Smil Flaška z Pardubic a Rychmburka
 před polovinou 14. století
 13.8.1403 Kutná Hora
Středověký spisovatel a politik, nejvyšší zemský písař, nechal postavit ve Skutči v roce 1391
špitální kostel Božího Těla.
Středověký spisovatel a politik Smil Flaška z Pardubic a Rychmburka nechal postavit ve
Skutči v roce 1391 špitální kostel Božího Těla. Narodil se před polovinou 14. století. Jeho
otec Vilém byl bratr pražského arcibiskupa Arnošta. Před rokem 1367 dosáhl Smil bakalářské
hodnosti na pražské univerzitě, s největší pravděpodobností na artistické fakultě. V letech
1384 a 1385 se zúčastnil sporu svého otce s králem o Pardubice. Po Vilémově smrti spravoval
Smil Flaška rodinný majetek.
V 90. letech 14. století Smil Flaška zahájil svou politickou dráhu. Na zápisu smlouvy
z 10. ledna 1395 se objevuje poprvé jeho podpis mezi podpisy členů panské jednoty. Jeho
význam v soudobém politickém životě rostl rychle. Roku 1396 získal funkci nejvyššího
zemského písaře. V tomto úřadě setrval až do smrti. Zemřel ve službách panské jednoty proti
králi při tažení proti Kutné Hoře 13. srpna 1403.
Smilu Flaškovi je připisováno autorství některých literárních památek - Sbírka
přísloví, veršovaná Nová rada, Rada otce synovi, někdy i Svár vody s vínem a Podkoní a žák.

___________________________________________________________________________

Adolf Heyduk
 6.6.1835 Rychmburk
 6.2.1923 Písek
Básník, rodák z blízkého Předhradí (dříve Rychmburku)
Heydukova ulice ve Skutči připomíná významného českého básníka Adolfa Heyduka a
směřuje z města k jeho rodnému Předhradí. Zde se narodil 6.6.1835 jako pátý syn truhláře a
hostinského Jana Heyduka.
Ačkoliv strávil velkou část svého života v Písku jako profesor na reálném gymnáziu a stal se
„pěvcem Pootaví“, rád se vracel alespoň ve vzpomínkách do svého rodného Rychmburku
(dnešního Předhradí) a byl v písemném styku s přáteli a ctiteli ze Skutče. „Jsem stále v duchu
u Vás, v těch stráních kolem Olšinky, v těch domcích v Podkopčí i v městečku“ píše Adolf
Heyduk již jako dvaaosmdesátiletý stařec. Požár, který vypukl 31.5.1934, zcela zničil jeho
rodný domek těsně před stoletým výročím jeho narození.
Zemřel 6.2.1923 v Písku. Jako jediný z trojlístku Májovců (Neruda, Hálek a Heyduk) se dožil
svého životního snu – sjednocení Čechů a Slováků.
__________________________________________________________________________
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Antonín Devátý
12.6.1903 Skuteč
 25.5.1984 Plzeň
Hudební skladatel a dirigent rozhlasového orchestru v Ostravě a Brně, šéfdirigent Plzeňského
rozhlasového orchestru, hudební pedagog.

Hudební skladatel a dirigent Antonín Devátý se ve Skutči narodil 12.6.1903. V letech 1921 –
1926 byl posluchačem konzervatoře v Praze, oddělení skladby a dirigování. Stal se dirigentem
rozhlasového orchestru v Ostravě a Brně a šéfdirigentem Plzeňského rozhlasového orchestru,
vyučoval na plzeňské konzervatoři. V letech 1944 – 1949 studoval kompozici u Vítězslava
Nováka ve Skutči a v Praze. Z díla jmenujme např. písňový klavírní cyklus Zamilovaný nebo
úpravy národních písní pro doprovod orchestru např. Moravským krajem, Pod našima okny,
Zdař Bůh nebo Po hanácko.
Ze dlouholetou dirigentskou a kompoziční činnost byl Antonínu Devátému udělen v roce
1975 čestný titul „zasloužilý umělec“. Zemřel 25.5.1984 v Plzni.

