Stará Ves
Kraj: Moravskoslezský

Okres: Bruntál

Správní obvod: Rýmařov

GPS souřadnice: 49.958386N, 17.236467E

Nadmořská výška: 645 m n. m.

První pís. zmínka: 1561 (461 let)

Počet obyvatel: 492

PSČ: 795 01

Adresa URL: www.staraves.eu

O obci
Obec Stará Ves leží asi 5 km severozápadně od Rýmařova při Podolském potoku. Obec má 2
katastrální území, a to katastr Stará Ves u Rýmařova a Žďárský potok.

Historie obce
Historie obce Stará Ves začíná ve 13. století, kdy biskup Bruno založil na místě dnešní Staré Vsi osadu,
která patřila do Rabštejnského panství. Rabštejnské panství bylo postiženo válkami ...

Ubytování a restaurace
V současné době je v obci 5 penzionů a další kapacity ubyvání se připravují. Rovněž hladoví zde
mohou být dostatečně nasyceni ve dvou restauracích, z nichž jedna je nekuřácká.

Okolí a příroda
Obec se rozkládá v jižní části Chráněné krajinné oblasti Jeseníky a poskytuje návštěvníkům
překrásné lesnaté prostředí jako stvořené pro pěší turistiku.

Současnost obce
V obci funguje místní knihovna, budova místního kina, kde se konají různé akce - 3 až 4 plesy za sezónu,
dětský den a různá kulturní představení. Velice činný je oddíl místních dobrovolných hasičů,
který pořádá pravidelně soutěže, ples a ...

Sportovní možnosti
Krásy okolní krajiny je možné obdivovat na dvou kolech, neboť jsou zde vybudovány více či méně
náročné cyklostezky. Sportovní nadšenci si mohou v zimě dosytosti užít v areálu sjezdové lyžování a
také vybít svou energii na běžkách.

Památky a zajímavosti
Pro potešení oka lze zhlédnout kulturní památku a to sochu sv. Jana Nepomuckého na Potočné ulici. Jde o
barokní plastiku z pozdní doby 18. století, v současné době po komplexní restauraci.

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/6306/stara-ves/
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Doprava
Doprava je zajišťována autobusovými spoji. Nejbližší železniční stanice je v Rýmařově s napojením
na Valšov - Bruntál - Olomouc. Spádovým městem je Rýmařov.

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/6306/stara-ves/

Strana 2/2 , Vytisknuto: 30.6.2022 01:14:23

