2.

Společenský život

2.1Kontinuita společenského života – udržování či obnova místních tradic, svátků a obyčejů, vytváření nových
tradic.
Řezání stromků jak za starých časů - každoročně v sobotu před Štědrým dnem, pěší výlet místních
obyvatel s lesním správcem do městského lesa, kde si každý může ruční pilkou uříznout a odnést svůj
vánoční stromek.
Mezinárodní festival outdoorových filmů - soutěžní putovní přehlídka outdoorových filmů, která putuje
čtyřiceti třemi českými a slovenskými městy. Festival je zaměřený na sporty i život s outdoorovou
tématikou. Pro krušnohorskou populaci je ušitý jako na míru a každoročně jej navštíví místní občané a
občané z okolních měst a vesnic a turisté.
Rock Point Horská výzva - tradiční běžecký závod dvojic (včetně dvojic pes a člověk) pořádaný ve
spolupráci s městem Boží Dar. Kategorie long 70 km, half 40 km, short 15 km. Závodu se každoročně
zúčastní okolo 600 závodníků z celé ČR.
Karlův běh - tradiční dvoudenní závod v běhu na lyžích pořádaný ve spolupráci s městem Boží Dar. V
sobotu se bruslí a nedělní hlavní závody se jedou klasickou technikou. Od 90. let je závod nedílnou
součástí Ligy dálkových běhů ČR. V roce 2016 se bude již konat 45 ročník, účastní se stovky závodníků.
Dámská jízda - po vzoru švýcarského Engadinu iniciovaly místní lyžařky v roce 2004 vznik ryze dámské
odnože Karlova běhu. Na trať se po startovním povelu „Huš, huš!“ vydají závodnice v kategoriích slečny,
ženy a seniorky, oděné v historických kostýmech a některé dokonce na dřevěných běžeckých lyžích.
Dámská jízda se jezdí na kratší trati a na regulérnost závodu dohlíží organizační výbor složený pouze z
mužů.
Kiwi cup – místní stylové závody v dobovém i současném Telemarku, již 26. ročník.
Retro jam - neformální setkání místních snowboardistů oblečených „do hadrů po dědovi, obutých do
starých prken“. Z posledního sněhu se nahrne a ručně shapuje u-rampa, hraje DJ, griluje se a důstojně se
tak uzavírá sezóna.
"Ukliďme svět, ukliďme Česko" - každoroční dobrovolnický úklid intravilánu města a lyžařských areálů a
běžeckých cest za účasti místních dětí a dospělých.
Karlův Krok - nordic walking pochod je tradiční sportovní událostí konce léta, pořádá se pro aktivní
sportovce i pro širokou veřejnost, nejstarší sportovní pochod v ČR – letos to bude již 13. ročník.
Advent (tradiční akce adventních nedělí) – 1. Na první adventní neděli se rozsvěcí Vánoční strom, 2.
Na druhou adventní neděli jsou Ježíškovy Vánoční trhy, 3. Na třetí adventní neděli se koná řemeslný
adventní trh, 4. Na čtvrtou adventní neděli se jdou s dětmi nakrmit zvířátka do lesa. Na programu je
zpívání českých a německých koled, ukázky místní řemeslné výroby (paličkování krajek, výroba
dřevěných lyží a saní) a ochutnávka českých a saských vánočních specialit.
Mše Jakuba Jana Ryby se koná pravidelně druhý svátek vánoční v kostele sv. Anny.
Anenská pouť - znovu obnovená tradice nákupů a prodeje ručně vyrobených výrobků podle dávných
tradic, možnost nakoupení lokálních potravin z oblasti Krušných hor od jejich prvovýrobců.
Další akce: Noc s Andersenem (připojení k celorepublikovému čtení), tradiční stavění a kácení májky
(organizují místní hasiči, mají přitom divadelní představení), mezinárodní den dětí, běh světlušek
(běžkařský závod pro děti), mikulášská nadílka, obdarování všech místních důchodců před Vánoci apod.
2.2Činnost spolková – počet občanských sdružení, druh a rozsah jejich činnosti, výsledky pracovní skupiny
pro obnovu vesnice.
Rybářský klub Boží Dar - každoroční pořádání rybářských závodů v rybolovné technice a v lovu ryb pro
širokou veřejnost na vodní nádrži pod ČS PHM. Provádí osvětu mezi mladými rybáři, stará se bezplatně o
pravidelnou a bezplatnou údržbu vodních nádrží. V nádržích se stará o početnou obsádku ryb, zejména o
pstruha potočního.

