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SLOVO STAROSTY

KUNŠTÁTSKÝ

Vážení spoluobčané,
Asociace školních sportovních klubů, město 
Kunštát se ZŠ a MŠ Kunštát pořádá „Atletický 
víceboj základních škol okresu Blansko.
Tento „Pohár krále Jiřího“ se koná pod záštitou 
starosty města na novém atletickém areálu 27. 
a 28. května. Slavnostní zahájení proběhne 27. 
května v 8.30 hodin.
Bylo osloveno 27 základních škol a 60 malotříd-
ních škol z okresu Blansko (žáci z I. stupně). Na 
atletické soutěži budou vyhodnoceni jednotlivci 
a nejlepší družstva. Každé umístění bude obo-
dováno. 
Doufám, že pěkné počasí a dobrá nálada s mož-
ností občerstvení přiláká naše občany, aby vy-
tvořili příjemné domácí prostředí  pro naše mla-
dé atlety.                                 Váš Pavel Göpfert

www.kunstat.eu

Noc s Andersenem v kunštátské knihovně.

INFORMACE O ČINNOSTI RADY A ZASTUPITELSTVA

Na konci dubna Rada města schválila rozdělení 
finančních příspěvků zájmovým spolkům, spor-
tovním organizacím a občanským sdružením 
působících ve městě Kunštát a jeho místních 
částech. Oproti podaným žádostem uchazečů 
jsou konečné částky zpravidla ve všech přípa-
dech poníženy, aby konečná částka nepřekro-
čila hranici stanovenou rozpočtem města. Níže 
uvedené sumy zahrnují přímé finanční dotace, 
příspěvky na pronájmy sportovní haly, tělocvič-
ny a kulturního domu a v případě Jednoty Orel 
a Tenisového klubu také smluvně závazné pří-
spěvky na provoz sportovních areálů.
Jednota Orel Kunštát – 134.500
TJ Rudka – 15.500
Hokej club Kunštát – 8.000
SDH Kunštát – 31.500
Kolpingova rodina Kunštát – 31.500
Dechová hudba Kunštát – 15.000
Hráči rudecké kopané – 9.200
Klub stolního tenisu Kunštát – 19.800
FK Kunštát o.s. – 70.000
Tenisový klub Kunštát – 71.000
Šachový klub Kunštát – 6.000
ZO ČZS Kunštát – 6.000
Svaz tělesně postižených občanů – 4.000
Klub malé kopané Újezd – 11.900

SKI CK Kunštát – 5.600
TK Kunštát – Aerobik – 9.000
SDH Újezd – 7.500
SDH Sychotín – 16.500
SKI CLUB Kunštát – 3.000
OS Řemesla Kunštát – 120.000
LMD Kunštát – 30.000
Tarokový klub Kunštát – 3.000
Kruh přátel umění – 10.000
  

Rada města rozhodla, že se v letošním roce 
provede příprava bazénu pro konečnou úpra-
vu plastovou fólií, která by měla být podle 
možností rozpočtu položena příští rok. Le-
tošní úpravy budou představovat betonáž dna 
ve střední části a zejména úpravu přelivné 
hrany. Ta bude provedena na polovině obvo-
du bazénu nově do roviny a bude doplněna 
osazením plastových roštů. S tím bude sou-
viset odkop zeminy a částečné předláždění 
zpevněné plochy kolem bazénu. Nově budou 
osazeny tlakové potrubí od čističky i sběrné 
potrubí. Nakonec budou odstraněny stávající 
žebříky pro vstup do bazénu a osazeny nové, 
nerezové. Pokud to finance dovolí, zahrne se 
do letošní investice i modrý nátěr dna. Vše by 
se mělo stihnout do začátku prázdnin.

Radnice v minulých dnech zveřejňovala na-
bídku výkonu takzvaných veřejně prospěšných 
prací ve městě Kunštát určenou lidem evido-
vaným pracovním úřadem. Množství vytvoře-
ných míst však bylo limitované počtem pět a 
všechna místa jsou nyní již obsazena. 

