Borotínská naučná stezka J. E. Kypty
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Vážení návštěvníci,
dovolujeme si vás pozvat k procházce po Borotínské naučné stezce J. E. Kypty. Naučná stezka
s devíti zastaveními je nenáročná, necelé čtyři kilometrů dlouhá, okružní trasa. Z borotínského
rynku přes malebná zákoutí našeho městyse vás stezka povede starou původní cestou ke zřícenině hradu zvaného Starý zámek. Poté se po modré turistické trase vrátíte zpět do Borotína.
Informační panely naučné stezky vás seznámí s Janem Evangelistou Kyptou (30. 11. 1813 –
5. 4. 1868) – místním rodákem, pedagogickým spisovatelem a hudebním skladatelem. Navíc
se dozvíte informace o přírodních zajímavostech Borotínska, o jeho bohaté historii i rozmanité
současnosti.
Srdečně vám přejeme příjemné putování a krásné chvíle prožité v našem kraji.

Jan Evangelista Kypta (1813 – 1868)
borotínský rodák, pedagogický spisovatel
a hudební skladatel

Kde jinde začít putovní po naučné stezce z velké části
věnované významné osobnosti místní historie, než
před domem, ve kterém byla narozena? Jan Evangelista Kypta se narodil roku 1813 v domě s číslem
popisným 3. Ve své době byl nejen uznávaným pedagogem, ale i spisovatelem a úspěšným hudebním
skladatelem. J. E. Kypta bezesporu patří k význačným
umělcům české hudby 19. století a jeho skladby se
hrají dodnes.
Své paměti, později vydané jako „Deník Jana
Kypty“, které tento borotínský rodák počal na sklonku
svého života psát, zahajuje slovy: „Na den sv. Ondřeje,
dne 30. listopadu roku 1813 spatřil jsem světlo tohoto světa a byl jsem na to dne 1. prosince pokřtěn, obdržev jméno Jan Evangelista. Moji
rodičové – otec Jan Křtitel a matka Barbora, rozená Sekýtová, bydleli v městýsi Borotíně,
v kraji Táborském, na panství Jistebnickém v Čechách, majíce tam dům č. 3 se zahradou,
polmi a lukami, při čemž otec řemeslo tkadlovské provozoval.“
Zajímavostí je datum narození Jana Kypty. I přesto, že ve svém deníku uvádí jako datum
narození 30. listopadu 1813, tak se ve všech oficiálních materiálech uvádí datum 1. prosince
1813. Je tomu tak i v dobové Knize narození borotínského farního úřadu, v knižním vydání
„Deníku Jana Kypty“ z roku 1940 či na kamenné pamětní desce umístěné na domě, před
kterým se právě nacházíte. Pamětní deska s bystou Jan Evangelista Kypty byla zhotovena
akademickým sochařem J. V. Duškem a na jeho rodný dům osazena 1. srpna 1943.

Citace z první strany deníku Jana Evangelisty Kypty:
„Abych vám, mé drahé děti: Jene, Josefo, Antoníne, Marie, Anno a Kateřino, k blažené
upomínce na vašeho otce pozůstavil nějakou písemnou památku, odhodlal jsem se svůj život
vám v tomto deníku vypravovati, a žádám vás, byste jsouce pamětlivy na lásku, s kterou
jsem vás vychovával, na mne s modlitbou vzpomínaly a ze mne sobě příklad braly, jsouce
vždy cnostny, pracovity a nábožny, vespolek se milujíce. A kdyby mne Bůh z tohoto světa
dříve než vaši drahou matku povolal, zapřísahám vás, abyste se o ni, dokaváde živa bude,
staraly, ji milovaly, a po její smrti za ni se modlily a tak vždy vděčnými dítkami zůstaly.
Konečně až ani mne ani svou matku míti nebudete, ať vás Bůh k jakémukoli stavu povolá
a vás od sebe po světě rozptýlí, zůstaňte mezi sebou v lásce až do smrti. Činíce, co na vás
zde žádám, Bůh vám dá štěstí a vás neopustí. Váš starostlivý otec Jan Kypta, učitel na dívčí
škole a ředitel kůru v Telči na Moravě.“ Dne 1. srpna 1863.
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Informační panel byl zhotoven roku 2014 v rámci projektu

Zkvalitňování zelených stezek Greenways Čertovo břemeno.
Projekt byl podpořen Místní akční skupinou Krajina srdce z „Fiche č. 6: II.1.3.
Území zpřístupněné účastníkům cestovního ruchu“ a byl spolufinancován
Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova – v rámci
osy IV LEADER Programu rozvoje venkova ČR.
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