Fotbalový klub - každoroční pořádání turnaje ve fotbale, kterého se pravidelně účastní 8 týmů a velká
divácká kulisa. Historie turnaje sahá až do 90 let minulého století. Zdejší fotbalový klub bude pořádat již
26. ročník. Každoroční turnaj v nohejbale zasáhl velkou měrou do života místních lidí, kteří zrovna
neholdují kopacím míčovým hrám, protože je zde vždy úžasná atmosféra, kterou si nechce nikdo z
našeho města nechat ujít.
SK Boží Dar - sportovní klub zahrnuje ženy - cvičení a děti. První skupina pravidelně několikrát týdně cvičí
v místní tělocvičně a díky sportu utužuje také vzájemné vztahy bez rozdílu výkonnosti a věku v disciplíně
aerobic. V létě se společně účastní týdenního sportovního tábora. Na soustředění na Mariánskou
pravidelně na 1 týden o letních prázdninách vyrážejí na kolech také božídarské děti. Společně lezou po
skalách, běhají, jezdí na kole a plavou. Vyrábějí si i vlastní oblečení.
Lovecký spolek Boží Dar je spolek dle občanského zákoníku, který byl založen v roce 1993 ke společnému
provozování myslivosti v obecní honitbě. Dnes spolek sdružuje 9 členů, každoročně pořádá tradiční
myslivecký ples. Myslivost je obcí vnímána, jako nedílná součást péče o přírodní prostředí, předpoklad
pro udržení rovnováhy v krajině a součást společenského života obce.
Telemark team Boží Dar - místní spolek, jenž navázal na rukodělné a sportovní tradice našich předků.
Sbor dobrovolných hasičů - pořádá hasičské, kterých se v okolních obcích i aktivně zúčastňuje, stará se o
požární zbrojnici a hasičské vybavení a techniku, pořádá společenské akce.
Základní umělecká škola Ostrov (pobočka Boží Dar) - výuka dětí hraní na různé hudební nástroje.
Město Boží Dar a jeho občané vyvíjejí mnoho dalších aktivit i formou spolupořadatelství u různých akcí,
spolupráce se spolky z okolních obcí i přeshraničních apod., které jsou většinou finančně podporovány
z obecní pokladny.
2.3Podpora obce – vydávání obecních novin, publikací, pohlednic, péče o kroniku, vedení knihovny, pořádání
výstav, podpora činnosti spolků, propagace idejí obnovy vesnice a jejich výsledků.
Město provozuje vlastní kabelovou televizi, je aktivní na svých webových stránkách (www.bozi-dar.cz;
www.bozidar.cz) a facebookových stránkách (Boží Dar v Obrazech, in Bild, in the Pictures) a na stránkách
Skiareálu Boží Dar - Neklid (www.skiarealneklid.cz), důležité informace z oblasti všeobecné
informovanosti obyvatel a podnikatelů zajišťuje přes SMS zprávy. Vydává poměrně slušnou řádku
tiskovin a to od vázaných knih až po pohlednice, mapy a letáky. Pravidelně přispívá články do
regionálního měsíčníku Luft, jehož vydávání finančně podporuje. Zajišťuje chod místní knihovny včetně
doplňování novými knihami. Každoročně proběhnou ve městě aspoň dvě výstavy, zejména s hornickou
na montánní tématikou. Aby se návštěvníci Božího Daru dozvěděli něco o jeho dávné i ne tak dávné
historii, tak jim je k dispozici místní malé vlastivědné muzeum s volným vstupem. Město všeobecně
podporuje nejen finančně vše, co může být jen trochu nápomocno k navrácení jeho identity, historie a
tradic ztracených a zašlapaných do země v poválečném a komunistickém období a to se nedá ani
propagovat ani naplánovat to se dá jedině bez donucení žít a o to se město a jeho občané i cílevědomě
snaží.

