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…silnička se mělce vyhoupne z lesa mezi pole a na obzoru se objeví známá linka 
vesnice zarámovaná lesnatými kopci Lípou a Brahem. Čas jako by přestal existo-
vat a minulost získává osobité kouzlo. Desítky generací tudy procházely a spolu 
s námi měly jedno společné – lásku ke kousku země, jemuž říkáme domov.

V roce 1115 se v dochovaných písemných záznamech poprvé objevilo jméno obce 
Ostrovec. Devítistému výročí této skutečnosti je věnována tato pamětní publika-
ce. Skromné povídání si nečiní nároky na úplnost a zevrubnost. Bylo sestaveno 
podle několika dostupných pramenů a zmínek a z velké části díky občanům, kteří 
poskytli své památeční fotografie, aby mohli těm ostatním připomenout střípky 
z historie Ostrovce. Přesto tato útlá publikace je prvním a uceleným přehledem, 
který kdy o Ostrovci byl vydán.

 Vítejte na Ostrovci!

Jaro 2015 na Ostrovci.
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Ostrovec se rozkládá na svažitém úbočí hřbetu nad soutokem Hlohovického 
(též Mlečického) a Zbirožského potoka. Je obklopen poli, která ho spojují se soused-
ní Lhotkou. V okolí se zdvíhá několik zalesněných kopců Křivoklátské vrchoviny. 
Nejvýznamnější je Lípa (503,5 m n. m.) a Brah (523,5 m n. m.). Název Ostro-
vec, dříve uváděn také jako Ostrov, zřejmě pochází z umístění vsi na vybíhajícím 
ostrohu v nadmořské výšce 395 metrů nad mořem, který byl jakýmsi ostrovem 
v moři lesů.

Ostrovec je ves prastará, podle zmínky v darovací listině byla knížetem Vladi-
slavem darována benediktinskému Kladrubskému klášteru u Stříbra roku 1115. 
Archeologický výzkum, který zde proběhl v roce 1997, potvrdil, že na východní 
straně návsi stávala dřevěná věžová stavba – tvrz drobné šlechty předhusitské 
doby.

Ostrovec z Brahu.
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ČASOVÁ OSA, aneb Nahlédnutí za oponu století

1115 •  první písemná zmínka, kníže Vladislav daruje Ostrovec Kladrubskému 
klášteru

1362 • Karel IV. daruje ves i dvůr Lhotu Buškovi z Rosejovic
1366 • Ostrovec ve vlastnictví Michala ze Sedlce
1384 •  Michal předává majetek svému synovi a je zde zřízena tvrz Michala  

z Ostrovce
1541 • Jiřík Osterský ze Sulevic prodává Janu Mladotovi ze Solopysk ves s dvorem
1588 • Ostrovec ve vlastnictví Viléma Svitáka z Landštejna a na Krašově
1588 • Ostrovec prodán císaři Rudolfu II.
1607 • ves připojena jako královský majetek ke Zbirohu
1642 • dvůr kupuje Cecílie Salomena Kolencová, manželka zbirožského hejtmana
1664 • tvrz zaniká, na jejím místě vzniká ovčín
1652 • vznik roubeného mlýna v údolí Zbirožského potoka
1654 • na Ostrovci je 9 usedlostí, z toho 6 selských gruntů
1665 • velké krupobití zničilo veškerou úrodu
1738 • vystavěna barokní kaple sv. Vojtěcha v lese 1,5 km západním směrem
1761 • vznik roubené zvoničky na návsi
1777 • zrušen dvůr s ovčínem a budovy prodány poddaným
1888 • otevření školy
1895 • škola rozšířena o druhou třídu
1913 • založení sboru dobrovolných hasičů
1914 • slavnostní svěcení hasičské stříkačky
1922 • založen divadelní ochotnický spolek
1938 • do obce zavedena elektřina
1949 • založena společná prádelna
1950 • zhotoven obecní rozhlas
1957 • založeno Jednotné zemědělské družstvo na Ostrovci
1960 • JZD Háje Ostrovec-Lhotka připojeno k ekonomickému celku Mlečice
1962 • postavena autobusová čekárna a otočka pro autobus
1962 • uzavřena základní škola
1967 • položen asfaltový povrch na náves
1969 • zavedeno veřejné osvětlení obce
1973 • národní výbor přestěhován do sousední Lhotky
1974 • postavena prodejna smíšeného zboží
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1976 • budova školy opravena na knihovnu a společenskou místnost
1978 • Ostrovec součástí Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko
1980 • sloučení obcí Ostrovec a Lhotka pod MNV Mlečice
1995 • Ostrovec zařazen mezi vesnické památkové rezervace
1995 • poprvé slavíme výročí od první zmínky o Ostrovci-880 let
1997 • postaven památník padlým ve válce
1997 • archeologický výzkum v obci
2000 • v hájovně pod Ostrovcem natáčen televizní seriál Ranč u Zelené sedmy
2006 • zaveden vodovod
2007 • první letecký snímek obce
2011 • oprava návsi na Ostrovci
2012 • generální oprava kaple sv. Vojtěcha
2014 • založení Obecní knihovny Lhotka
2015 • oslavy výročí první zmínky o obci