Sice až po pouti, ale přece jen ještě před za-
čátkem turistické sezony se na celém náměs-
tí Krále Jiřího objeví nové koše na odpadky. 
Půjde o litinové nádoby, velmi podobné těm, 
které dnes stojí na náměstí Klementa Bocho-
řáka. Důvodem výměny je fakt, že nynější 
koše vlivem zubu času a často i přičiněním 
vandalů dosloužily a stávaly se ostudou 
středu města. Termín výměny je naplánován 
na druhou polovinu května.

V informačním centru nebo ve značkové prodej-
ně na náměstí je možné koupit nově vyrobené su-
venýry (trička, kšiltovky, klíčenky, zapalovače, 
stojánky na telefon) se znakem města Kunštát.

Rada města Kunštát

INFORMACE O ČINNOSTI RADY A ZASTUPITELSTVA

DOTACE SPOLKŮM A ORGANIZACÍM

NOVÉ ODPADKOVÉ KOŠE

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE

PROPAGAČNÍ SUVENÝRY

ÚPRAVY KOUPALIŠTĚ
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SLOUPEK

Krámky VIII (pokračování)

Jan Halas

Snad jsem na nic na náměstí nezapomněl, 
moje paměť však sahá maximálně tak do 

let 1948-49. Co bylo před tím, vím jen z do-
slechu, proto na to nevzpomínám. Nezbývá 
tedy než vypravit se z trafiky pana Šamšuly 
do obchodu s obuví pana Metely, který byl ve 
staré škole, tam, kde je dnes Oáza. V tomhle 
krámku jsem byl opravdu poměrně častým 
zákazníkem. Mladší čtenáři tomu nebudou 
snad ani věřit, ale naše dětská léta probíha-
la ve strašných dobách, kdy neexistovala ani 
televize ani počítače. Ze zoufalství jsme tedy 
pobíhali po lese a po lukách na čerstvém 
vzduchu a byli jsme nemilosrdně nuceni vy-
mýšlet všelijaké dobrodružné hry místo toho, 
abychom je hezky v klidu pozorovali na obra-
zovkách. Tím vším pochopitelně trpěly naše 
tenisky, kecky a sandály a Metelovi měli s 
námi dobré obchody.

     Naproti Metelům, v té nesmyslné vykotlani-
ně, stával architektonicky velice zdařilý dům 
se Špírkovou drogerií, který byl nepochopi-
telně a nesmyslně srovnán se zemí. Když jste 
vstoupili do krámu, ovanulo vás charakteris-
tické aroma tehdejších drogerií – směs petro-
leje, mýdla a různých bylin. Vzpomínám na 
jednu zajímavou epizodu. Pan Špírek věděl, 
že je moje maminka historičkou umění a když 
jsme k němu přišli jednou nakupovat, ukázal 
nám jakousi rodinnou kroniku a v ní jednu 
kresbu. Říkal, že při svých toulkách Moravou 
se u jeho děda nebo otce (to už nevím) zasta-
vil Josef Mánes, přespal u nich a jako poděko-
vání jim nakreslil malý barevný obrázek. Ma-
minka si kresbu prohlédla a usoudila, že je 
to velice pravděpodobné. Kde je asi tomu pa-
mátníku konec? Pan Špírek jako kulak a ná-
hodný svědek smrtelné „nehody“ pana faráře 
Šafáře musel jít do kriminálu, aby nemluvil. 
Když se vrátil, brzy zemřel. Paní Špírková 
v drogérii ještě dlouho prodávala. Seděla za 
pultem a byla jak vystřižená ze starých filmů. 
Chrastily na ní všelijaké náušnice, náhrdel-
níky a náramky, její šaty pamatovaly císaře 
pána. Takové dámy se dnes už nevidí.

     Ještě jeden krámeček byl o kousek výš na 
rohu Rudecké ulice v domě pana Čáslavské-
ho. Ten už ale otevřený nepamatuji, později 
zbourali schůdky, které k němu vedly a dveře 
i okno zazdili.

MĚSTSKÝ ÚŘAD

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Kunštátská kronika na DVD. 
Historie města  od roku 1924-1990 je zpraco-
vaná elektronicky. DVD nosiče si stále mů-
žete zakoupit na městském úřadě za 33,- Kč 
vč. DPH.