___________________________________________________________________________

Antonín František Rybička – Skutečský
30.10.1812 Skuteč
 24.1.1899 Vídeň, pohřben v Chrudimi
Právník(rada vrchního zemského soudu), historik a odborný spisovatel, autor více než tisíce
hesel v Riegrově naučném slovníku,heraldik a genealog.
Antonín František Rybička - Skutečský se narodil 30.10.1812 jako syn kupce a městského
rady ve Skutči. Po gymnaziálních studiích absolvoval právnickou fakultu v Praze. Svou
právnickou dráhu začal v roce 1837 v Chrudimi. V letech 1849 – 1851 byl Rybička
redaktorem českého vydání říšského zákoníku. V v roce 1857 se stal dvorským sekretářem
vrchního zemského soudu a o tři roky později jeho radou.
Rybičkovo literární dílo se týká kulturní, literární a právní historie a pomocných věd
historických.V této oblasti je autorem více než tisíce hesel v Riegrově naučném slovníku.
Z pomocných věd historických se věnoval nejvíce heraldice a genealogii. Mezi jeho
významné práce patří stať O starožitnostech a umělcích Chrudimských, monografie O českém
zvonařství nebo literárně historická studie Přední křísitelé národa českého. Celková
bibliografie Rybičkova díla čítá 10 samostatných spisů a na 600 odborných článků. Zemřel
24.1.1899 ve Vídni, pohřben je v Chrudimi.
___________________________________________________________________________
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Bohumil Václav Konečný
16.7.1871 Skuteč
 1.7.1896 Chrudim
Historik a propagátor muzejnictví, spisovatel odborné literatury, etnograf.
Mladý historik a propagátor muzejnictví Bohumil Václav Konečný se narodil 16.7.1871 ve
Skutči. V kvartě litomyšlského gymnázia se pokusil o první práce pro tisk a již tehdy si
pořizoval výpisky z historie města Skutče a okolí. Velký vliv na něj měl jeho tehdejší profesor
Alois Jirásek – jak je patrno z Konečného deníku i z jejich četné korespondence. V letech
1888-1890 sbíral materiál z historie rodného města i celého okresu, hledal ve starých
archivech, sbíral místní pověsti, pověry a zvyky. Po maturitě roku 1891 studoval dějepis a
zeměpis na univerzitě v Praze. Ve svém rodišti uspořádal řadu přednášek, jeho zásluhou byl
vydán Almanach na počest 80. narozenin Antonína Rybičky - Skutečského a hudebního
skladatele Václava Jana Tomáška v srpnu roku 1892 a v roce 1894 uspořádána národopisná
výstava ve Skutči, spojená s výstavou hospodářskou a průmyslovou.
Roku 1895 absolvoval univerzitu a připravoval se ke státním zkouškám, aby dosáhl aprobace
pro učitelství na středních školách. Ještě před složením zkoušek mu bylo nabídnuto místo
suplujícího profesora na Obchodní akademii v Chrudimi. Kromě studia se připravoval na
vlastní vyučování, pracoval na disertační práci k doktorátu filozofie a také psal a překládal z
polštiny. Zemřel náhle 1. července 1896 v Chrudimi v důsledku přepracování. Přes své mládí
zanechal rozsáhlé literární dílo o lidové kultuře Skutečska.
___________________________________________________________________________

