, která má rozměry 4 x 6 m. Loď 
kostela je vydlážděna kamennými dlaždicemi a zaklenuta valenou klenbou, v jejíž středu je 
otvor.Kostel je orientován na východ - západ a vchází se do něho hlavním vchodem ze 
západu.Vchod na věž a na kůr je z venčí poblíž hlavního vchodu na severní straně. Kůr se 
rozkládá nad prostorem předsíně. Věž je dřevěná a je nad zdivem presbytáře. Celková výše od 
země je 35 m. Je oplechována z roku asi 1935. Na kůru je jedno čtvercové okno, na levé 
straně je ventilátor a uprostřed varhany. Z presbytáře je vchod do sakristie a to na jižní straně. 
Sakristie má rozměry 6 x 3 m a je opatřena dvěma okny k jihu. Vchod zvenčí do sakristie je z 
jižní strany. Výška zdiva kostela je 10 m. Je pokryt bobrovkou a opatřen dvěma bleskosvody. 
Kostel má zneky barokního stylu a stojí na místě bývalé hradní kaple. 
Kostel má st. 123 a parcelní č. 2732.
Kostel je užíván Římsko-katolickou církví, adresa správce : Ř k f  - Palackého 208,  Ivanovice 
na Hané.
         Kostel do současné podoby byl upravován od roku 1784 . z té doby je i farní kronika.
                                                                  1.2. 1996.  P. Petr Žůrek. 

  

                                                  Farní budova v Orlovicích                    
        Farní budova je situována v obci Orlovice / okres Vyškov / pod kostelem. Je postavena z 
tvrdého materiálu, pálených cihel a kamene. Je přízemní a krytá štípaným šindelem, který je 
překryt břidlicí ve velmi špatném stavu. V půdoryse má má rozměry 20 x 10 m, výška je 3 m. 
Je opatřena dvěma komíny. Místnosti v přízemí: chodba 10 x 1,6 m, místnosti 3,7 x 5,8 m, - 
4,7 x4,6 m, - 4,6 x 4 m, - kuchyně 4,3 x 3 m.
        Na krovech je nápis z roku 1817:  Renovirovano 18917.
Podle písemných záznamů je první duchovní správce uváděn v roce 1875 a tím snad je i dáno 
orientační datum existence farní budovy. 



        Poslední větší oprava byla provedena roku 1958.
        Farní beneficium Orlovice je uvedeno pod položkou výkazu změn 225/ 81, čis. popisné 
61, evidenční 106, parcelní číslo 101/1, a čis. 101/ 2 jsou zahrady.
                                                                     1.2. 1996 P. Petr Žůrek.

                                 Historie kostela sv. Václava
                               a zvony v  Orlovicích . 
       
           Na plochém hřebeni, vystupujícím z masivu Litenčických vrchů nad Orlovicemi, stával 
hrad Orlov. Až do zaniknutí říše Velkomoravské, byl tenato hrad obsazen vojenskou 
posádkou. Dle ústního podání / farní kronika /, český král Václav II. daroval prastarý hrad, za 
věrnost, Nehradovi, synu Velena z Ořechova. Hrad pak přechází do držení rytířského řádu 
Johanitů. Johanité byli uvedeni do Čech v XII. století za panování Vladislava II. v roce 1328 
až 1332 je již znám komtur Johanitů Berchtold ze Salze /Německo /. 7. ledna 1362 sepsal 
komtur Radslav řečený Řendlich a převor Fr. Havel z Lemberka pergamenovou listinu / 
nacházející se v kroměřížském muzeu / v záležitosti půjčky deseti hřiven pražských grošů na 
výživu členů komendy v Orlovicích. Podle zemských desek II v Brně, byl hrad zpustošen  za 
uherské války 1468. Zůstala pouze kaple, při které trval závazek hradního kaplana, který se 
připomíná ještě v roce 1555 / Topografie Moravy III - sv. II díl Dr. P. Gregor Wolný /. Podle 
této topografie se nachází pod hlavním oltářem veliká krypta. Kaple byla přestavěna na kostel, 
který se od roku 1784 upravoval a modernizoval. Podle písemných záznamů prvním 
duchovním správcem je uváděn v roce 1875 p. Antoním Meiner, narozen v Bučovicích, v září 
1792 přeložen do Kučerova.
          Podle účetní knihy vedené na faře od r. 1837, byly ve věži 3 zvony - sv. Gotthard váha 
147 liber ulitý v r. 1743, druhý zvon nesl nápis DJS o váze 80 liber odlitý  v roce 1665 a třetí 
nejmenší zvon označený IAH o váze 49 liber odlitý v r. 1890.  V roce 1838 byly dva zvony 
ukradeny a zůstal pouze zvon sv. Gotthard. Vroce 1841 byly odlity 2  nové zvony, sv. Václav 
o váze 127 liber a bl. Jan Sankandr o váze 49 liber. V roce 1916byly sňaty a vzaty vojenským 
oddílem 2 zvony, sv. Gotthard váha 114 kg s nápisem " Seti Gottharde ora pro nobis " a sv. 
Václav s nápisem "s Vanceslaus pro nobis ", váha 72 kg. Zůstal bl. Jan Sankander ulitý v 
Brbě, váha 30 kg, posvěcený prelátem Augustinem Kyjovských. Tento zvon je dosud na věži, 
v době okupace 1939 - 1945 zakopán na hřbitově.
         V roce 1924 za faráře P. Františka Mikolajka - firma Herold v Chomutově odlila  nový 
zvon  ke cti sv. Václava o váze 236 kg, v roce 1927, objednané dva zvony sv. Antonín o váze  
145 kg a sv. Jan Křtitel váze 101 kg. Částku na zakoupení zvonu  věnovali farníci, sv. Václav 
8 000 Kčs, další dva menší zvony 8 000 Kčs. 
         Slavnost svěcení se konala 7.srpna 1927 za veliké účasti farníků i přespolních. 
Světitelem byl dp. děkan pustiměřský P. Mořic Surma. Kmotrami zvonu byly Antonie 
Hanáčková s. M. Málkovic, Marie Hladká a Amalie Pospíšilová, obě z Orlovic .Večer v 
neděli 7. srpna konána v kostele pobožnost za 30 padlých z farnosti ve světové válce, jimž 
poprvé nové zvony vyzváněli. V únoru v roce 1942 byly sňaty z věže 2 zvony sv. Václav a sv. 
Antonín a odvezeny, pro válečné účely do Německa. Zůstal nejmenší zvon sv. Jan Křtitel.
          Po více než 50 letech farnost opět pořídila nové zvony. V roce 1991 odlila firma L. 
Dittrichové v Brodku u Přerova 2 zvony, jeden ke cti sv. Václava o váze 220 kg a druhý ke cti 
sv. Ludmily o váze 105 kg. Obnos za oba dva zvony činil 70 000 Kčs a byl uhrazen ze sbírky 
občanů Orlovic  ( 46 900,-Kčs a Mor. Málkovic  36 300,-Kčs).Zbytek obnosu a další dary 
budou použity pro pořízení elektrického pohonu. Lze si jen přát, aby nové zvony již nikdy 
neopustily věž našeho kostela pro válečné účely.
         Ale ať hlas zvonů zní nad naší krajinou a zvěstuje lidem dobré vůle lásku a Boží 
milosrdenství, kterého je potřeba nám i celému světu