Lesní kaple sv. Vojtěcha je krásně opravená.
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Dnes již nestojící statek č. p. 4 „U Čiháků“.

ARCHITEKTURA

Na území vsi se nachází velmi hodnotný soubor lidové roubené architektury brd-
ského typu. Jádrem vesnice je mírně svažitá náves obdélníkového tvaru. 

Zástavbu tvoří roubené zemědělské usedlosti s přízemními obytnými domy 
z konce 18. a počátku 19. století. Charakteristická pro zdejší architekturu je stře-
cha, která značně přesahuje prostor nad zápražím. Vzniká tím pavlač, většinou 
vyvýšená a opatřená dřevěným zábradlím. Zajímavostí jsou také tzv. sdružená 
okna, kdy dvě okna jsou oddělena jen malými sloupky. Nejlépe se dochovala rou-
benka s číslem popisným 8, která má chráněnou stodolu a chlévy se zvláštním 
klenutím. Štít tvoří lomenice se vstřícně skládanými prkny. Nejstarším domem 
v obci je dům s číslem 4, zvaný Na Tvrzi. Měl krásný štít skládaný do kosočtverce, 
dnes je změněn na rovný. Malá dřevěná sýpka stojící vedle domu, je poslední, kte-
rá se v obci zachovala. Dům č. 3, stojící na příjezdové cestě k návsi, byl nahrazen 
zdařilou kopií. Na Ostrovci je k vidění i takzvaná roubenka v kožichu. Je to dům 
s číslem popisným 6/19, který má celou venkovní stranu omazanou hliněnou 
maltou a nabílenou vápnem.

Osudy lidí i domů zevrubně popisuje kronikářka obce paní Jarmila Vávrová 
v Popisu obyvatel a domů v Ostrovci z roku 1997.
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 Roubenka č. p. 14 s pavláčkou na severní straně.

Roubenka Na Tvrzi má sdružená okna.
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Zvonička (1924).

ZVONIČKA

Na návsi stojí roubená čtvercová kaplička se stanovou střechou se zvoničkou, kte-
rá je ukončena tzv. lucernou, která přináší dovnitř světlo. Je to však pouze replika 
té původní z roku 1767. Originální trámy byly tesané, nyní jsou řezané, scho-
dy byly kamenné, nyní vyspravené betonem. Podle pamětníků se zvonilo ráno,  
v poledne a večer. O Velikonocíh chodilo procesí s řehtačkami kolem zvoničky.



10

Zvonička v současnosti.
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ZÍMŮV MLÝN

Ostrovecký mlýn (také Zímův, Hořejší či Podostrovecký), patrová roubená stavba 
s mansardovou šindelovou střechou, je chráněná památka architektury brdského 
typu. Pochází z roku 1652. Dnešní podoba pochází z let 1794 až 1804. Zachovala 
se původní malá okénka. Za síní je patrová mlýnice se zděným přístavkem pro 
vodní kolo. Nad bočním vchodem je vysunut v patře krátký úsek pavlače se zábra-
dlím z plochých kuželek. Zápraží kryje přesahující střecha. Hospodářská stavení 
dvora jsou z větší části odbourána. Jde o unikátní technickou památku. Mlít se 
zde přestalo po první světové válce.

Zímův mlýn.



12

Není to ale jediný mlýn pod Ostrovcem. Vod Zbirožského potoka využíval již od 
roku 1590 mlýn u Čiháků, zvaný Jankovský či Dolejší.

Mlýn „U Čiháků“ pod Ostrovcem ukončil provoz  
krátce po 2. světové válce (1929).