Adolfína Božena Horská – Kusá
6.7.1895 Budapešť
 6.12.1982 Skuteč
Akademická malířka, restaurátorka, ovládala techniku kresby tužkou perem i křídou, dále i
akvarel, temperu a olej. Námětově milovala nejvíce krajinu, ale vytvořila i řadu městských a
figurálních motivů.
Akademická malířka Adolfína Božena Horská - Kusá se narodila 6. července 1895
v Budapešti. Malovat začala ve svých deseti letech. V devatenácti přijala umělecké jméno
Horská. Byla žačkou velkého krajináře a Mařákova žáka Ferdinanda Engelmüllera, jehož
soukromá škola měla v té době nejlepší pověst a odchovala celou řadu významných umělců.
Pokračovala ve studiích u dalšího krajináře Otakara Štáfla, s nímž jako členka horolezeckého
klubu několikrát navštívila Vysoké Tatry. Zde vznikla řada olejů a množství perokreseb.
Mnoho zkušeností získala i na svých studijních cestách po Francii, Německu, Itálii, Maďarsku
a Jugoslávii.
Poprvé vystavovala v roce 1930 ve svém bubenečském ateliéru. Pro její uměleckou
tvorbu byla zvláště významná léta 1931 a 1932, kdy žila a studovala v Paříži a stala se
členkou slavné Société des Artistes Idépendants (Společnost nezávislých). Po návratu domů
se představila české veřejnosti výstavou v Topičově salónu v Praze. . Po sňatku se stavitelem
Karlem Kusým přišla v roce 1939 do Skutče a zde prožila následujících více než 40 let.
Restaurovala obrazy starých mistrů, ovládala techniku kresby tužkou perem i křídou, ovládala
akvarel, temperu i olej. Námětově milovala nejvíce krajinu, ale vytvořila i řadu městských a
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figurálních motivů. Její perokresebné studie lesa a Tater jsou mistrovskými díly. Svou
milovanou krajinu opustila navždy 6.12.1982.

František Jaromír Rubeš
16.1.1814 Čížkov u Pelhřimova
 10.8.1853 Skuteč - zde také pohřben
Významný básník a společně s Tylem nejobsáhlejší český spisovatel doby národního
obrození. Ve Skutči působil jako soudní úředník.
Významný básník a spisovatel doby národního obrození František Jaromír Rubeš se narodil
16. ledna 1814 v Čížkově u Pelhřimova. Vystudoval v Praze právnickou fakultu. V roce 1837
vyšel první svazeček jeho Deklamovánek. Roku 1840 po ukončení právnických studií začal
psát Rubeš jednu z nejlepších svých humoristických povídek Pan Amanuensis na venku aneb
Putování za novelou. Výrok domýšlivého pana správce z této knihy, „nepozdravil u vrbiček“,
se stal označením malých lidí, kteří dosáhli nějakého postavení a jsou dotčeni, pokud se k nim
okolí nechová dostatečně uctivě. Vedle Tyla byl nejobsáhlejším českým spisovatelem doby
národního obrození.
V roce 1851 byl přeložen jako adjunkt k soudu ve Skutči. Zde onemocněl tuberkulózou a 10.
srpna ve věku 39 let zemřel a byl pohřben na skutečském hřbitově.
___________________________________________________________________________

