Z Havlíčkovy Borové do Přibyslavi
(29. 7. 2021)
Dobré odpoledne, Borku, zdravím i všechny naše posluchače.
I dnes bude vycházka motivována Karlem Havlíčkem Borovským. Začínáme
v Havlíčkově Borové. Dřívější název je ovšem Borová, jméno Havlíčkova Borová až od roku
1949. Dnes má asi tisíc obyvatel, najdeme tam kostel svatého Víta. Ten je kousek od obce a je
odtud dobrý rozhled do krajiny. V Havlíčkově Borové najdeme i kapličku svatého Jana
Nepomuckého a rovněž Borovský potok, přítok Sázavy a dokonce i dva pomníky Karla
Havlíčka Borovského. A v obci je i domek, kde se narodil v roce 1821 Karel Havlíček, který,
až psal, si přidával ještě jedno příjmení Borovský. Havlíčkova Borová má více významných
rodáků. Uvedu Josefa Stránského, letce RAF, který zahynul v roce 1944.
Dům, kde se Karel Havlíček narodil a prožil dětství, je dnes národní kulturní
památkou. V domku je Památník a muzeum Karla Havlíčka Borovského. Bylo založené roku
1931.
Vydáme se po červené turistické značce. Tam má i v tomto úseku jméno Cesta K. H.
Borovského. Kousek se jde kolem Modlíkovského potoka. Přijdeme k obci Žižkovo Pole. Zde
je kostel svatého Michala. Asi 1 kilometr za Žižkovým Polem stojí Žižkova mohyla, která
připomíná místo, kde údajně Jan Žižka 11. října 1424 zemřel. Postavena byla v roce 1874.
Stále po červené značce půjdeme kolem Doberského potoka a přijdeme k Přibyslavi a k řece
Sázavě. Ta protéká okrajem města.
Co uvidíme v Přibyslavi? Každý si jistě všimne gotické věže z roku 1497. Vedle je
barokní kostel Narození svatého Jana Křtitele. Před chvilkou jsem zmiňoval rok 1424 a právě
v tom roce byl vypálen hospodářský dvůr a na tomto místě byl v roce 1560 postaven zámek.
V zámku je dnes Hasičské muzeum. A kdo by chtěl v Přibyslavi vidět ještě další zajímavost,
může si prohlédnout jezdeckou sochu Jana Žižky z roku 1935. Sochařem je Bohumil Kafka.
Socha byla odhalena až v roce 1957.