PŘÍRODA

Zbirožský potok je dlouhý 29 kilometrů a jeho nejmalebnější část vede právě pod 
Ostrovcem kolem Ostroveckého (Zímova) mlýna. Ten leží na sedmém kilometru 
jeho toku. Nedaleko od mlýna ústí do Zbirožského potoka zleva potok Hlohovický 
(též Mlečický) a za Jankovským mlýnem zprava ještě Ostrovecký potok. Zbirožský 
potok poté pokračuje údolími do přírodní rezervace Skryjská jezírka, kde vytváří 
divoký kaňon a mezi obcemi Čilou a Skryjemi ústí do Berounky. Během svého 
toku překonává Zbirožák téměř třistametrový výškový rozdíl.
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Skryjská jezírka v kaňonu Zbirožského potoka.

Pod Ostrovcem nad levým břehem Zbirožského potoka se nachází Lípa - pří-
rodní rezervace, vyhlášená v roce 1990. Na suťovém podkladu tu rostou buky, 
javory, samozřejmě lípy i jehličnany a v podrostu 140 druhů cévnatých rostlin. 
Do katastru Ostrovce patří i národní přírodní rezervace Kohoutov s 30 hektary 
přirozeného starého porostu buků. Z rostlinek je pozoruhodná kyčelnice cibul-
konosná. Je to 30 až 60 cm vysoká lesní bylina, její květ je nafialovělý se čtyřmi 
okvětními lístky, roste a kvete především ve vlhkých bučinách v květnu až červnu. 
K zajímavým živočichům patří čáp černý, mlok skvrnitý nebo ropucha obecná.

kyčelnice cibulkonosná
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OSOBNOSTI, OBYVATELSTVO, RODÁCI

Dnes už je těžké spočítat pro kolik generací se stal Ostrovec domovem, který po-
skytoval útočiště a obživu. Jisté je, že obyvatelé se živili především zemědělskou 
a lesnickou činností a za prací se dojíždělo do Zbiroha, ale i do Plzně. Někteří za 
prací odjeli až do Ameriky.

V období první světové války padlo na bojištích 4,6 % obyvatel Ostrovce. Hrdi-
nům první i druhé světové války je věnovám pomníček na návsi, který připomíná 
jejich jména:

Belšán Josef, čp. 27 3. 7. 1886–1914
Belšán Václav, čp. 27 29. 9. 1874–?
Belšán Vojtěch, čp. 22 5. 3. 1880–8. 9. 1914
Blažek Jan, čp. 25 26. 11. 1881–8. 9. 1914
Čihák Václav, čp. 18 16. 10. 1889–1. 4. 1915
Hrabík Augustýn, čp. 23 28. 2. 1885–?.7.1915
Kolář Václav, čp. 7 20. 7. 1886–? 1915
Šála František, čp. 8 28. 11. 1897–8. 9. 1914
Šála Josef, čp. 8 6. 10. 1895–16. 9. 1916
Kučera Antonín 1893–1945

Statek „U Svobodů“ č. p. 5 se svými obyvateli (1915).
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Náves v zimě (30. léta 20. století).

Dům č. p. 14 (20. léta 20. století).
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Celkový pohled na Ostrovec (1920).

Údolí Zbirožského potoka se Zímovým mlýnem (30. léta 20. století)
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Obecní kovárna na Ostrovci (1935). Koně drží Josef němec ze Lhotky (Kozův mlýn), 
vedle kovář J. Plecitý, syn Josef, manželka M. Plecitá a dcera Helena.

Statek č. p. 8 „U Šálů“ (1915). Majitelé V. Šála a Marie, roz. Kleisingerová.  
Děti M. Šálová, provdaná Čiháková (mlýn), Jaroslav Šála, zemřel tragicky v Plzni.
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Svatba na Ostrovci (30. léta 20. století).