Kruh přátel umění města Kunštát.
Členské příspěvky na rok 2009 se od měsíce 
ledna vybírají v městské knihovně. Pro letoš-
ní rok byla výše příspěvku stanovena na 100,- 
Kč. Termín uhrazení je do 30.6.2009.

(dle § 16 písm. f) zákona č. 62/2003 Sb., o 
volbách do Evropského parlamentu a o změně 
některých zákonů a vyhlášky č. 409/2003 Sb., 
k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách 
do Evropského parlamentu a o změně někte-
rých zákonů, ve znění pozdějších předpisů)
Určeno: každé politické straně, politickému 
hnutí a koalici, jejichž kandidátní listina byla 
zaregistrována pro volby do Evropského par-
lamentu.
Pro volby do Evropského parlamentu jsou 
stanoveny následující volební okrsky:
Volební okrsek č.1 - Kunštát - malá zasedací 
místnost MěÚ, nám. Krále Jiřího 106
Volební okrsek č.2 - Újezd - kancelář OV
Volební okrsek č.3 - Sychotín - místnost v 
budově Prádlo
Volební okrsek č.4 - Rudka - sál pohostin-
ství
Volební okrsek č.5 - Hluboké - kancelář OV 
Volební okrsek č.6 - Touboř - kancelář OV
          Mgr. Pavel Göpfert, v.r. starosta města

Každá politická strana, politické hnutí a koa-
lice, jejichž kandidátní listina byla zaregis-
trována pro volby do Evropského parlamentu, 
může delegovat nejpozději do 30 dnů přede 
dnem voleb (tj. do středy 6. května 2009) jed-
noho člena a jednoho náhradníka do okrskové 
volební komise v každém volebním okrsku.
Delegováním členů a náhradníků se rozumí 
doručení jejich seznamu starostovi do sta-
noveného termínu. Seznam musí obsahovat 
jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum 
narození a místo trvalého pobytu nebo místo 
pobytu podle zvláštního právního předpisu 
člena, popřípadě náhradníka, a podpis zmoc-
něnce politické strany, politického hnutí nebo 
koalice, popřípadě osob, které jsou k tomuto 
úkonu zmocněncem přímo pověřeny a které 
kopii tohoto písemného pověření k seznamu 
přiloží. Seznam může obsahovat i údaj, do 
které okrskové volební komise mají být dele-
govaní členové a náhradníci zařazeni; pokud 
tento údaj chybí, zařadí je do okrskových vo-
lebních komisí starosta.

Informace o počtu a sídle volebních okrsků 
pro volby do Evropského parlamentu konaných 

ve dnech 5. a 6. června 2009 

Májové dny byly a jsou symbolem ukonče-
ní II. světové války a osvobození naší vlas-
ti. Pro žáky kunštátské školy však budou 
letošní oslavy mimořádné, budou spojeny 
se vzpomínkou na neuvěřitelnou odvahu 
člověka, kterému se podařilo těsně před vál-
kou zachránit před jistou smrtí 669 českých 
a slovenských dětí. Nyní se vám všem jistě 
vybavilo jméno mladého Angličana Nichola-
se Wintona, který tento vlak naděje vypravil 
a našel zachráněným dětem  adoptivní rodi-
če v Anglii. Připravený druhý vlak už v září 
roku 1939 odjet nemohl. O síle lidskosti toho-
to Angličana celých 50 let nikdo nevěděl, to 
však nic nemění na tom, že jeho čin je pro nás 
velkým vzorem. Skromnost člověka, který ve 
vypjaté situaci neváhá pomáhat, je obdivu-
hodná. Chtěli bychom tedy ve škole vyjádřit, 
jak moc se tomuto člověku obdivujeme.
Příležitostí k tomu jsou právě nadcházející 
dny.
19. května 2009 oslaví Nicholas Winton své 
sté narozeniny. Kunštátští žáci se připojí k 

