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Řemesla a povolání, nad jejichž 
názvy se dnes možná pousměje-
me, nebo vůbec netušíme, o čem 
byla. Ještě počátkem 20. století 
však mnohá byla nepostradatelná. 
K ruce si bereme knihu Františka 
Mokrého s názvem „Město“.

V oddíle „Poslední“ hledáme 
záznamy o posledních představite-
lích těchto profesí…

Poslední věžník a hlásný na měst-
ské kostelní věži ve Žďáře byl Ignác 
Musil, vyučený tkadlec.

Poslední městský lampář Jan 
Ferenc večer vždy rozžíhal petrole-

jové lampy  ve městě, ve dne je  čis-
til a doléval petrolej. 

Poslední drnomistr, čili pohodný 
nebo ras, byl Eduard Jeřábek, koň-
ský řezník z Veselské ulice. Pohře-
biště zvířat bylo v Malém lese a ve 
Vetli. 

Poslední bagounář František 
Šlaghamerský z Veselské ul. honil 
z Uher pěšky stáda bagounů a ces-
tou je rozprodával za cenu 10-12 
zlatých za kus. Bagouny kupovali 
zemědělci, aby si je dokrmili.  Šlo o 
zvláštní plemeno prasat, dokrmova-
ných na sádlo; jejichž křížencem je 

dnešní mangalica.
Poslední oplatkářka byla Fialo-

vá ze Štánu. Oplatky pekla v neděli 
ráno a odpoledne je již roznášela po 
městě. Tři za jeden krejcar…

Poslední přesličkář František 
Pohanka v Kovářově ulici vyráběl 
přeslice a kolovraty na soustruhu, a 
některé umělecky zdobil a okovával 
stříbrem či zlatem…

Poslední svíčková bába byla 
Cecilie Lázničková, bývalá hrobař-
ka na starém hřbitově. Při mši cho-
dila po kostele a vybírala od věří-
cích „na světlo“. 

Sběratelka psích hovínek chodi-
la ještě kolem roku 1900  s dřevě-
nou putnou a sbírala psí nadělení 
po ulici. Byla to prý důležitá surovi-
na na vydělávání jemných rukavič-
kářských kůžiček.

Poslední picmochr čili puškař byl 
Jan Fuhrbacher z Horní ulice. Zbra-
ně opravoval i vyráběl nové. Lau-
fy objednával ze zbrojovky ve Štýr-
ském Hradci (Gratz).

Poslední fajfk ář byl Josef Škar-
ka z Dolní ulice. Dřevěné dýmky 
„žďárky“ byly oblíbené i za hranice-
mi. -lko-

Roztodivné názvy starých řemesel ve Žďáře


