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Nezaměstnanost na Vysočině kles-
la během jara na 3,4 procenta. Zajímá 
vás, jaká volná místa jsou na Žďársku 
a za kolik? Podívali jsme se na stránky 
zdejšího úřadu práce.

Tak např. číšníkům a servírkám hote-
ly nabízí mzdu od 15.000 do 18.000 
Kč, recepční v hotelích a ubytovacích 
službách si mohou vydělat 16.000 Kč 
a uklízeči a pomocníci v ubytovacích a 
vzdělávacích zařízeních od 13.500 do 
15.000 Kč. Pomocní dělníci ve výrobě 
mají nabídku od 13.500 do 17.000 Kč, 
a taviči, slévači či nástrojáři od 19.500 
do 20.500 Kč…

Účetním firmy nabízí od 18.000 do 
25.000 Kč, vedoucím provozu 28.000 
Kč. Platy v podobné výši 30.000 Kč se 
objevují v nabídce zubařům a kucha-
řům.  -lko-

Volná místa

Zajímají vás bývalá řemesla pro-
vozovaná ve městě Žďáře o stole-
tí i více zpátky? Nás také. K ruce si 
bereme knihu Františka Mokrého 
z názvem Město. 

Vydala ji v roce 2008 Knihovna M. 
J. Sychry, a ze zápisků starého kan-
tora ji edičně sestavil Vladimír Tro-
jánek. 

František Mokrý, učitel oblíbený 
generacemi dnešních našich dědů 
a otců, měl zálibu v kronikářství a 
zaznamenávání místních zajímavos-
tí. Narodil se r. 1891 a zemřel 1992, 
ve věku úctyhodných 101 let. 

Pan řídící měšťanské školy ve Žďá-
ře (1. ZŠ) byl dokonce zakladatelem 
Kulturního zpravodaje města Žďáru 
(měsíčník předcházející našim Novi-
nám žďárské radnice). Autor četných 
rukopisů a knih o Žďáře. Vesměs 
knihy najdeme ve žďárské knihovně. 

Jak na Františka Mokrého také 
Žďáráci vzpomínají, rád holdoval 
sportu. Dokonce ještě v pokročilém 
věku vyhrál maratonský závod v Itá-
lii. 

Díky zápiskům F. Mokrého se nyní 
dozvídáme i drobné žďárské epizody, 
které by dávno upadly v zapomně-
ní, také vzpomínky na Žďár v době 
našich pra a praprarodičů…

František Mokrý ve svých zápiscích 
někdy používá i místní dobový dia-
lekt a jeho historkám nechybí jiskra 
humoru. Tak třeba v příběhu o žďár-
ských ševcích, který v knize Město 
najdeme na str. 85. 

Jak se ševci poprali o boty
...Žďárští obuvníci (kupř. Ohraza, 

Veselý, Láznička, Roháček či Kant-
ner) vyráběli obuv nejen na zakáz-
ku, ale také „do foroty“ (tj. na sklad), 
když měli méně práce.

S hotovými výrobky chodili po 
okolí na „jarmarky“ (výroční trhy). 
Boty dali do nůše na záda, do bedny 
na trakač nebo na dvoukolový vozík 
tlačený ojíčkem.

Jednou byli na jarmarce v Měříně. 
Dost dobře prodali a vraceli se přes 
Nové Veselí domů Veselskou ulicí. 
Na kopečku se zastavili. Bylo odpo-
ledne. Nechtělo se jim ještě domů 

– „vobštelovali“ (objednali) si kořal-
ku, tj. jednoho poslali do města pro 
láhev. Nůši obrátili dnem vzhůru, 
zbylé boty sesypali na jednu hroma-
du a „mrskali“ karty. 

Podnapili se, byli v ráži a jak to bý-
vá, pohádali se při kartách. Vybírali 
si pak z hromady své párky (rozuměj 
boty), ale každý chtěl ty nejlepší a 
tvrdil, že ty jsou jeho. Došlo ke rvač-
ce a k soudu. 

Soudil je soudní rada Černý. „Tak 
pánové, co máte proti sobě?“

Když vyslechl, řekl: „To jste mi pěk-
ní mistři!“

Mistr Roháček na to: „Jó, pane rada, 
švec je pěknej, hned jak vyjde z matky.“

Pan rada se zasmál, smáli se i mis-
tři, podali si ruce a šli usmířeni 
domů. 

Výroba papíru
po řemeslnicku

Papírníku, papírníku…! Tak 
pokřikovali kluci ještě na vnu-
ka bývalého žďárského papírní-
ka Zrzavého. Ten měl příbuzné 
v Kluzborku, jak se tehdy říkalo 
dnešnímu Krucenburku. 

Právě z tohoto rodu Zrzavých je i 
národní umělec, malíř a grafik Jan 
Zrzavý… Nechme ale plynout další 
příběh z Mokrého knihy Město.

…Vedle velkovýroby papíru ve 
Žďáře byl v 1. polovině 19. stole-
tí papírník Zrzavý (Zerzavý), který 
dělal papír doma ručně. 

 (Pokračování na str. 14)

FranTišek Mokrý, žďárský kan-
tor a kronikář se dožil 101 let. 

 Zdroj snímku: Kniha Město

O bývalých žďárských živnostech