Gustav Porš
2.2.1888 Chrudim
 2.5.1955 Skuteč.
Akademický malíř, krajinář a přesvědčený vyznavač impresionismu.
Malíř Gustav Porš se narodil 2. února 1888 v Chrudimi v početné rodině nezámožného
živnostníka. Jeho nevšední nadání k malbě rozpoznal ředitel měšťanské školy a doporučil
chlapce prof. Švimberskému na odbornou školu pro řezbářství v Chrudimi, po jejímž
absolvování měl naději studovat na pražské umělecko-průmyslové škole. Otec ho však nechal
vyučit v oděvní firmě,kde se jeho kresby zalíbily vedoucímu závodu a dovolil mu navštěvovat
hodiny u malíře Jana Šíra. Do Prahy se dostal mladý Porš s podporou slatiňanského
velkostatkáře Auersperga. Nejprve byl přijat do soukromého ateliéru výborného akvarelisty
Václava Jansy, navštěvoval přitom večerní školu profesora Alexandra Jakše na uměleckoprůmyslové škole a současně studoval grafiku u prof. Vondrouše. Po roce vstoupil na
Akademii výtvarného umění. Jeho původní figurální studie se ztratily při krádeži v pražském
atelieru.V následujících letech se z něho stával krajinář a přesvědčený vyznavač
impresionismu.V roce 1922 se vydal na studijní cestu do Bosny, Hercegoviny a Dalmácie. Po
návratu z Dalmácie se usadil ve Skutči. Z četných Poršových prací zaujmou právě mnohé
obrazy z okolí Skutče, Vrbatova Kostelce, Krouny a dalších míst na Vysočině. Působivé jsou
výstižnou charakteristikou horského kraje, dokonalou technikou a barevným souladem.
Zemřel 2. května 1955 ve Skutči.
___________________________________________________________________________
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Jan Melichar
16.11.1809 Velká Losenice u Přibyslavi, za své rodiště pokládal Skuteč
 24.2.1901 Křižanov
Lékař, národní buditel, divadelník a spisovatel, přítel Tyla, Chmelenského, Máchy, Erbena a
Rubeše.
Oba rodiče Jana Melichara pocházeli ze Skutče. Jan Melichar proto také pokládal za své
rodiště Skuteč, přestože se narodil 16.11.1809 ve Velké Losenici u Přibyslavi, kde v té době
jeho otec působil jako vojenský lékař. Při studiu na piaristickém gymnáziu v Litomyšli se
nadchl pro divadlo a pokoušel se o psaní divadelních her. O prázdninách hrál se skutečskými
ochotníky.
Po roce 1831 odešel do Prahy studovat lékařství a navázal zde přátelství s předními českými
vlastenci Tylem, Filípkem, Chmelenským, Máchou a Rubešem. Se svými přáteli také
Melichar hrával ochotnická vlastenecká představení v Kajetánském domě. Po skončení studií
v roce 1840 pracoval jako lékař v Chrudimi, Slaném, Skutči, mezi vojskem ve Haliči a v roce
1856 dostal místo panského a obecního lékaře v městečku Křižanově poblíž Velkého Meziříčí
na Moravě, kde působil až do své smrti. V každém působišti vyvíjel usilovnou vlasteneckou a
kulturní činnost, psal divadelní hry a kritiky, spisy pojednávající o vzdělanosti, o dějinách
našeho národního obrození a panslavismu. Mnohé z 86 spisů Jana Melichara zůstaly
v rukopisech. Knižně vyšly zejména 3 díly spisu K dějinám našeho probuzení a dva díly K
dějinám vzdělanosti.
Byl také vynikajícím odborníkem v lékařství. Zabýval se také veterinárním lékařstvím a za
pobytu v Praze se zasazoval o zřízení ústavu pro vzdělání zvěrolékařů. Získal bohaté
zkušenosti s léčením tyfu a cholery. Během svého působení v Křižanově vykonával lékařský
dozor nad dětmi z brněnského nalezince – Findelhausu. V roce 1863 byl zvolen jednohlasně
„učený pán pan dr. Jan Melichar v Křižanově na Moravě za úda dopisujícího ve Spolku
českých lékařů“. Takové je znění diplomu vlastnoručně podepsaného předsedou Janem Ev.
Purkyněm. V závěru svého života odmítl zlatý záslužný kříž za svou lékařskou činnost,
protože byl neprávem zbaven funkce obvodního lékaře a nebyla mu poskytnuta penze.
Pohřben je na křižanovském hřbitově. Do kříže je vsazena deska s nápisem: MUDr. Jan
Melichar, městský obvodní lékař, český buditel a spisovatel, zemřel v 92. roce věku svého
dne 24. března 1901. Označení měsíce je chybné, správné datum úmrtí podle matriky
zemřelých je 24. února 1901.
___________________________________________________________________________

