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(Dokončení ze str. 14)
Sekerníci vyráběli i podlahy, díry 

v podlahách pro řemeny (nebylo tak 
snadné), dřevěné řemenice, usazova-
li mlýnské stroje do podlah a trámů, 
dělali lednice (místa, kde byla vodní 
kola a stavidla), vantroky, stavidla, 
hranolové vysévače, zasazovali kyp-
řice do kamenů a zalévali je sírou…

Patálie s úhořem
Nebyl by to František Mokrý, aby 

nepřidal humorný příběh. Tento je 
přímo ze života sekerníka Antonína 
Straky: 

…Amylon, kdysi nejstarší hamr ve 
Žďáře (Hamrmýl), později mlýn a 
posléze škrobárna, měl na řece Sáza-
vě svůj splav. Občas jej před kampa-
ní vylovovali. 

Jednou lovili a Antonín Straka chy-
til velikého silného úhoře. Aby to 
druzí nevěděli, vstrčil si ho za koši-
li na nahé tělo. Ale běda! Za chví-
li volal: „Pomoc, pomoc, pojďte mně 
pomoct, dusí mě!“ kroutil se a válel ve 
vodě, lezl na břeh a strašně naříkal.

Druzí kamarádi nevěděli, co se dě-
je. Přiběhli, prohlíželi, až konečně 
našli úhoře, který tak strašně staho-
val tělo Antonína Straky kolem pasu, 
že by se byl snad opravdu udusil.

Žďárské kloboučnice
a modistky

První modistkou, tj. zhotovitelkou 
dámských klobouků a dalších pokrý-
vek hlavy děvčat a žen, byla Marie 

Kolocová (1857-1936).
Vyučila se ve Vídni. Byla manžel-

kou stolaře Karla Koloce ve Žďáře 
(Nádražní ulice čp. 432).

Nejznámější a nejoblíbenější 
modistkou ve Žďáře byla Božena 
Musilová (1887-1972). Narodila se 
ve Žďáře v Dolní ulici čp. 158 (zbo-
řeno r. 1976).

Byla spřízněna téměř se všemi sta-
rými žďárskými rody. Modistkou se 
vyučila ve Vídni, a tam také dlouho 
pracovala. Byla velmi dobrou odbor-
nicí. 

I když už byla starší, stále praco-
vala a šla s módou. Často jezdila do 
Brna, do Prahy, ba i do Vídně, aby 
viděla, co je nového v jejím oboru. 
Měla vkus a individuálně přizpůso-
bovala svůj výrobek té které osobě. 
Byla velkou ctitelkou divadla a dob-
rou charakterní ochotnickou hereč-
kou. Zůstala svobodná a postavila 
si v Nové (Nádražní) ulici dům čp. 
643.

Krátkou dobu za první republiky 
byla modistkou ve Žďáře Blanche 
Klosová, působila v Husově ulici 
(dříve Štefánikově, Poštovní)...

Další zajímavosti o žďárských 
řemeslech a živnostnících najdete 
v dnes představené knize. 
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O bývalých žďárských...
Málem zapomenuté
podnikatelské osudy


