Pastevní vrch
včera, dnes a zítra...

Pastevní vrch, dříve zvaný Hutberg, je na první pohled
nevysoký kopec 402 m.n.m. Jeho vrchol byl již v minulosti
vyhledávaným místem s nádherným kruhovým výhledem.
Stával tady větrný mlýn, restaurace Hubertusbaude s vyhlídkovou terasou. Mlýn vyhořel v roce 1868, hospoda shořela
6. 2. 1932, její základy jsou zde patrné dodnes. Na vrcholu je
umístěn kříž, který býval cílem náboženských procesí. Kříž byl
v roce 2005 renovován.
Nejen v dobách válečného ohrožení byl kopec využíván k pozorování rozličnými vojsky. Také po roce 1945 zde byla umístěna vojenská strážní jednotka s radarem. Vojáci vrch opustili
v roce 1948.
Přes Pastevní vrch vede naučná stezka. Projít 15 km dlouhou cestu doporučujeme všem turistům, kteří mají rádi krásné výhledy, čerstvý vzduch a barevnou přírodu. Stezka začíná
u kostela sv. Petra a Pavla, pokračuje přes zmíněný vrch do
Kamenické Stráně, na Dolský mlýn a Růžovský vrch. Okolo
naučné stezky najdete také prvorepublikové pevnůstky.

Vyhlídková
věž
Růžová
Pohled z roku 2014.

Pohled na Růžovou
z vyhlídkové terasy
hostince okolo roku 1930.

Růžová okolo roku 1930,
na Pastevním vrchu
stojí hostinec, na Růžáku
je vidět rozhledna.

Dnes na kopci stojí dřevěná vyhlídková stavba – posed.
A co bude „zítra“? Všichni doufáme, že postavíme novou vyhlídkovou věž, která se stane oblíbeným výletním místem
a bude dělat radost všem návštěvníkům Růžové a okolí.
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Kostel sv. Petra a Pavla a budova bývalé školy, kterou obec Růžová
v letech 2004 - 2009 zrekonstruovala. Dnes se zde nachází obecní úřad,
restaurace, ubytování, bowling, knihovna, výstavní sál.
Vpředu nové fotbalové hřiště, tenisový kurt a dětské hřiště.