několika stovkám českých škol a  připome-
nou si jeho mimořádný  čin.
Jak budou oslavy vypadat? Jmenujme ales-
poň některé z připravených akcí: v druhém 
květnovém týdnu se uskuteční mírový běh na 
100 m pro všechny žáky školy, bude připra-
vena rozhlasová  relace o záchraně dětí, žáci 
zhlédnou film Matěje Mináče Síla lidskosti, 
vyšší ročníky se zúčastní besedy s pamětní-
kem válečných událostí M. Henzlem, který 
inicioval udělení Řádu bílého lva Siru Win-
tonovi, děti budou besedovat o natáčení  no-
vého filmu o zachráněných dětech s názvem 
Nickyho rodina, kterého se aktivně zúčastnili 
v Praze i dva kunštátští učitelé. 
Celou akci chceme zakončit peticí za uděle-
ní Nobelovy ceny míru Nicholasi Wintonovi. 
Prosíme vás, abyste svým podpisem listin, 
které budou k dispozici u našeho stánku před 
prodejnou COOP na náměstí v Kunštátě, pod-
pořili naši snahu. Petici do dnešního dne po-
depsalo již 70.000 občanů. Informace o celé 
akci a blahopřání našich žáků Siru Wintonovi

Žáci ZŠ Kunštát zdraví májové dny 

KunŠtátsKý ZpraVodaj
Vydává a zdarma rozšiřuje 
MěÚ Kunštát, tel.: 515 534 312 
www.kunstat.eu, e-mail: 
podatelna@kunstat-mesto.cz, 
uzávěrka příspěvků je vždy 
do 23. dne v měsíci. 
tisk: KB tisk Letovice, 
Masarykovo nám. 18, tel.: 608 869 331



KaŠpar jakub, Zámecká 5
*14.03.2009
KunhartoVá amálie, nám. Krále Jiřího 105 

*05.04.2009
páraLoVá jolana, Fr. Halase 320 

*18.04.2009

Pohodu a radost, štěstí i zdraví přejeme všem 
jubilantům, kteří své narozeniny 
(75 a více let) oslaví v měsíci květnu:
ŠVEcoVá Blažena, Újezd 43
ŠarŠonoVá Marie, Hliníky 137
růŽIčKoVá Marie, Rudecká 93
MVDr. VIchta jan, U Hřiště 275
straKa jaroslav, Hluboké 43
KoVářoVá Blažena, Vejpustek 159
KrEjčí Marie, Sychotín 44
Machát josef, Hluboké 11
růŽIčKoVá Květoslava, Radnická 472
chVíLoVá Miroslava, Radnická 472
VítKoVá helena, nám. Krále Jiřího 102
řEháKoVá Dana, Radnická 472
KoLBáBKoVá Marie, Hluboké 6

Srdečně blahopřejeme k narozeninám paní 
Evě růŽIčKoVé, Kunštát, Za Lidoko-
vem 391, která je nejstarší občankou v našem 
městě. Snad můžeme prozradit, že se narodi-
la v roce 1914.

haLas stanislav, Hrnčířská 64, 
+24.4.2009, *1944

-mat-

KULTURA

BLahopřEjEME K naroZEní dítĚtE

KNIHOVNA

MATRIKA
budou odeslány na výbor Vzdělávacího pro-
gramu Loterie života v Praze. 
Přejeme si, aby se lidskost a odvaha obdivu-
hodného člověka nestaly pro naše žáky jen 
stránkou v učebnici. Chtěli bychom, aby byly 
odkazem, ve kterém je třeba pokračovat. Pro-
to budeme projekt dále rozvíjet. Našli jsme 
už několik možností, kde můžeme pomáhat 

– vydělali jsme peníze na školné pro Samue-
la, chlapce z africké Zambie; žáci osmé třídy 
poslali peníze na nákup 1 kozy, která bude 

trvale zásobovat sirotky ve Rwandě kozím 
mlékem; plánujeme spolupráci s nevidomými, 
kterým bychom chtěli připravit nové zážitky 
tím, že jim umožníme poznat významné stav-
by Evropy pomocí papírových modelů, které 
jsme vyrobili.  
Budeme se snažit najít ještě další náměty, roz-
hodně však nebudeme lhostejní k tomu, co se 
kolem nás děje. Přejeme si, abychom našemu 
velkému vzoru nedělali ostudu.

