Ostružná
Identifikační údaje
Lokalita

Ostružná

Obec

Ostružná

Okres

Jeseník

Kraj

Olomoucký kraj

Katastrální území

Ostružná, kód: 716219

GPS souřadnice

50° 11' 4.3''
17° 3' 8.1''

Hist. název

Spornava

Výměra

1 020 m²

Vlastnictví

Obec

Vlastník

Obec Ostružná, č. p. 135, 78825 Ostružná

Stav

Neudržovaný v původní podobě

Opuštěno

Ne

Stručný popis
Obec Ostružná (před rokem 1918 Spornava, Špornava, něm. Spornhau),[2] rozkládající se po obou stranách
moravsko-slezské hranice, se nachází v okrese Jeseník, kraj Olomoucký.
Vesnice Ostružná byla založena roku 1561 za Václava ze Zvole na jeho kolštejnském panství. Původní německý název vsi byl
Sparrenhau a odkazoval k rubání klád - ves měla od založení především dřevařský charakter. Až později z něj vzniklo
Spornhau, což bylo později v 19. století, když vznikl český název, mylně vztaženo ke slovu Sporn = ostruha.
Brzy po založení byla ve vsi dědičná rychta, kostel a (luteránská) fara, která ovšem za třicetileté války zanikla. Ostružná
zůstala součástí kolštejnského panství po celou dobu, kdy se střídali jeho majitelé - po Zvolských to byl v letech 1570-1581
Karel starší ze Žerotína, po něm Bruntálští z Vrbna, v letech 1615-1621 Hanuš Petřvaldský z Petřvaldu a poté až do 20.
století Lichtenštejnové.
V roce 1784 byla ve vsi založena římskokatolická lokální kuracie, později povýšená na faru, a o deset let později byl
dokončen nový kostel svatých Tří králů.[3] Farnost byla zrušena 1. října 2004. Škola v obci působila od 18. století.
Nejvýznamnějším hospodářským odvětvím obce bylo lesnictví - odsud byly spravovány rozsáhlé lesy kolštejnského panství,
které po první pozemkové reformě přešly do majetku státu - a navazující dřevařská výroba. Významná pro rozvoj Ostružná
byla rovněž dopravně výhodná poloha pod Ramzovským sedlem, kterým vedle silnice vedla od roku 1888 rovněž železniční
trať. Nacházela se tu také jediná továrna na zinkové barvy v Rakousko-Uhersku.
Původní obyvatelé obce byli vesměs německé národnosti, teprve za první republiky zde vznikla česká menšina tvořená
zejména drážními zaměstnanci. Politicky se obyvatelé za první republiky orientovali na křesťanské sociály a agrárníky. Po
odsunu Němců po roce 1945 byla dosídlena jen částečně a dnes tu žije jen zlomek předválečného počtu obyvatel.
Zemědělské pozemky převzal roku 1949 státní statek v Branné (později ve Starém Městě) a rovněž správa státních lesů byla
centralizována, což vedlo ke ztrátě zaměstnání v místě.
Od počátku obecního zřízení roku 1850 byla Ostružná samostatnou obcí, jejíž osadou byl Petříkov a od roku 1960 rovněž
Ramzová. Od 1. července 1975 byla celá obec připojena k Branné, ale 23. listopadu 1990 se opět osamostatnila.
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