„Ostrovecká mládež“ – V. Šlesingr, V. Pacák, V. Šíma (1938).
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Zajímavé je srovnání počtu obyvatel Ostrovce a Lhotky a jeho časový vývoj:

rok 1869 1880 1890 1900 1910 1920 1930
Ostrovec 198 175 185 184 171 150 138
Lhotka 434 289 247 240 210 197 189

Výsledky sčítání lidu v novější historii ukazují počet obyvatel Ostrovce a Lhotky 
dohromady:

rok 1961 1970 1980 1991 1999 2009 2014
Ostrovec-Lhotka 206 167 125 96 88 98 100

Ve vedení obce se vystřídala řada starostů:

období ve funkci jméno povolání, bydliště
1901–1920 Josef Čihák rolník, čp. 4
1920–1922 František Svoboda rolník, čp. 10
1922–1923 Vojtěch Šlesingr chalupník, čp. 15
1924 –1929 Václav Šála rolník, čp. 8
1930 –1935 Václav Čihák rolník, čp. 6
1935 –1938 Josef Šíma chalupník, čp. 16
1938 –1945 Václav Čihák rolník, čp. 6
1946–1950 Tomáš Svoboda chalupník, čp. 20
1951–1953 Josef Opatrný elektrikář, čp. 22
1953–1954 Božena Linhová úřednice, čp. 37
1954–1960 Tomáš Svoboda chalupník, čp. 20
1960–1967 Vladimír Hodač traktorista, Lhotka čp. 12
1968–1980 Zdeněk Zuska dělník, Lhotka čp. 10
1981–1989 Stanislav Sviták důchodce, čp. 25
1990–1998 Iva Vozáková v domácnosti, Lhotka čp. 6
1998–2002 Karel Průcha důchodce, čp. 39
2002–2010 Milan Husák vychovatel, čp. 7

2010–dosud MVDr. Václav Vozák důchodce, Lhotka čp. 6
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Josef Šíma 
starosta obce  
v letech 1935–1938.

ODBOJOVÁ ČINNOST ZA 2. SVĚTOVÉ VÁLKY

Turistická stezka protifašistických bojovníků podél Zbirožského potoka připomí-
ná vesnice, mlýny a hájovny jako němé svědky dob nedávno minulých. Místní 
odbojová skupina, jejíž zakladatelé pocházeli ze Zbiroha, byla vytvořena za úče-
lem vydávání a rozšiřování ilegálního tisku, shromažďování zbraní a poskyto-
vání úkrytů osobám stíhaných gestapem. Zlomovou událostí se v roce 1943 stalo 
vyzrazení úkrytu gestapem stíhaného Arnošta Šmída. Následovalo jeho zatčení 
a zatčení celé Němcovy rodiny z mlýna pod Lhotkou, kteří jej ukrývali. Šmíd a tři 
členové Němcovy rodiny byli brzy popraveni. Následovalo velké stíhání a zatýká-
ní osob v okolních obcích, které postihlo i obyvatele z Ostrovce. Podle vzpomínek 
účastníků bylo hlavním úkolem ostroveckých ukrývat a šatstvem a potravinami 
zásobovat hledané osoby. V okolních lesích poskytovali úkryt také pětičlenné sku-
pině sovětských zajatců. 

Z Ostrovce byli zatčeni hajný Antonín Kučera a úředník na polesí Václav Šíma. 
Ostatní z Ostrovce nebyli vyzrazeni. Z okolních obcí se mnoha stíhaným podařilo 
před zatýkáním prchnout a skrývat se. Smutné události připomíná nedaleký 
pomníček v Hájích, věnovaný jednomu z aktérů místního odboje, Františku 
Bělohlávkovi.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Sbor byl založen 29. 6. 1913 a již v tomto roce se stal členem hasičské župy zbi-
rožské. Ještě téhož roku se výbor sboru usnesl a zakoupil čtyřkolou stříkačku. 
V dubnu roku 1914 byl zřízen ženský sbor se sedmi aktivními členkami a v květnu 
téhož roku se uskutečnilo slavnostní svěcení stříkačky za přítomnosti všech členů 
a mnoha hostů z kraje. Sbor vykonával pravidelná cvičení, byla zřízena sborová 
škola, která pod vedením jednatele připravovala teoreticky členy na různé situ-
ace. Hasiči každoročně také pořádali oblíbený reprezentační ples v místním hos-
tinci U Pazáků. Pamětníci vzpomínají na obdivuhodnou pohotovost a obětavost 
členů sboru, kteří zasahovali u mnoha místních i vzdálenějších požárů.

Slavnostní svěcení hasičské stříkačky v Ostrovci dne 10. května 1914.
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Členové Sboru dobrovolných hasičů Ostrovec (1914).

