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Borotínská naučná stezka J. E. Kypty je okružní trasa
s devíti zastaveními v délce 3,5 km. Z borotínského
rynku přes malebná zákoutí městyse vás stezka povede starou původní cestou ke zřícenině hradu zvaného Starý zámek. Poté se po modré turistické značce
vrátíte zpět do Borotína. Informační panely naučné

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

Jan Evangelista Kypta se narodil roku 1813 v domě
s číslem popisným 3. Ve své době byl nejen uznávaným pedagogem, ale i pedagogickým 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,

stezky vás seznámí s Janem Evangelistou Kyptou
(30. 11. 1813 – 5. 4. 1868) – významným místním
rodákem, pedagogickým spisovatelem a hudebním
skladatelem. Navíc získáte informace o přírodních
zajímavostech Borotínska, o jeho bohaté historii
a současnosti.

v kraji Táborském, na panství
Jistebnickém v Čechách, majíce tam dům č. 3 se zahradou,
polmi a lukami, při čemž otec
řemeslo tkalcovské provozoval.“
Zajímavostí je datum narození Jana Kypty. I přesto, že
ve svém deníku uvádí jako datum narození 30. listopadu 1813, ve všech oficiálních materiálech se 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 desku s bystou Jana Evangelisty Kypty
vytvořil akademický sochař J. V. Dušek a na Kyptův
rodný dům byla slavnostně osazena 1. srpna 1943.

Borotínská radnice
Z publikace nazvané Historický místopis Borotína
od Rudolfa Jana Ezechiáše Cikhardta (vydáno nákladem Spolku rodáků a přátel Borotína a okolí v Praze
roku 1946) se o budově borotínské radnice dozvídáme
následující: Pozemek na výstavbu obecního domu byl
obcí zakoupen v roce 1761. V roce 1791 byla do bu-

dovy přestěhována škola, která zde byla až do otevření
nové školní budovy na okraji Borotína v roce 1897.
Po tomto roce, a v podstatě až dosud, zde najdete
poštu, obecní knihovnu, kancelář starosty, zasedací
místnost zastupitelstva a obřadní síň.

Na fotografii regionalisty a historika Čeňka Habarta je budova „staré školy“. Navštěvoval ji
i Jan Evangelista Kypta, který bydlel jen pár kroků odsud, v domě čp. 3 na borotínském rynku.
Dnes je v této budově radnice, knihovna a pošta. Fotografie je z přelomu 19. a 20. století.
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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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