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Jak jiÏ samotn˘ název obce napovídá, jedná se o místo leÏící v samém srdci Moravského krasu. Nedaleká propast
Macocha, která patfií k nejvût‰ím svého druhu v âeské republice, spolu s jeskyní Balcarkou, nacházející se jiÏnû od obce, pat-
fií k vyhledávan˘m místÛm tohoto kraje. Vedle okolních pfiírodních krás ale mÛÏeme v obci obdivovat také kostel svaté Máfií
Magdalény ãi zachovan˘ vûtrn˘ ml˘n, pocházející z poãátku 19. století.

Nicménû právû turisticky hojnû
nav‰tûvovaná jeskynû Balcarka,
jejíÏ bohatá krápníková v˘zdoba
byla od 20. let 20. století sou-
stavnû objevována a zkoumána
pfiedev‰ím místním rodákem, po-
slancem a speleologem Josefem
·amalíkem, je dokladem pravû-
kého osídlení zdej‰ího území.
Obdobnû jako jeskynû KÛlna,
kterou jsme si zmiÀovali v sou-
vislosti s historií nedalekého
Sloupu, slouÏily taktéÏ prostory
Balcarky jako obydlí pro pravû-
kého ãlovûka. Dokladem jsou 
nalezené pozÛstatky ohni‰È, nej-
rÛznûj‰ích nástrojÛ a kosterních
pozÛstatkÛ zvífiat.

Poãátky historie obce jako ta-
kové ale spadají zhruba do první
poloviny 13. století, kdy tuto 
ponûkud málo obydlenou oblast
zaãali pfieváÏnû nûmeck˘m oby-
vatelstvem kolonizovat tehdej‰í
vládci zdej‰ího území, páni
z Hol‰tejna. Nicménû první píse-
mná zmínka, v níÏ je uvádûn 
nûmeck˘ název Peterschlag ne-
boli Petrova m˘tina, pochází aÏ

z roku 1349. V pozdûj‰ích zápi-
sech je ale jiÏ jako název obce
zmiÀován Ostrow. Majiteli zdej-
‰í oblasti tedy byli jednak 
pfiíslu‰níci velmi vlivného mo-

ravského rodu pánÛ z Hol‰tejna,
a jednak také místní vladyck˘
rod, jehoÏ ãlenové se po Ostrovû
psali.

Bûhem 15. století ale ‰lechtick˘

rod pánÛ z Hol-
‰tejna vymírá po

meãi. Konkrétnû se tak stalo po
smrti posledního muÏského ãlena
Voka IV., kter˘ ale celé panství
v roce 1437 je‰tû pfied svojí smrtí
stihl prodat Hynkovi z Vald‰tejna.
Ten ov‰em panství spolu
s Ostrovem nedrÏel dlouho a za
pomûrnû krátkou dobu se zde tak
vystfiídalo nûkolik majitelÛ z rÛz-
n˘ch ‰lechtick˘ch rodÛ. Nakonec
vesnici koupil Bernard Drnovsk˘
z Drnovic, majitel rájeckého zám-
ku, a Ostrov byl tak pfiipojen k rá-
jeckému panství, jehoÏ souãástí
byl aÏ do minulého století. Jak jiÏ
víme, rájecké panství spolu
s Ostrovem vlastnil po vymfiení
rodu Drnovsk˘ch nejprve hrabûcí
rod RoggendorfÛ a poté Salm-
ReifferscheidtÛ, jímÏ byl na 
základû tzv. Bene‰ov˘ch dekretÛ
cel˘ majetek po druhé svûtové
válce znárodnûn.
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Z historie obcí a mûst na‰eho regionu OSTROV U MACOCHY

Ostrov u Macochy jako na dlani.