DIVADELNÍ OCHOTNICKÝ SPOLEK

Na výborové schůzi dobrovolných hasičů dne 22. 2. 1922 byl založen dramatický 
odbor při tomto sboru v Ostrovci. Vzápětí byla vyvěšena vyhláška o přijímání čle-
nů do spolku divadelních ochotníků. Ihned se přihlásilo 26 členů činných a 5 členů 
přispívajících. Dalších 5 členů se přihlásilo později. Ze seznamu byl později zvolen 
výbor – režisér, pokladník, rekvizitáři. Začínající členové zapůjčili velké finanční 
částky na nákup nejnutnějších knih, stavbu jeviště, namalování opony a kulis.  
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Většina představení se odehrávala v sále v hospodě U Pazáků, hrálo se i v přírodě. 
S postupujícím získáváním zkušeností začal spolek hostovat v blízkém i dalekém 
okolí a stal se jedním z nejlepších v celém kraji. Za dobu svého působení odehráli 
členové asi 200 her, kabaretů a operet. V plném počtu účinkujících spolek fungo-
val do roku 1930, v menším počtu hráli do roku 1949. V období po 2. světové válce 
vedení spolku převzal Československý svaz mládeže. Pro značný pokles počtu oby-
vatel v obci a jejich nepříznivou věkovou strukturu nebyla činnost ochotníků fak-
ticky již nikdy obnovena. V souvislosti s divadelním spolkem stojí za zmínku ještě 
korunová sbírka na Národní divadlo, která s největší pravděpodobností proběhla 
i na Ostrovci. Byla vydána publikace ke 100. výročí Národního divadla, podklady 
k ní poskytli kronikáři řady obcí, mezi které patřil i Ostrovec.

Ostrovečtí ochotnící v sále hostince U Pazáků (30. léta 20. století).
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ŠKOLA V OBCI

Samostatnou kapitolu si zaslouží obecní škola. Ostrovecké děti navštěvovaly až 
do roku 1888 školu v Mlečicích (ta byla založena asi roku 1746). V roce 1888 byla 
na Ostrovci zřízena jednotřídní škola a byla k ní přiškolena i obec Lhotka. Ve 
stejném roce byla vystavěna i školní budova. Od roku 1888 na škole působil Jan 
März a po něm Karel Blažek, ten je v roce 1898 uváděn jako řídící učitel. V roce 
1895 byla škola rozšířena o druhou třídu. V letech 1931–1941 je škola vedena jako 
jednotřídní. Roku 1928 proběhly stavební úpravy na budově školy. Jednotřídní 
zůstala škola i po roce 1945. V roce 1962 byla škola z důvodu snižování počtu ma-
lotřídních škol uzavřena a žáci byli převedeni na školu v Mlečicích. Budova školy 
poté byla rozdělena na byt, obecní úřad a knihovnu.

Ochotnické divadlo na návsi těsně před 2. světovou válkou.  
Chaloupka předdomy č. p. 10 a 29 byla zbourána v roce 1967.
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Školní rok 1931–32.

Budova školy (1920).
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BÁSNĚ RODÁKA

Na Ostrovec rád vzpomínal ve svých básních Václav Grossman, který se narodil 
roku 1909 na hájovně Kohoutov nad Ostrovcem. Studoval v Praze, kde se stal 
v roce 1929 předsedou vlastivědného regionálního kroužku Rokycanska. Lehce 
naivní verše vypovídají o lásce k Ostrovci a přírodě.

MLÁDÍ
Václav Grossman

V osamělé hájovně Kohoutov
kolem obklopen lesy

narodil se jeden chlapec
tam u Zbiroha kdesi…

Vyrůstal tam sám
kamaráda tam není

matka ho tehdá naučila
v pěti letech čtení.
Když potom vyrost

troufal si velice
za nejkrásnějšími chodit

děvčaty z vesnice.
Teď, když starý jsem

zase znovu sám
na ty mladé časy

již jenom vzpomínám.

DOMOV
Václav Grossman

Nikoho to nemine
přepadne ho stáří

a teď se v tom zmatku
žít se mi daří.

Zatím mám i to,
jak přísloví praví
a co je nejdražší

ještě dost zdraví…
Snad, že můj domov

byly ty lesy
v osamělé hájovně
u Ostrovce kdesi.
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Zvláštní poděkování patří naší obětavé kronikářce paní Jarmile Vávrové, která 
pro nás přidala do publikace i dva oblíbené recepty.