Jaroslav Kopecký
4. 8. 1920 ve Skutči
 31. 3. 2000 ve Skutči.
Akademický malíř, námětově se zaměřoval především na kámen v jeho podobách a
proměnách.
Akademický malíř Jaroslav Kopecký se narodil 4. srpna 1920 ve Skutči a po celý život
svému rodnému Skutečsku zůstal věrný. Od dětských let projevoval intenzivní zájem o
malování a velmi brzy prokázal známky nevšedního talentu. Protože jeho otec byl
dlouholetým přítelem malíře Gustava Porše, měl budoucí výtvarník možnost se seznamovat se
základy malířova řemesla a tak již jako student chrudimského gymnázia vytvořil řadu
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pozoruhodných obrazů. V letech 1945 – 1949 studoval Akademii výtvarných umění u Otakara
Nejedlého.
Základními prvky Kopeckého obrazů jsou voda, symbol života a stálé proměny a naproti
tomu kámen, symbol pevnosti a trvání, svědek dávných geologických dob.A také zdroj
obživy, těžké práce spojené s jeho těžbou i zpracováním. Významným podnětem a
inspirujícím faktorem byl pro umělce i zážitek z uhelných slojí Mostecka, kde v mládí
pracoval jako brigádník a poznání krajiny kolem Cínovce s haldami krystalických bloků.
Jeho obrazy, monotypy a grafiku můžeme najít ve sbírkách řady galerií. Uspořádal množství
samostatných výstav, např. ve Skutči, v Chrudimi a Pardubicích. Zemřel 31.3.2000 ve Skutči.
___________________________________________________________________________

Prof. MUDr. Josef Znojemský
12.3.1873 ve Skutči
 11.12.1925 v Praze.
Vynikající chirurg, přednosta III. chirurgické kliniky LFUK v Praze, odborný spisovatel a
pedagog.
Prof. MUDr. Josef Znojemský se narodil 12. března 1873 ve Skutči. Studoval na gymnáziu
ve Vysokém Mýtě a lékařskou fakultu v Praze. Od roku 1900se začal věnovat chirurgii a
v roce 1921 byl jmenován řádným profesorem a přednostou III. chirurgické kliniky LFUK v
Praze, kterou dostal za úkol vybudovat. Rozsáhlá byla i jeho vědecká a pedagogická činnost.
Napsal 2 učebnice a více než 20 dalších odborných prací. V den svých 50. narozenin byl
jmenován čestným občanem Skutče. Zemřel 11.12.1925 v Praze.
___________________________________________________________________________

