Ostružná
Kraj: Olomoucký

Okres: Jeseník

Správní obvod: Jeseník

GPS souřadnice: 50.185117N, 17.051498E

Nadmořská výška: 694 m n. m.

První pís. zmínka: 1561 (460 let)

Počet obyvatel: 164

PSČ: 788 25

Adresa URL: www.obecostruzna.cz

O obci
Horská obec Ostružná leží 1 km západně od Ramzovského sedla. Je největším střediskem cestovního
ruchu na Jesenicku. Obec je tvořená místními částmi Petříkov a Ramzová.

Historie obce
Klíčem k vysvětlení českého jména obce je její německý název. Ten však původně zněl
Spaarrenhau ve významu místo, kde se kácely klády. Z původního názvu vzniklo nářeční Spornhau
(Sporn- ve významu ostruha) ...

Ubytování a restaurace
Pro ubytování je v zde k dispozici 1 200 lůžek v podnikatelské a podnikové sféře - např. Hotel Park
Ostružná, dalších asi 1 000 lůžek nabízejí soukromé rekreační chaty - např. horské chaty
Ostružná. V obci jsou také prodejny potravin.

Okolí a příroda
Na území obce a v okolí se nachází několik přírodních památek jako památné stromy, rezervace a
další.

Současnost obce
Je zde hasičská zbrojnice, pošta a obecní úřad. Na kopci směrem na Brannou umístila větrná energetika
Wenergo šest větrných elektráren.
Ostružná je členem Mikroregionu Jesenicko, svazku obcí vzniklého v roce 1999.

Sportovní možnosti
Skiareál Ostružná (700 - 835 m) má na severních svazích šest upravovaných sjezdovek s délkou více jak 2
km a 5 vleků s kapacitou 2500 osob/h. Přijdou si zde na své zdatní lyžaři, začátečníci,
snowboardisté, ale hlavně rodiny s dětmi.

Památky a zajímavosti
V obci se nachází římskokatolický farní kostel sv. Tří králů, pozdně barokní stavba z roku 1794. V
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něm jsou dva obrazy Jana Kryštofa Handkeho - Klanění tří králů na hlavním oltáři a sb. Ondřej
Velinský na bočním oltáři, ...

Doprava
Je zde vlakové nádraží Ostružná a autobusová zastávka. Je možné se dostat i osobní automobilovou
dopravou.
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