Družstvo divadelních ochotníků ve Skutči
Doba založení tohoto spolku (1865 – 66) není první ochotnicko – divadelním počinem
ve Skutči, neboť lze s určitostí tvrditi, že ve Skutči se hrálo divadlo již v r. 1820. Pamětní
kniha Družstva sice udává, že divadlo se hrálo ve Skutči již v letech 1770 až 1790, leč tento
letopočet se nezdá být pravděpodobným. Divadelní hry, jež měly býti tehdy sehrány, vznikly
v době mnohem pozdější.
První divadelní představení ve Skutči se konala v Panském domě, později bylo sídlo
divadla přemístěno do staré školy pod kostelem, pak k perníkáři Holému a konečně do
hostinců „U zlatého lva“ a A. Konečného. Z dobře vedené pamětní knihy Družstva se
dovídáme, že 10. února 1870 se konala schůze spolku, kde byl ředitelem družstva a zároveň
pořadatelem divadla zvolen Jos. Jehlička.
Dne 27. března 1870 sehrána „Paličova dcera“, jejíž výtěžek věnován na stavbu
železné dráhy ve Skutči. V r. 1881 se stalo Družstvo div. ochotníků ve Skutči zakládajícím
členem Divadelní Matice v Praze, dne 11. září 1881 uspořádali tamní ochotníci za výpomoci
studentů představení hry od Töpfera „Vévodův rozkaz“ ve prospěch Národního divadla
v Praze. Dne 18. listopadu 1883 v den otevření pražského Národního divadla, sehrálo
družstvo slavnostní představení „Probuzenců“, k němuž autor, ředitel Národního divadla F. A.
Šubert, udělil bezplatné povolení.
Ačkoliv již v roce 1886 usneseno zříditi řádný spolek, byl teprve v r. 1896
místodržitelstvím v Praze schválen. Spolek sehrál od r. 1865 až do r. 1894 celkem 131
představení, jeho úhrnný příjem činil 5 395 zl., 28 kr. Od roku 1896 činnost Družstva značně
stoupla jak jevištně, tak náborem členstva. Na ustavující valné hromadě 22. dubna 1896 byli
zvoleni: ředitelem Jos. Zástěra, jednatelem Jan Zajíc, pokladníkem Jan Tocháček, režisérem
Fr. Bauer. Dne 20. října téhož roku byl projednáván přípis ÚMDOČ v Praze, podle kterého
bylo Družstvo požádáno na ustavení župy pod názvem „Župa Štěpánkova“ se sídlem ve
Skutči. K župě měly náležeti všechny spolky a odbory divadelní v sousedních okresech
Skuteč, Hlinsko, Chrudim a Nasavrky.
V r. 1897 bylo v sokolovně nově postaveno jeviště a tam 19. dubna 1897 sehráno
první představení, Jeřábkův „Služebník svého pána“. Do r. 1943 sehrán úctyhodný počet 470
divadelních představení. Z význačných her nutno jmenovati: „Jana Výravu“, „Lucernu“,
„Vojnarku“ s Jar. Urbánkovou z Brna, Vachkovu „Pec“ se Zd. Štěpánkem, členem činohry
Národního divadla v Praze j. h., Štoblovu „Mořskou pannu“ s Růženou Šlemrovou, členkou
Měst. divadel pražských atd. Mezi nejzasloužilejší členy Družstva náleží: MUDr. Jan
Melichar, Josef Jedlička, Josef Přibyslavský, Marie Jadrná, K.A. Štěpánek, Václav Jehlička,
Josef Zástěra, PhMr. Adolf Fiedler a Josef Polák.
Družstvo mělo r. 1943 50 členů, z toho 16 činných.