Michelová, Dostál

Noc s Andersenem, akce na podporu dětského 
čtenářství, se poprvé uskutečnila v roce 2000, 
kdy v uherskohradišťské knihovně nocovala 
dvacítka malých čtenářů. Od té doby Noc 
získávala a získává stále další příznivce. V 
letošním roce byl počet míst, kde děti strávily 
večer a noc plnou dobrodružství, zajímavých 
setkání, her, soutěží a především čtenářských 
zážitků, zase o něco vyšší. Četlo se a povída-
lo o knížkách a jejich autorech na 840 místech 
nejen u nás, ale i na Slovensku, v Polsku a 
ve Slovinsku.  Také kunštátská knihovna se 
3.dubna stala místem, kde měly děti možnost 
prožít tuto zvláštní noc.
Program připravený na motivy knížek spiso-
vatele Františka Nepila, známého svým las-
kavým humorem, osobitým vypravěčským 
stylem a nezaměnitelným hlasem, začal už 
za krásného, téměř letního odpoledne. Vět-
šina dětí ze 2. třídy základní školy nebyla v 
knihovně poprvé, ale přijít sem s karimatkou, 
spacím pytlem a kartáčkem na zuby, přece 
jen vzbuzovalo podezření, že tu o zážitky a 
humorné situace nebude nouze. Úvodní  po-
vídání o pohádkách, knížkách a zvířátkách 
dalo dětem zapomenout na počáteční ostych 
a nejisté očekávání a za chvilku byly všechny 
v knihovně jako doma. 
Ve chvíli, kdy přece jen někteří kluci zau-
važovali, že bychom si místo čtení mohli jít 
zahrát fotbal, byla vyhlášena velká stopovací 
soutěž. Na trase, kterou pro malé nocležníky 
připravili jejich starší spolužáci, děti soutěži-
ly ve znalostech o zvířatech, poznávaly stopy, 
určovaly druhy rostlin, navazovaly nejdelší 
veverčí ocásky, vyzkoušely si  žabí skoky, za-
hrály si zvířecí hrdiny ze známých pohádek 
či stavěly hnízdečka pro ptáčky. Důležitými 
záchytnými stanovišti na cestě byla zahrada 
paní učitelky Smejkalové, kde si děti pohrály 
s krásnými malými štěňátky, a zvěrolékařská 
ambulance pana doktora Wettera, který dě-
tem prozradil, jaké nejmenší a největší zvíře 
bylo jeho pacientem a že sám občas při léčení 

utrpí nějaké to menší zranění. 
Ale pak už honem zpátky do knihovny, proto-
že tam na děti čekal první z pozvaných hostů. 
A přišel rovnou s puškou. Nebyl to sice hajný 
Robátko z Večerníčku, ale mysliveckou uni-
formu měl. Byl to pan Tesař, který dětem vy-
světlil, co musí umět správný myslivec a jak 
se myslivci o zvířata v lese starají. O zvířát-
kách jsme si ještě chvíli četli z knížek o psu 
Barykovi, polní žínce Evelínce a Štuclince a 
Zachumlánkovi a pak se děti, posilněny ve-
čeří, daly do práce. Vyrobit si vlastní záložky 
do knih s obrázky zvířátek jim pomohla Luc-
ka Macháčková, kterou děti znají ze školní 
družiny. Před devátou přišla za dětmi Radka 
Dostálová s kytarou, děti se podělily o dřívka, 
triangly a jiné hudební nástroje a knihovnou 
zněla jedna „zvířecí“ písnička za druhou, od 
lidovky Když jsem já sloužil až po Nohavico-
vy Tři čuníky. A kdo šel toho večera kolem 
knihovny, určitě vám potvrdí, že jim to ladilo 
nádherně.
Dobrá nálada vydržela všem ještě dlouho, 
protože večer stále nekončil. Na řadu přišly 
další hry, hádanky, kvízy, příběhy z knížek 
Františka Nepila, které dětem četly nejen 
organizátorky celé akce Ilona Kuchyňová a 
Radka Banyaová, ale i další z pozvaných hos-
tů pan doktor Wetter. Přestože únava nebyla 
na dětech znát, s blížící se půlnocí si začaly 
budovat spací hnízdečka mezi regály s kniha-
mi. Stěhování spacáků a štěbetání dětských 
hlásků postupně ustávalo, a na pár hodin bylo 
v knihovně slyšet jen tiché oddychování. O 
čempak se asi dětem v knihovně zdálo? To 
si ráno už většinou nepamatovaly. Ale věří-
me, že nezapomenou, že v knihovně, s kníž-
kami a s lidmi, kteří mají knížky rádi, jim 
bude vždycky dobře. Děkujeme všem, kteří 
nám pomohli tuto akci pro děti připravit, a 
nezapomeňte, že čtenářem se člověk nerodí, 
čtenáři musíme ukázat cestu, proto si najděte 
čas a čtěte svým dětem každý den. 

