Nejen Dalimilova rozhledna
(6. 10. 2021)
Ahoj Borku!
I dnes se ohlédnu za některými místy, kde jsme byli v srpnu na dovolené. Začneme
v Ramzové v nadmořské výšce 760 metrů. Sedlo odděluje Rychlebské hory a Jeseníky, také
Moravu (na jihu) a Slezsko (na severu). Od vlaku se vydáme po červené značce směrem
k Petříkovu. Bude-li dobré počasí, užijeme si i prvních rozhledů do krajiny.
Petříkov je příjemná horská obec, stále půjdeme po červené značce. Převážně lesem
dojdeme k areálu Paprsek, kde je možnost občerstvení, v zimě jsou tu dobré lyžařské terény.
Na Paprsku nepřehlédneme dřevěnou kapličku svatého Kryštofa. Je nová, byla
vysvěcena 26. září 2009. Možná budou někteří turisté překvapeni, když pohlédnou ke kopci
Větrov (918 m n. m.). Proč překvapeni? Na Větrově je úplně nová rozhledna, byla otevřena 9.
července 2021. Ano je to úplně nová stavba, ale tvarem i celkovou konstrukcí je to stejná
stavba, jaká do roku 1973 stávala na nedalekém Králickém Sněžníku (tam postavena roku
1899). Ta na Větrově se jmenuje Dalimilova, byla totiž postavena z iniciativy podnikatele
Dalimila Miky. Má168 schodů, výšku 33,5 metrů. Od Paprsku k rozhledně jsou to necelé dva
kilometry po zelené značce.
Od rozhledny pokračuje zelená dolů do Starého Města. Cestou jsou dobré pohledy,
rozhledy. Celý název města je Staré Město pod Sněžníkem. Toto město mě přilákalo z více
důvodů. Kdysi jsem tam a v okolí byl se školním výletem a rád jsem si připomněl některá
místa a příhody. Dalším lákadlem byla informace o otevření úplně nové rozhledny na
Větrově.
Staré Město pod Sněžníkem a Staroměstsko láká i několika dalšími zajímavostmi.
V okolí je celá řada bunkrů z 30. let 20. století. Kdo by měl zájem o toto období historie,
přijde si zde na své. Ve městě je informační centrum, přímo tam maličké muzeum. Zajímavé
jsou sochy a pomníčky a také kostel svaté Anny, právě od kostela je zajímavý pohled ke
Králickému Sněžníku. V samotném kostele mě zaujala šikmá podlaha – když se jde od
hlavního vchodu k oltáři, jde se do kopce.
Ze Starého Města lze odjet vlakem, nebo autobusem.