Marie Tippmanová
19.9.1886 ve Skutči
 21.5.1965 Ústí nad Labem.
Spisovatelka románů pro ženy a dětské literatury.
Spisovatelka románů pro ženy a dětské literatury Marie Tippmanová se narodila ve Skutči
19.9.1886 jako první dcera řídícího učitele Jana Jadrného.Studovala v Mnichově na malířské
akademii, po návratu se poměrně brzy vdala a s manželem odešla do Lovosic. V Lovosicích
se zapojila do života české menšiny a stála v jejím čele až do posledního dne před okupací.
Zde začala psát své první literární práce a příspěvky do novin, menšinové práci však věnovala
nejvíce svých sil. Hlavní část její literární činnosti spadá do pozdější doby. Lovosice byli
Tippmanovi nuceni opustit 14.3.1939 s několika kusy nábytku na vypůjčeném žebřiňáku. Po
několikerém stěhování JUDr. Tippman zemřel v Hradci Králové. Po okupaci se Marie
Tippmanová přestěhovala k dceři do Ústí nad Labem, kde zemřela 21.5.1965.
___________________________________________________________________________
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Václav Jan Tomášek
17. 4.1774 ve Skutči
 3. 4. 1850 Praha, pohřben na hřbitově v Košířích.
Nejvýznamnější český hudební skladatel předsmetanovské doby a vyhledávaný hudební
pedagog. Jeho tvorba obsahuje skladby klavírní, písňové, církevní, komorní i operní.
Zhudebnil Goethovy a Schillerovy básnické texty. Pro své četné společenské styky s
významnými osobnostmi z domova i zahraničí byl nazýván „pražským hudebním papežem“.
Mezi jeho žáky patřili mnozí vynikající hudebníci: Jan Hugo Voříšek,Alexandr Dreyschock
Julius Schulhoff aj.
Nejvýznamnější český hudební skladatel předsmetanovské doby Václav Jan Tomášek se
narodil 17. dubna 1774 ve Skutči jako poslední z 13 děti v rodině tkalce. V devíti letech dostal
první hudební základy u regenschoriho Pavla Josefa Wolfa v Chrudimi, od roku 1787
studoval a zároveň zpíval ve sboru u minoritů v Jihlavě, později přestoupil na gymnázium do
Prahy. Roku 1797 ukončil úspěšně filosofické studium.
Toužil po dokonalém hudebním vzdělání, ale neměl dostatek finančních prostředků, aby mohl
studovat u významných pražských mistrů. Sám pronikal do tajů hudební skladby a klavírní
hry - byl tedy většinou samouk. Roku 1806 se stal domácím skladatelem a vychovatelem
v rodině hraběte Jiřího Buquoye, který se zavázal mu vyplácet doživotní rentu. Toto postavení
Tomáškovi umožnilo věnovat se skladatelské tvorbě.
V roce 1824 se oženil se svou žačkou Vilemínou Ebertovou a koupil dům v Tomášské ulici na
Malé Straně. V jejich domě se soustřeďovala tehdejší kulturní společnost a Tomášek byl
nazýván „pražským hudebním papežem“. Mezi přátele, kteří navštěvovali jejich dům, patřili
František Palacký, Václav Hanka, Josef Dessauer. Osobním stykem s výborným pianistou
Janem Ladislavem Dusíkem získal poznatky, které později využil pro svou pedagogickou
činnost. Při pobytu v Praze jej navštívili K. M. Weber, H. Berlioz i mladý Richard Wagner,
měl dobré vztahy s Ludwigem van Beethovenem a zejména J. W. Goethem.
Jeho tvorba je mnohostranná a obsahuje skladby klavírní, písňové, církevní, komorní i
operní, celkem téměř 120 děl s opusovým číslem. Její těžiště však spočívá v písni komponované na původní české texty nebo básnické texty Goethovy a Schillerovy .
Byl také vyhledávaný hudební pedagog a žáci za ním přijížděli i z ciziny. Mezi jeho
žáky se řadí mnozí pozdější vynikající hudebníci, kteří ve své době patřili mezi evropskou
hudební elitu - jako Jan Hugo Voříšek /1791 – 1825/, Alexandr Dreyschock /1818 – 1869/,
Julius Schulhoff aj.
V posledních letech života se stáhl do ústraní. Zemřel 3. dubna 1850 ve věku 76 let a byl
pohřben na hřbitově v Košířích.Tomáškův hrob zdobí lyra s nápisem, který připomíná jeho
životní heslo: „Jen pravda je diadémem umění“.
___________________________________________________________________________
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Václav Zeman
26. srpna 1934 v Hlinsku v Čechách
Akademický malíř, tvoří vedle závěsných obrazů také ilustrace, volnou a propagační grafiku a
monumentální mozaiky. Jeho tvorbu charakterizuje skládání obrazu z několika dějových
vrstev, které jsou často ve vzájemném protikladu.
Václav Zeman žije a tvoří ve Žďárci u Skutče.
Akademický malíř Václav Zeman se narodil 26. srpna 1934 v Hlinsku v Čechách.
Vystudoval Vyšší školu uměleckého průmyslu v Praze a Vysokou školu
uměleckoprůmyslovou v Praze v atelieru prof. Karla Svolinského.
Samostatně vystavuje od roku 1970 u nás i v zahraničí. Malířská tvorba Václava Zemana patří
svým významem na jedno z předních míst ve výtvarném umění východních Čech. Má široké
rozpětí, v němž nalezneme vedle závěsných obrazů také ilustrace, volnou a propagační
grafiku a monumentální mozaiky. Východiskem jeho osobité malířské tvorby zůstává
v podstatě kresba a smysl pro detail. Charakterizuje ji také to, že obrazy se skládají zpravidla
z několika dějových vrstev, které jsou často ve vzájemném protikladu. Václav Zeman žije a
tvoří ve Žďárci.
___________________________________________________________________________