Kronikářka obce paní Vávrová  
při oslavách 880 let od první zmínky o Ostrovci v roce 1995.
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Jak se u nás vaří

1. recept: polévka kyselka
Na venkově bylo podmáslí v každé domácnosti. Vařila se z něj často polévka,  
tzv. kyselka: 
• 0,5 l podmáslí
• čerstvý kopr
• kmín, sůl 
Vše se lehce povařilo a poté se přidala zavářka ze smetany a mouky. Stačilo pova-
řit a vmíchat vajíčko a máslo na zjemnění.

2. recept: na staré jídlo z Plzeňského kraje – Kočičí štajryš potřebujeme:
• 800 g vařených brambor rozmačkaných na kaši
• 400 g kyselého zelí
• 100 g trhaných krupek vařených v osolené vodě s kmínem 
• 100 g drobně nakrájené cibule smažené na tuku
Smícháme rozmačkané brambory, zelí, vařené krupky a polovinu smažené cibulky, 
přidáme majoránku, rozdělíme na talíře, poléváme smaženou cibulkou a případně 
přidáme škvarky.

 D O B R O U  C H U Ť ! ! !

Paní Vávrová a Tislová.
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SOUČASNOST OBCE, aneb snažíme se ze všech sil,  
abychom obstáli před budoucími generacemi

Život v naší vísce je možné přirovnat k pravidelně pulsujícímu srdečnímu svalu. 
Žije stále, střídají se období klidu s obdobími více aktivními. Každý rok se zde 
život rozproudí s příchodem jara. Také proto, že začínají přijíždět chataři a cha-
lupáři, kteří si tento kraj zamilovali. Stále více je slyšet i dětský smích. Žijeme 
tady dohromady a společně se i bavíme.

Tak, jak to již v životě bývá, někteří naši kamarádi a spoluobčané sice odešli, 
ale ve vzpomínkách stále zůstávají. Jejich chalupy zabydlely mladé rodiny s dětmi 
a tak život jde dál. Scházíme se jak v hospůdce ve Lhotce, tak v údolí v letní hos-
půdce U starýho kozla při hře na kytaru a jiné nástroje a dobře se bavíme.

Novou sezonu vždy začínáme 20. dubna poutí ke kapličce sv. Vojtěcha. Setkávají 
se zde nejen místní a chataři a chalupáři, ale také obyvatelé z okolních vesnic a ro-
dáci, kteří se vracejí každý rok. Kromě příjemného setkání nestrádáme ani co se 
týče kulturního vyžití. Vždy hraje hudba a na své si přijdou i milovníci výtvarného 
umění. Další tradiční společnou akcí je „Slet čarodejnic“ 30. dubna. Velitelkou naší 
letky je charizmatická Ivanka Vozková. Její pravou rukou, která má při akci zásad-
ní a nepopiratelně nejdůležitější funkci, je Anička Čiháhová st., která svým strhu-
jícím čarodějnickým pracovním výkonem neustále překvapuje a udivuje zároveň. 
S potěšením zjišťujeme, že zde čarodějnic a čarodějek všech stupňů a věkových ka-
tegorií hojně přibývá. Jejich kouzla a zaříkání, podpořená navíc tajnými lektvary, 
zajišťují našim mužům sílu a pevné zdraví. O vitalitu, zdraví a krásu našich žen 
je postaráno s přísnou pravidelností na Velikonoční pondělí. Abychom utužili naše 
společné soužití, podnikáme každý rok v květnu výstup na vrch Brah. Při této akci 
se setkávají celé generace rodin. V červenci mají naši malí rybáři možnost změřit 
své schopnosti na rybářských závodech. Náš společenský život vrcholí v srpnu, na 
„Letních slavnostech”. Na své si přijdou nejen obdivovatelé dechovky, ale také děti, 
pro které je vždy připraveno nápadité divadelní představení. O pohoštění se starají 
členové mysliveckého sdružení KRÁLOVEC. Pochutnáváme si například na kančích 
steacích a zvěřinovém guláši. V podvečer se zaplní parket a rytmy polky vystřídá 
moderní populární, rocková a taneční hudba. Léto ale nekončí. V minulých letech 
jsme si užili hudebních letních slavností – „Setkání rockových kapel Rock Fest“.

