Borotínská naučná stezka J. E. Kypty
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Působení Jana Evangelisty Kypty v Telči

základní škola
mateřská škola
úřad městyse
čistírna odpadních vod
sportovní hala
pošta
benzínová stanice
restaurace
ubytování
zdravotnické zařízení
pomník

„V měsíci květnu 1848 umřel v Telči učitel na dívčí
škole a zároveň ředitel kůru. O Telči jsem často
v novinách četl, jak se v zámeckém divadle často
divadlo hraje a které opery se provozovaly. Slyše
tedy, že je v Telči místo prázdné, myslel jsem si
hned, že by to místo pro mne bylo a že se pokusím
o ně žádat. Jel jsem tedy dne 13. května do Telče.
Byla neděle a chvátal jsem, abych o velké mši
na varhany hrál. Stalo se.“ Takto ve svém deníku
popisuje Kypta počátek telčského období, kdy jeho
profesní život učitelský, spisovatelský, skladatelský
i varhanický kulminoval. Se svojí druhou ženou,
Kateřinou Kubákovou, se do Telče přestěhovali
10. srpna 1848.
„Při mém příchodu stal jsem se v Telči kapelníkem při národní stráži. Hudebníků bylo 12;
hudba šla výborně a komponoval jsem rozličné

pochody a jiné kusy hudební.“
I v osobním životě byl Kypta
šťastný a dne 5. září 1849 se
jeho manželce narodila první
dcera Josefa. Následoval syn
a další tři dcery. Ze třetího
manželského svazku se mu
v roce1865 narodilo sedmé dítě, syn Bernard.
Na dívčí obecné škole v Telči působil Jan
Evangelista dvacet let, stal se ředitelem kůru,
pilně komponoval, sestavil chrámový orchestr
a sbor. V roce 1849 zde založil i hudební školu,
která ovšem trvala pouze jeden rok. Pod jeho
vlivem se Telč stala střediskem nejen hudebního, ale i českého společenského života. Kypta
byl vlastenec, věnoval se pedagogice a literární
činnosti. Napsal a vydal učebnice zeměpisu, dějepisu, německé gramatiky a psal také hudebně
teoretické práce.
Jan Evangelista Kypta zemřel v Telči dne
5. dubna 1868 a celé město truchlilo.
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Městys Borotín se nachází zhruba 15 kilometrů severně od Tábora, přímo na hranici jižních
a středních Čech. Správní území Borotína tvoří
11 místních částí – Boratkov, Borotín, Hatov,
Chomoutova Lhota, Kamenná Lhota, Libenice,
Nový Kostelec, Pejšova Lhota, Pikov, Předbojov
a Sychrov.
V roce 1880 žilo v Borotíně více než 1000 obyvatel. Městečku se však vyhnula železnice, hlavní
silnice i jakýkoliv rozvoj průmyslu. V té době
započal pokles počtu obyvatel, který se zastavil
až s příchodem nového tisíciletí (v roce 2002 zde
bylo evidováno pouhých 505 obyvatel). Postupně
se v Borotíně začala rozvíjet výstavba rodinných
domků, rozšiřovala se technická infrastruktura
(vodovod, kanalizace, čistírna odpadních vod, komunikace apod.), podařilo se zachovat základní
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devítiletou školu, rozšířit mateřskou školku a celkově rozvíjet služby občanské vybavenosti. To se
pozitivně odráží v nárůstu počtu trvale bydlících
obyvatel. K 1. lednu 2014 žilo na správním území
Městyse Borotín 665 obyvatel.
Dne 9. února 1999 získal Borotín právo užívat
prapor se znakem obce. Titul městys byl Borotínu navrácen 10. října roku 2006. Samosprávné
území Městyse Borotín spravuje patnáctičlenné
zastupitelstvo v čele se starostou. V současné době
je Borotín moderní dynamickou obcí ležící v malebném kraji se zachovalým životním prostředím.
Přeji vám příjemně prožité chvíle v našem kraji.
Ing. Antonín Brož
starosta Městyse Borotín (duben 2014)

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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