Vítězslav Novák
5.12.1870 v Kamenici nad Lipou
18.7.1949 Skuteč
Vynikající hudební skladatel a pedagog. Ve Skutči pobýval a tvořil v domě, který patřil
rodině jeho manželky. Složil zde některé své skladby, např. Slovenské písně, Domov, Tři
české zpěvy, cyklus písní In memoriam nebo Májovou symfonii V červnu 1944 začal psát ve
Skutči knihu pamětí O sobě a o jiných.
Se Skutčí je spjata osobnost vynikajícího hudebního skladatele a pedagoga Vítězslava
Nováka. Narodil se 5. prosince 1870 v Kamenici nad Lipou v Jižních Čechách v rodině
lékaře. Po maturitě na jindřichodradeckém gymnáziu přesídlil Novák s rodinou do Prahy.
Vystudoval konzervatoř ve třídě Antonína Dvořáka. V roce 1909 byl sám jmenován
profesorem skladby na mistrovské škole pražské hudební konzervatoře. Po Bedřichu
Smetanovi založil druhé období české moderní hudby. Jako učitel kompozice si získal
světovou pověst a vychoval další skladatelskou generaci.
V roce 1912 se oženil se svou někdejší žačkou Marií Práškovou, dcerou skutečských
měšťanů. S ní jezdíval do Skutče každoročně na dovolenou. Složil zde některé své skladby,
např. Slovenské písně, Domov, Tři české zpěvy, cyklus písní In memoriam nebo Májovou
symfonii, vznikly tu náčrtky a motivy k jeho dalším dílům. V červnu 1944 začal psát ve
Skutči knihu pamětí O sobě a o jiných. Zamiloval si stejně jako básník Adolf Heyduk kraj
kolem hradu Rychmburku, oblíbil si skalní jezírka v Horkách, kam se v létě chodíval
každodenně koupat. Na svých vycházkách se často zastavoval v hovoru s místními lidmi a
dětmi, které měl velmi rád. Vyučoval zadarmo chudé žáky, kterým platil do Skutče dráhu a
zval je vždy na oběd. Až do své smrti si zachoval duševní a tělesnou svěžest. 18. července
1949 v 5 hod. ráno náhle zemřel ve svém skutečském bytě. Město vzdalo poslední poctu
svému čestnému občanovi v úterý 19. července.
„Na otázku, čím bych si přál být, kdybych se znovu narodil, odpověděl bych bez
váhání: hudebním skladatelem.
___________________________________________________________________________
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Vlastimil Květenský
25.5.1930 ve Skutíčku
 21.21985
Akademický sochař a keramik
Akademický sochař a keramik Vlastimil Květenský se narodil 25.5. 1930 ve Skutíčku. Po
studiu na střední průmyslové škole keramické v Bechyni a Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze zakotvil v Západních Čechách. Nejprve působil jako výtvarný pedagog
v Karlových Varech, později se věnoval samostatné výtvarné tvorbě. Svá díla vystavoval na
výstavách doma i v zahraničí. Jeho dílo nese osobité rysy - nešel vyšlapanými cestami, hledal
neustále nová vyjádření výtvarných myšlenek. Jeho tvorba je prodchnuta lidskostí a lyrikou,
vztahem k rodnému kraji, bohatstvím zážitků a představ.
Zemřel 21. února 1985 ve věku 55 let.
___________________________________________________________________________

Prof. MUDr. František Kábele, CSc.
30.11.1913 Radčice u Skutče
 22. 11.1998
Významný český defektolog a logoped, pedagog.
___________________________________________________________________________
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