Mgr. I. Kuchyňová

noc s andersenem, Františkem nepilem 
a jeho pohádkovými knížkami 

VII. pohádKoVá cEsta
pro děti k jejich svátku

se bude konat v sobotu
30. května 2009

ve 13.00 hodin od kulturního domu

Podrobné informace se dozvíte na 
plakátech a webových stránkách města

22. dubna – 22. května v IC
Krajina v detailu

Fotografie Michaely Křepelové.

Výstavy:

1.– 30. června v IC
Malování a poezie 

Ivo hradeckého
Obrazy z Vysočiny malované temperou.

Vernisáž výstavy 3. června v 16.00

oZnaMujEME ÚMrtí



Muži
Černá Hora - Kunštát „a“       1 : 1
Kunštát  „a“ - Medlánky       2 : 1
Vilémovice - Kunštát „B“        4 : 0
Kunštát „B“ - Knínice           0 : 0

Dorost
Kunštát - Líšeň                2 : 1

Rájec - Kunštát             1 : 0
Kunštát - Čebín                2 : 2

Žáci
Vísky - Kunštát                 2 : 5

přípravka
Kunštát - Ráječko            8 : 4

Ženy
Kotvrdovice - Kunštát               1 : 2    

-kod-

Výsledkový servis duben 
Kopaná

SPORT

Pátého dubna 2009 proběhl  v Sychotíně 4. 
ročník šachového turnaje Memoriál Antonína 
Blažka s výsledkem : 1. Zdeněk Libiš - Kun-
štát, 2. Jan Mikulčický - Kunštát, 3. František 

Dvořák - Olešnice, 4. Radek Štěrba, 5. Robert 
Peša - Olešnice, 6. Josef Záboj - Kunštát, 7. 
Miloslav Čermák - Rovečné, 8.Zdeněk Šmar-
da - Černá Hora atd. 

INFOCENTRUM

ca tandLEr
 Nabídka

- zájezdy na všechny kontinenty
- pobytové zájezdy k moři za výborné ceny 
(Bulharsko, Itálie, Chorvatsko)

- aktivní dovolená – turistika a cykloturistika 
v Alpách

- poznávací zájezdy Norsko, Skotsko, Irsko
- pronájem motorových lodí – říční kanály Ev-
ropy

- pronájem námořních plachetnic na celém 
světě

- treking v Nepálu

Kunštátský farář P. Jaroslav Šafář se odpo-
ledne ve čtvrtek 4. října 1951 vracel na mo-
tocyklu z podchlumského statku na faru. U 
bývalé benzinky na rohu náměstí, kde stával 
rodný dům Klementa Bochořáka, jej zastavili 
četníci s žádostí, aby zavezl do rudecké re-
staurace U Sochy nějaký vzkaz. P. Šafář do 
Rudky přijel, ale při zpáteční cestě – po tehdy 
ještě neasfaltované silnici – havaroval. O ně-
kolik hodin později pak na následky zranění 
zemřel v Úrazové nemocnici v Brně. Bylo mu 
dvaačtyřicet roků.

