Ostrov u Macochy
Kraj: Jihomoravský

Okres: Blansko

Správní obvod: Blansko

GPS souřadnice: 49.382364N, 16.762680E

Nadmořská výška: 485 m n. m.

První pís. zmínka: 1349 (673 let)

Počet obyvatel: 1 112

PSČ: 679 14

Adresa URL: www.ostrovumacochy.cz

Památky a zajímavosti Ostrov u Macochy
Kostel sv. Maří Magdalény v Ostrově založily dvě sestry, zřejmě majitelky holštejnského panství, roku
1490 (ale již roku 1437 se připomíná fara, tudíž zde kostel musel být již dříve). Stojí při okraji roviny
nad údolím a pohlížíme-li tedy z údolí, zdá se, jako by byl na kopci. Koncem 17. století byl velmi zchátralý
a roku 1690 byl opraven z dobročinných darů, které vyprosil zdejší poustevník. Teprv roku 1779 byla
zpřístupněna věž a roku 1785 byl kostel rozšířen. Velkou opravu prodělal v roce 1848. Roku 1851 v
poledne však blesk zapálil věž a žár byl tak silný, že roztavil zvony, z nichž jeden z roku 1550 měl nápis:
"Verbum Domini manet in aeternum (Slovo páně zůstane na věky. Kdo sedí ke stolu, nemodlí se k bohu, jest
přirovnán k volu. Amen. Filip 1550)". Druhý zvon pocházel z roku 1740. Po požáru byla věž opravena a zvony
ulity znovu. Roku 1902 byl od kostela přestěhován hřbitov za vesnici směrem ke Sloupu.
Před kostelem stojí kříž a socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1829.
V Ostrově se také nachází větrný mlýn holandského typu (zděný) u čp. 120, 600 m západně od
středu obce, na jejím okraji nad bývalou vápenkou. Zdivo mlýna je z lomového kamene. Mlýn byl postaven
kolem roku 1865 a přestože sloužil svému účelu jen do konce 19. století, dochoval se téměř v
původní podobě. V provozu byl do roku 1902 po roce 1932 již bez perutí. Mlýn je trvale obydlen s dochovaným
mlecím složením ve 3. patře. Dnes slouží jako rekreační obydlí.

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/4117/ostrov-u-macochy/pamatky-turistika/
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