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Pravidla pro udělování regionálního titulu 

„Nositel tradic Bystřicka“

Pro posílení sounáležitosti místních obyvatel s mikroregionem a s charakteristickými 

rysy jeho historie a na podporu rozvoje tradičních výrob a činností, v souladu 

s kulturní politikou státu a programem rozvoje Kraje Vysočina připravuje Město 

Bystřice nad Pernštejnem ve spolupráci se sdružením obcí Mikroregion Bystřicko

(dále jen MB) pro rok 2012 udělení prvního titulu „Nositel tradic Bystřicka“ podle 

následujících pravidel.  

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1) Město Bystřice nad Pernštejnem a sdružení obcí Mikroregion Bystřicko

zavádějí titul „Nositel tradic Bystřicka“, který bude od roku 2012, v případě 

dobrého ohlasu po odzkoušení, pravidelně udělován na základě doporučení 

odborné komise a schválení zastupitelstvem Města a členskou schůzí MB, a 

to jednotlivci či skupině osob, kteří se zasloužili o udržení či obnovu pro 

Bystřicko tradičních prací, činností, obyčejů a zvyklostí.

(2) Soubor tradičních prací, činností apod., které jsou pro Bystřicko 

charakteristické v době přípravy prvního ročníku, tvoří přílohu č.1. Jde o 

soubor, který podléhá doplňkům a změnám v souladu s výsledky poznání a 

potřeb mikroregionu.. Aktualizaci souboru provádí odborná komise uvedená 

dále.

Čl. 2

Titul „Nositel tradic Bystřicka“

(1) Návrh na udělení titulu mohou podat jednotlivci, podniky a instituce, a to 

každoročně do 15. 3. písemně. Návrh obsahuje jméno, příjmení, věk a 

bydliště navrženého jednotlivce a skutečnosti, pro které je pro udělení titulu 

navrhován. Je-li navrhována skupina osob (maximálně pěti) je obsah návrhu 

obdobný.

(2) Navrženy mohou být žijící bezúhonné osoby starší 10 let. Další návrhy na 

udělení titulu může na svém zasedání doplnit odborná komise.   
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(3) Titul je spojen s udělením plakety a diplomu a s finanční odměnou ve výši 

10.000 Kč. (V případě skupiny osob je maximální výše odměny 15.000 Kč.)

Titul je trvalý a  je udělován při příležitosti tradiční Vítochovské poutě.

(4) Fotografie osob, které jsou nositeli titulu, jsou umístěny v Městském muzeu.

K popularizaci oceněné tradice se případně připraví v prostorách Městského 

muzea výstavka. 

Čl. 3

Odborná komise pro přípravu udělování titulu „Nositel tradic Bystřicka“ (dále 

jen komise)

(1) Komise má  minimálně 5 členů, které  jmenuje starosta Města. Pravidelnými 

členy jsou:

-  vedoucí Městského muzea, který je současně předsedou komise, 

-  kronikář Města, 

- vedoucí oddělení školství Městského úřadu, která je současně tajemnicí 

komise,

- zástupce sdružení obcí Mikroregion Bystřicko.

Další členové jsou vybíráni na základě svých znalostí a angažovanosti ve 

vztahu k historii regionu. Přihlédne se i k osobností navrženého, jeho smyslu 

pro kolektivní práci a výchovnému působení jeho jmenování.

(2) Členství v komisi je čestnou funkcí.

(3) Komise se schází minimálně dvakrát ročně, schůzky svolává její předseda. O 

jednání komise se pořizuje krátký zápis, jehož kopii obdrží starosta Města a 

vedení MB. O závěrech komise se hlasuje. V případě rovnosti hlasů uplatní 

předseda komise 2 hlasy.

(4) Komise při své činnosti zejména:

- sbírá, doplňuje, vyhodnocuje a předkládá návrhy osob na jmenování,

- vede evidenci osob, které získaly titul,

- aktualizuje, doplňuje a mění přílohu č. 1,

- archivuje veškeré doklady a podklady, které jsou s agendou komise spojeny. 

(5) Komise je oprávněna prověřit skutečnosti uvedené v návrzích na udělení 

titulu.
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Čl. 4

Schválení jmenování

(1) Písemný návrh na jmenování předkládá předseda komise starostovi Města a 

předsedovi MB. Ti ho zařadí na program nejbližšího jednání zastupitelstva a 

valné hromady MB. Je-li to zapotřebí, zúčastní se předseda komise na 

vyzvání jednání zastupitelstva či valné hromady, aby mohl odpovědět na 

případné dotazy k návrhu.

(2) Projednání a schvalování návrhu komise v zastupitelstvu se řídí jednacím 

řádem zastupitelstva Města a zvyklostmi valné hromady.

Čl. 5

Výzva k návrhům a popularizace jmenování

(1) Nástrojem komise, Města a MB pro styk s veřejnosti ve věci přípravy návrhů 

a popularizaci výsledků jmenování jsou webové stránky Města a

Mikroregionu Bystřicko a časopis Bystřicko. Komplexní text pro zveřejnění 

připravuje a předává komise.