Smrt tohoto kněze zůstává do určité míry 
neobjasněna, podle svědectví pamětníků jeho 
motorka narazila do drátu, který krátce před 
tím někdo natáhl přes cestu. Vedle silnice do 
Rudky stojí dodnes také pomník připomínají-
cí místo, kde k nehodě došlo. Šafářův pohřeb, 
přestože probíhal v pondělí v deset hodin do-
poledne, byl prý i jakousi poklidnou demon-
strací a podle článku v tehdejších novinách 
Brněnský kraj se konal „za tisícové účasti 
obyvatelstva a 110 kněží“.

Ve vzpomínkách místních obyvatel, kteří 
éru P. Šafáře pamatují, je jeho osobnost spo-
jována s přívlastky aktivní, charismatický, 
společenský, veselý, přívětivý. Paní Marie 
Bergauerová z Kunštátu také vypráví o širo-
kém záběru jeho zájmů. „Byl velmi aktivní 
v družstvu Lidového domu a v divadelním 

spolku Krále Jiřího. Plesy ani tancovačky za 
války být nesměly, ale divadla ano, hrávalo 
se tam, kde je dneska diskotéka. P. Šafář měl 
zálibu v elektřině a celá léta dělával ochotní-
kům osvětlovače,“ líčí a dodává, že díky jeho 
přičinění vznikla u 
Lidového domu také 
pálenice, kterou za-

řídil spolu s hospod-
ským Ro- bertem 
Vítkem a s panem 

Hynkem Šamšu-
lou, jenž ji později 
obsluhoval. Paní Mirce 
Procházkové z Kunštátu se zase vybavuje, že 
byl vášnivým myslivcem, co rád chodíval do 
lesa a na hony, a to hlavně s hajným Mudri-
chem z podchlumského dvora, a paní Jiřina 
Růžičková, sestra dlouholetého kostelníka 
Josefa Vegerbaurea vypráví, jak s jejich rodi-
nou chodíval kosit obilí do Kohoutova. „Když 
pak zemřel, už jsem v Kunštátě nebydlela a o 
jeho smrti mi psala maminka v dopise. Musel 
prý už něco tušit, protože když tehdy přijel k 
Soše, řekl tam větu: Tak už se možná vidíme 
naposled,“ pokračuje Jiřina Růžičková.

Informací o působení P. Šafáře nabízí 
také farní kronika. Popisuje, že na začátku 
čtyřicátých let se výrazně proměnil prostor 
kolem kostela. Zmizely živelně rostoucí keře 

a vznikla zde parková úprava, na které na jaře 
1941 „po celý týden pracovalo dvacet až třicet 
lidí zdarma“.  Kostelník Alois Dobeš připo-
míná, že za faráře Šafáře se budovala i dnešní 
opěrná zeď, oddělující kostel od chodníku a 
silnice, a také nové osvětlení (to, které se při 
loňské úpravě kostelního interiéru odstrani-
lo). A paní Cecílie Křepelová dodává, že ne-
chal vyrobit překrásné dřevěné zpovědnice 
podle vzoru z kostela sv. Augustina v Brně, a 
stejně tak zadal u řezbářského mistra Vaňka 
zhotovení sochy sv. Stanislava, která v koste-
le doteď stojí.

Mimořádně zajímavý byl během váleč-
ných let osud hlavního kostelního zvonu řeče-
ného Stanislav. V roce 1942 jej podle říšských 
zákonů musela farnost odevzdat, aby se po 
roztavení proměnil ve zbraně. V červenci 
1945 ho ale zdejší rodák Antonín Vegerbauer 
vypátral v centrálním skladišti v Praze Na 
Maninách a za pomoci P. Šafáře a dalších 
dobrých byl dopraven zpět do Kunštátu. 29. 
července pak proběhla velká slavnost, při kte-
ré byl znovu vyzdvižen na věž.

P. Jaroslav Šafář se narodil před sto lety v 
Lysicích-Záoboří a jako kunštátský farář sloužil 
v letech 1940 – 1951. Pohřbený je spolu s další-
mi kněžími ve společném hrobě na Lipce.

Marek Lepka

p. jaroslav Šafář by se letos dožil sta let. nad jeho smrtí však stále zůstává otazník.

KULTURA

sobota 9. 5. ve 14.00 hodin
zámek kunštát


