
 
 

  

  

 

 

20 let Obnovy Staré Vody 
  
 Bude tomu právě dvacet let, kdy skauti z Velkého Týnce poprvé našli cestu do zaniklé obce Stará 
Voda ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá. Krajina byla zarostlá a v terénu bylo těžké identifikovat 
jakékoliv známky bývalého osídlení. Na místě jen majestátně stál poničený kostel svaté Anny a svatého 
Jakuba. Tehdy se skauti rozhodli, že si toto místo zaslouží důstojnější tvář a tím dali základ 
mezinárodnímu projektu Obnova Staré Vody. 
 
 Pravidelných pracovních víkendů se od té doby účastní také členové skautského střediska 
Quercus z Dubu nad Moravou, ale také desítky dalších skautů z Olomoucka i celé Moravy. Pomáhalo zde 
však i několik desítek zahraničních účastníků. V roce 1998 přijeli dobrovolníci z Francie a Slovenska, od 
roku 2000 pravidelně přijíždí skauti z Polska. V letech 2002 a 2006 ve Staré Vodě pracovali také skauti z 
partnerského města Owensboro z Kentucky v USA. V posledních letech patří mezi pravidelné účastníky 
také Kanaďané. 
 
 Postupem let se ve spolupráci s dalšími subjekty podařilo realizovat zejména obnovení kapličky 
nad Královskou studánkou, znovu zavěšení kopie čtyřmetrového oltářního obrazu nebo obnovení 
památníku místních padlých během první světové války. Další dílčí a každoroční práce probíhají v místě 
bývalého kláštera, v okolí rybníka nebo na nedalekém hřbitově. Pravidelně se čistí krajina od náletových 
křovin, upravuje se terén a seče tráva.  
 
 O víkendu 24. – 25. května se uskuteční výroční pracovní víkend, který kromě možnosti přidat 
ruku k dílu nabídne hned několik specialit. Byla vydána výroční turistická známka a nášivka. Od 18.30 
hodin proběhne v kostele slavnostní koncert, na kterém vystoupí hudebníci z řad skautů jako Iain Tait - 
dudák z Kanady, Wiesłav Janicki - písničkář z Polska, ale i folková skupina Záskok z Dubu nad Moravou, 
Antonín Hradil - houslový virtuos Moravské filharmonie Olomouc nebo flétnisté Flauto Trio de la 
Neredina. Vstupné na koncert bude dobrovolné a výtěžek bude předán olomouckému sdružení Jdeme 
autistům naproti. Po skončení koncertu se uskuteční světelný průvod od kostela ke Královské studánce 
v duchu tradičních světelných průvodů, které byly součástí slavné Starovodské historie. 
 
Na výroční Obnovu Staré Vody jsou zváni pravidelní účastníci i dobrovolníci, kteří se chtějí podílet na 
zkrášlování místa vůbec poprvé. Spí se ve stanech na prostranství před kostelem. Je možné přijet již 
v pátek v odpoledních hodinách a akce končí během nedělního dopoledne. Vlastní nářadí vítáno 
(sekery, pily, pákové nůžky, motyky, hrábě). Je možné přijet také pouze na sobotní koncert. Jsou zváni 
skauti, příznivci, dobrovolníci i široká veřejnost. 
 
Bez povolení průjezdu vojenským prostorem je nutné z Olomouce volit trasu přes Jívovou, Domašov nad 
Bystřicí a Město Libavá. 
 
 Další informace najdete na webových stránkách www.19-stredisko.skauting.cz nebo poskytne 
hlavní koordinátor akce, JUDr. Jan Pečínka „Jambo“, tel.: 731 059 298, email: pecinka@volny.cz 
 


