BORŮVKOVÁ HORA
Borůvková hora - (899 m) - významný, mohutný a plochý hraniční vrchol hlavního
hřebene Rychlebských hor.
Původní dřevěná věž na Borůvkové hoře dominovala vrcholku již od sedmdesátých let devatenáctého století a patřila pod správu polských lázní Landek. Rozhledna ovšem nevydržela příliš dlouho. V roce 1890 ji proto nahradila obdobná
stavba, kterou nechal postavit místní Kladský turistický spolek (Glatzer Gebirgs
Verein – GGV) s podporou obce Landek.
Ani druhé rozhledně na Borůvkové hoře nebyl osud příznivě nakloněn. Po deseti
letech provozu se pod dvěma turistkami propadly dřevěné schody a obě ženy
se těžce zranily. Odškodnění stálo spolek značnou částku peněz. Kontrola ukázala, že celá konstrukce je ztrouchnivělá od dešťů, které rozhlednu často bičovaly.
Stavební úřad rozhodl, že je nutné stavbu zbourat. Vítr však znovu zasáhl dřív
a 11. září 1900 dílo zkázy na Borůvkové hoře dokonal. Ani třetí rozhledna neměla
dlouhý život. Když turisté z polského Landeku postavili v roce 1908 věž s vyhlídkovou terasou ve výšce 21 metrů, netušili, že za čtrnáct let znovu neodolá prudkým
poryvům větru. Turisté přemýšleli o postavení dalšírozhledny ve třicátých letech
20. století. Pokus nakonec vzdali a postavili na místě pouze turistickou chatu. Svého zprovoznění se dočkala 29. května 1930. Po válce však zanikla. Za totality se
zde scházeli čeští a polští disidenti. Dokonce se tu setkal Václav Havel s předákem
Solidarity Adamem Michnikem. O výstavbu nové rozhledny na Borůvkové hoře
usilovalo město Javorník již v roce 1998. Tehdejší odhad nákladů činil téměř 4 miliony korun s tím, že by obec oslovila především české a polské úřady. Součástí
stavby je také zděný přístřešek pro turisty. Vyhlídka je ve výšce cca 24 m, nejvyššímísto rozhledny je 26,1 m. Při výstupu zdoláte 155 schodů. Za tuto námahu Vás
za jasného počasí čeká pohled na Otmuchovské a Nyské jezero v Polsku, Kralický
Sněžník, Šerák, Praděd a Smrk na české straně.
Dnes se zde nachází i nově otevřený kiosek s bohatým občerstvením, příjemnými cenami a vstřícnými lidmi. Tuto novinku uvítají především turisti, které unaví cesta k této
rozhledně. Pro ně majitelé přichystali i turistické známky a razítka s rozhlednou ve
dvou provedeních (české i polské).
Kiosek je provozován vždy za příznivého počasí. Rozhledna je otevřena celoročně.
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