Nejen sportovně se můžeme vyžít v září, na „Memoriálu Standy Vozky“. 
K tomu je ale třeba mít jak výbavu na petanque, tak schopnost pekelně se soustře-
dit a být vyzbrojen dostatečnou dávkou humoru. 
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Na podzim se naše děti vydovádí při Drakiádě. Na závěr sezony se konají 
„Mikulášská“ a “Vánoce”, které byly v minulém roce obohaceny soutěží o „Nejlepší 
bramborový salát”. I když se s příchodem zimy tepová frekvence naší vesničky sni-
žuje, život stále pokračuje. Celoročně využíváme také naši nově otevřenou Obecní 
knihovnu, kterou navštěvují jak místní, tak již zmínění chataři a chalupáři.

Do obce zajíždí pojízdná prodejna a pro seniory se dováží obědy ze Zbiroha 
z restaurace Lesanka. Také nový vodovod všem velmi pomohl. Zastupitelstvo obce se 
umí postarat, aby nám zde bylo dobře. Malebná příroda s krásnými lesy, potokem 
a chatovou osadou, okouzlí každého návštěníka. Poděkovat je třeba všem těm, 
kteří jsou iniciátory našeho společenského života: panu starostovi MVDr. Václavu 
Vozákovi, Ivě Vozkové, manželům Dvořákovým, členům mysliveckého sdružení 
Královec, sdružení CHA-CHA (Chataři-Chalupáři) a dalším obětavcům, kterým 
není život v naší obci lhostejný.

Ostrovecké slavnosti.
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Ostrovecké slavnosti.
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Účastníci výstupu na Brah.

Výstup na Brah – v pravou chvíli a na patřičném místě se sešlo  
pár spřízněných lidí a toto souznění trvá již několik let.
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Slet čarodějnic před zvoničkou (2014).
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O zlatou rybku (2014).

Rockfest (2013).
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 V Hospůdce je dobře, když se sejdou veselí a příjemní kamarádi.

S rybou v síti, s rybičkou na tváři – cosi umíme a mnohé bychom chtěli dokázat.
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Petanque – turnaj v metání koulí.

Memoriál Standy Vozky v petanque – trofeje pro vítěze.
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Příjezd do obce.

Drakiáda (2014).
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Vzácná návštěva: Jiří Pospíšil a Meda Mládková s Ivou Vozkovou (2014).
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Slavnostní otevření obecní knihovny 1. června 2014.  
Pan starosta Václav Vozák a paní Ivana Vozková stříhají pásku.
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MÍSTO ZÁVĚRU SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,

již padesát let, téměř denně, navštěvuji místa kolem naší krásné vesničky Ostro-
vec. Jak malebně je situována mezi křivoklátskými lesy, což jí dává zvláštní krásu. 
Není divu, že tato obec vznikla za dávných časů, jak se o ní dočítáme v prvních 
písemných zmínkách. Obec byť krásná, má velmi málo trvale žijících obyvatel, 
což možná také způsobila kolektivizace zemědělství v padesátých letech. Rodiče 
zůstali pracovat v tehdejším JZD a děti odešly dle možností za lepší existencí do 
větších měst.

Kdyby k této situaci, kterou jsem popsal, nedošlo, zůstala by většina zeměděl-
ských usedlostí obydlená, potomci by s láskou ke svým domovům pokračovali ve 
šlépějích svých předků, a tato půda by jim i přinášela obživu.

Katastr této krásné obce je rozsáhlý a díky lesům, kvalitním polím a lukám 
stále patří mezi velmi bohaté lokality tohoto kraje. V období 30.–50. let žila ves-
nice bohatým kulturním životem. Jaká škoda, že všechno zaniklo – ochotnický 
divadelní soubor, Sbor dobrovolných hasičů, Myslivecká jednota, škola, hostinec 
a další. Všichni staří obyvatelé Ostrovce v průběhu padesáti let, kteří nás již 
opustili, jsou nezapomenutelní a nejen já a všichni, kdo jsme je měli rádi, na ně 
stále vzpomínáme a hluboce věříme, že jsou pořád kolem nás. Oni tuto obec vy-
budovali za zvlášť zlých časů, válečných, poválečných a my všichni jim za to stále 
děkujeme a jsme vděčni.

V roce 1990 se Ostrovec spolu se Lhotkou osamostatnili od střediskové obce 
Mlečice. Nastala doba změn, oprav historických památek, budování studen, vo-
dovodů, komunikací a všeho, co občané potřebují.

Všem starostům a obecním zastupitelům, kteří se na těchto akcích podíleli, 
patří neskonalý dík, a vám všem přeji, při tak významném výročí, nadějnou 
budoucnost a zodpovědné pokračovatele.

MVDr. Václav Vozák
starosta obce
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