
3. Aktivity občanů  

 

3.1 Dobrovolná práce občanů – bezplatná i hrazená účast občanů na realizacích programů obnovy vesnic; 
vlastní aktivity občanů a spolků.  

Aktivity občanů a spolků popsány v části 2.  

3.2 Začlenění dětí a mládeže do života vesnice – spolupráce školy s obcí, vlastní iniciativy mládeže, způsob 
zapojení do programu obnovy vesnice.  
Město nemá vlastní školu. Předškolní docházka je řešena ve spolupráci s okolními obcemi. Asi 75 % dětí 
předškolního věku navštěvuje školku v sousedním Oberwiesenthalu v Německu, zbytek v okolních 
obcích. Základní školu navštěvuje v Německu asi třetina dětí, ostatní děti chodí do škol v okolních 
českých obcích.  

Den matek a Vánoční koncert jsou pravidelnými představeními pro božídarskou komunitu ze strany 
malých angličtinářů a hudebníků. První kurzy anglického jazyka začaly navštěvovat děti a dospělí již před 
10 lety. Následně jsme díky darům zahraničních nakladatelství a velvyslanectví dovybavili místní 
knihovnu o anglické tituly. Pobočka ZUŠ Ostrov působí na Božím Daru již čtvrtým rokem a od 
prvopočátků s píšťalkami v rukách se hře na nástroj učila většina dětí. Některé dnes pokračují v Ostrově, 
jiné si hrají třeba jen pro radost doma. Malý orchestr měl svoji premiéru vloni v květnu. 

Děti dále společně slaví Dušičky resp. Halloweenskou noc - dříve v jejich raném věku výpravou na místní 
hřbitov, dnes již starší odvážlivci procházejí trasu po rašeliništi. Nedávno založenou tradici reprezentuje 
Hon na ducha Prducha. 

Ekologický přístup podporovali a podporují brigády na jaře a na podzim, kdy se děti podílejí s dospělými 
na čistění náměstí či přidělených sektorů v okolí obce a na Ježíškově cestě.  

Dětský den - děti prochází Ježíškovu stezku z Božího Daru ke Krmelci, která je každoročně jinak tematicky 
upravena. Už jsme zažili Loupežnický den, oživlé krušnohorské pověsti, červnové Zimní olympijské hry a 
samozřejmě cestu pohádkami. 

3.3 Péče o vesnickou pospolitost – udržování sousedských vztahů, péče o staré občany, pomoc sociálně 
slabým spoluobčanům.  

Ve městě jsou oficiálně nezaměstnaní 3 lidé. Nicméně nabídka práce u místních podnikatelů vysoce 
převyšuje poptávku, za prací sem dojíždějí lidé ze širokého okolí. Důchodci dostávají každoročně před 
Vánoci od města vánoční dárek v podobě různých pochutin, jejichž základem je již historicky vždy 
mrazená kachna a láhev vína. Pospolitost místních lidí dokazuje výčet mnoha společných akcí, které jsou 
pořádány místními spolky a podporovány městem (uvedeno v části 2).  

3.4 Spolupráce s občany – fungování obecních komisí, výchova a příprava pokračovatelů v samosprávě obce; 
průzkumy názorů občanů a mládeže, formy spolupráce. 

Občané se realizují ve čtyřech výborech zastupitelstva a to ve výboru kontrolním, finančním, pro kulturu 
a sport a čtvrtý pro výstavbu a ŽP. V tak malé obci jakou Boží Dar je, tak nemusí být složité zjišťovací 
mechanizmy na zjišťování potřeb a názorů občanů, to se bez problémů odehrává denně na „ulici“ a v 
„hospodě“. 


