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Jaroslavu Miklíkovi je 74 let, do 

loňského jara byl dlouholetým zastu-
pitelem města Žďáru n. S. V roce 
1992 v okrese Žďár inicioval založení 
Cechu elektro, a byl mezi zakladate-
li Okresní hospodářské komory na 
okrese. Člen představenstva KHK 
Kraje Vysočina je velmi aktivní v 
oblasti energetiky a je členem pra-
covní skupiny HK ČR. 

 
Merkur, prestižní ocenění

Čestná medaile nese jméno římské-
ho boha obchodu Merkura, jenž se 
stal symbolem pro komorové hnutí 
v Čechách i ve světě. 

Merkurovo jméno je odvozová-
no od latinského merx, tedy „zboží“, 
což se přeneslo i do dnešních jazyků 
(např. komerce, nebo angl. merchant, 
fr. commerçant či marchand, šp. 
marchante = obchodník). Merku-
rův chrám v Římě vznikl v roce 495 
př. n. l. během hospodářské krize, a s 
ním byla založena i první obchodní 
komora na světě – Viri Mercuriales. 

Merkurův svátek se slavil při pře-
počtu na náš kalendář 15. května, 
tedy přesně v den, kdy HK ČR udě-
luje Merkurovy medaile. -lko-

Merkurovu...

Věděli jste, že na Vysočině máme 
lidi, kteří mohou užívat titul Mis-
tr tradiční rukodělné výroby Kra-
je Vysočina? Od dubna máme dvě 
jeho nositelky přímo v Novém 
Veselí.

Ocenění již třetím rokem uděluje 
Kraj Vysočina, s cílem upozornit na 
řemesla s dávnou historií a ocenit 
nadšence, kteří je udržují živá.

První titul Mistr tradiční rukoděl-
né výroby získali v roce 2016 pilní-
kář Drahomír Smejkal z Jihlavska a 
kolář Aleš Uherka z Bystrého. Loni 
ocenění převzala Hana Šmikmáto-
rová z Telče, malérečka horáckých 
kraslic, dále Jindřich Toman z Pel-
hřimova za výrobu štípaných holubi-
ček a Jindřich Holub z Pohledi u H. 
Brodu, ruční výrobce šindele.

Letos do seznamu přibyli tři řeme-

slníci, kteří titul převzali 18. dubna 
na třebíčském zámku. 

Titul Mistr tradiční rukodělné 
výroby Kraje Vysočina si vysloužily 

dvě řemeslnice ze Žďárska. Jsou jimi 
Marie Žilová a její dcera Eva Jurma-
nová z Nového Veselí, které vyrábějí 
pověstné krojačky. Využívají k tomu 
tradičních technik a postupů při 
zpracování zmenšených součástek 
lidových krojů. 

První panenku v horáckém kroji 
vytvořily společně, dle národopisce 
Vratislava Bělíka, a použily autentic-
ký materiál.

Kroje z Horácka a Podhorácka 
zpočátku vytvářely podle krojo-
vých popisů a předloh etnogra� y 
Blaženy Šotkové. Pak si trou� y na 
kroje složitější - třeba litomyšlský, 
mladoboleslavský či kyjovský. Mis-
tryně vytváří krojované panenky 
jako repliky, striktně pracují ručně 
s původními materiály, ručně vyrá-
bí i obuv. Při � nální úpravě panenku 

uzpůsobí celkovému vzhledu krojo-
vané postavy, tedy i úpravu její hlavy 
a doplňků. 

Letošním Mistrem tradiční ruko-
dělné výroby je také kameník Jaro-
slav Fieger ze Světlé n. S.. Vyrábí 
kamenné obilní mlýnky a sekeromla-
ty.

Seznam mistrů vede Muzeum 
Vysočiny Třebíč a tamní Regionál-
ní pracoviště tradiční lidové kultury 
Kraje Vysočina. Přijímá a hodnotí 
návrhy na udělení titulu, a následně 
zapsání nových mistrů na prestižní 
seznam. -lko-

JEDNA k krojaček Marie Žilové a Evy 
Jurmanové z Nového Veselí. 

 Zdroj: Dědictví Vysočiny

Za krojačky získaly mistrovský titul

Vysočina na Zemi 
živitelce

Kraj Vysočina se i letos účastní 
národní výstavy s názvem Země živi-
telka 2018 v Českých Budějovicích. 
Koná se od 23. do 28. srpna.

Krajští radní nabídli zemědělcům a 
potravinářům z Vysočiny prezento-
vat své originální výrobky „pod vlaj-
kou“ Vysočiny.

Mohou tak předvést rozmanitost 
své výroby a zažít atmosféru výsta-
vy. Vystavovatel na Zemi živitelce 
dokonce ani nemusí hradit žádné 
poplatky. Podmínkou ovšem je, že 
své výrobky bude sám prodávat po 
celou dobu výstavy. Zájemci se moh-
li hlásit na kraji do 21. května.

V době uzávěrky ŽN jsme na Kraj-
ském úřadě zjišťovali zájem o tuto 
výjimečnou nabídku. Jak informu-
je vedoucí krajského odboru ŽP a 
zemědělství Jitka Merunková, při-
hlásilo se celkem pět zájemců, z toho 
jeden ze Žďárska. „Kdo bude na Zemi 
živitelce prezentovat své výrobky, není 
v tuto chvíli rozhodnuto,“ uvedla pro 
ŽN Jitka Merunková. -lko-

KANTÝNSKÁ 
 
- pravidelná pracovní doba po - pá  
  (od 5.15 hod.; víkendy a svátky volné)
- nástup dohodou

Do závodní jídelny hledáme příjemnou  
komunikativní kolegyni na pozici:

KONTAKTUJTE NÁS


