Opis listiny, která byla uschována v skleněném cilindru do báně věžové kostela ve Staré Vsi.
Ve jménu Nejsvětější Trojice.
Dne 13. listopadu 1881 (jeden tisíc osm set jeden a osmdesát ) což připadlo roku toho na neděli
23. po sv. Duchu, postaven na věž nového chrámu Staroveského kříž, posvěcený p.děkanem
přerovským a spolu farářem v Předmostí Janem Dolinou, ve čtvrtém roce pontificatu Jeho Svatosti
papeže Lva 13., v 33. roce panování Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa, v 28. roce
arcibiskupství Jeho Eminence Nejdůstojnějšího kardinála Bedřicha landhraběte F?urstenberka,
Vysokého patrona zdejšího chrámu, za faráře Jana Vyhlídala, za představeného obce Staroveské
Josefa Kužely a za představeného obce Přestavlk Josefa Petříka.
Již Nejdůstojnější arcibiskup Olomucký hrabě Chotek, jenž zpravoval arcidiecezi Olomuckou od
roku 1831 až do roku 1836, zamýšlel ve Staré Vsi postaviti nový chrám na místě starého a velmi
chatrného, však ale nenadálá smrt překazila úmysl jeho a teprv Jeho Eminenci Nejdůstojnějšímu
kardinalovi Bedřichovi, landhraběti z Furstenberku, Bohem popřáno k místu přivésti bohumilé dílo
toto.
Když v měsíci listopadu 1876 novoustanovený farář Staroveský Jan Vyhlídal svému arcipastýři a
patronovi za udělení fary Staroveské v Kroměříži děkoval, zpoměl si Nejdůstojnější arcipastýř na
chatrný stav kostelíčka Staroveského a vyjádřil svou ochotu vyhověti své povinnosti jakožto patron
a k stavbě přikročiti.
V lednu měsíci roku 1878 odebrali se čtyři členové kostelního výboru farnosti Staroveské a sice
Josef Kužela a Tomáš Březina, oba ze Staré Vsi, Josef Petřík a František Ostrčil, oba z Přestavlk
spolu s farářem do Kroměříže s prosbou o nový chrám. Na prosbu přednešenou odpověděl Nejdůst.
arcipastýř, že letos, totiž v roce 1878 k stavbě ještě nepřijde, byl však ochoten dáti nařízení svému
inžinýrovi k zhotovení plánu nového kostela ve Staré Vsi. Plány tyto s rozpočtem zhotovené od
arcibiskupského inžinýra Gustava Meretty, byly od Vysokého patrona schválené a od fárníků
Staroveských přijaté a tak přikročeno v roce 1880 k stavbě na místě, kde starý kostelíček stával a
sice stavitelem Vilémem Žákem z Přerova za dohlídky arcibiskupského inžinýra Gustava Meretty.
Hned 7. prosince 1879 dovezena první fůra kamene ku stavbě ze skály Tučínské, dne 19. května
1880 ve středu svatodušní sloužena poslední zpívaná mše sv. v starém kostelíčku a tentýž den
započato s jeho bouráním, kopáním základu a planýrováním.
Dne 24. června 1880 na sv. Jana Křtitele položen základní kámen s velikou slávou a při hojném
účastenství farníků.
V roce tomto totiž 1880 vykopány jsou základy a zdi vystaveny až po řimsu asi tři metry nad
zemi, též asi tak vysoko vyhnány jsou zdi věže.
V roce 1881 bylo v stavbě pokračováno, planýrování skončeno, zdivo zevnitřní kostela i věže
dohotoveno, uvnitř sklenuto gurty a presbyterium, některá okna dohotovena zcela, některá z částky,
postaven krov na kostel a břidlicí pokryt, tak taky i krov na věž a dne na počátku uvedeného
přikročeno k posvěcení kříže na věž.
Za doby uvedené žilo ve Staré Vsi v 123 číslech 798 katolických křesťanů, v Přestavlkách toho
roku v 71 číslech 562 katolických křesťanů.
V Přestavlkách toho roku takřka všichni usedlí vyhořeli a někteří domkáři, polovice dolní na jaře
a horní polovice v měsíci srpnu.
Výlohy stavby veškeré rozpočtené na 46.105 zlatých 34 kr. rakouské měny. Vysoký patron k
tomu přispěl jako patron 10.043 zl.79 kr. a jako daň platící velkostatkář 9783 zl.59 kr., spolu 19827
zl.38 kr. Obec Staroveská přispěla 21.087 zl. 64 kr. a obec Přestavlcká 5190 zl.32 kr., úhrn hlavní
suma 46.105 zl. 34 kr.
Ve farnosti zařízen hned před počátkem stavby spolek k opatření kostelního nářadí pro nový
chrám, jmění spolku vyrostlo do 13. listopadu 1881 na 995 zl. 84 kr. a jedno 50 zl. státní obligaci.
Mimo toho zařízení sbírka mezi matkami ve farnosti Staroveské, které dílem složily, dílem složiti
slíbily na pořízení kostelního nářadí 1218 zl. 50 kr. do téže doby 13. listopadu 1881.

Augustin Bartík s manželkou svou Barborou slíbili před novým chrámem postaviti nový slušný
kříž.
Bratrstvo sv. Růžence zavázalo se koupiti obraz Bl. P. Marie růžencové. Svobodní synové a
dcery farnosti Staroveské chtějí opatřiti 3 oltářní kříže po jednom na každý oltář a lampu před hlavní
oltář pro věčné světlo.
Potomci naši, jež po letech listinu tuto čísti budete, vizte oběť, jakou jsme ochotně přinesli pro
Boha a zároveň z lásky k Vám, očekávajíce, že za tuto lásku naši i vy láskou nám se odsloužíte, že
Vám vždy zůstane milým a drahým chrám námi vystavený, a že v ochraně tomto na nás, jsoucích
zatím již na pravdě boží, častěj na modlitbách si vzpomenete.

