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Projekt „Společná setkávání Dolní Žandov“, jehož cílem je spolupráce a kontakty partnerských 

obcí Dolní Žandov a Nagel (Bavorsko), se přiblížil ke svému závěru konáním druhého, 

posledního workshopu dne 22. března 2014 v nově opravených prostorách domu čp. 40 v obci 

Dolní Žandov. Na společné setkání přijelo 14 zástupců obce Nagel v čele s nově - opět zvoleným 

starostou panem Theo Bauerem, za obec Dolní Žandov se na workshop dostavila paní starostka 

Ing. Eliška Stránská a členky klubu přátel Dolního Žandova. Organizaci měly opět na starosti dvě 

zástupkyně Dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko. 

 

Tento workshop byl zaměřen na výrobu velikonočních ozdob. Přítomní se rozdělil do tří 

kroužků. Prvním tématem byla výroba velikonočních vajíček z polystyrénu, zdobených kousky 

patchworkových látek. Této aktivity se zúčastnili dokonce i přítomní muži. V druhém kroužku 

bylo pro ženy připraveno zdobení velikonočních perníčků – paní Eva Strejcová z Dolního 

Žandova připravila domácí pečené perníčky, cukrovou polevu a názorně předvedla přítomným, 

jak perníčky zdobit a spojovat. Třetí aktivitou bylo samozřejmě šití patchworkových výrobků  

na novém šicím stroji pod vedení paní Miroslavy Trepkové – jedna švadlenka si dokonce ušila 

kompletní košíček na šperky. Přítomní muži se vrátili k aktivitě minulého workshopu – výrobě 

papírových skládaných pouzder.  Všechny výrobky si přítomní odnesli domů a navíc obdrželi  

na památku ozdobné perníkové dekorace.  

Při příjemném pohoštění si mohli přítomní povídat nejen o ručních pracích, muži projevili zájem 

o systém komunálních voleb v Čechách, o financování obcí.  

 

Toto setkání bylo poslední v rámci projektu, ale zájem na vzájemných kontaktech trvá  

a předběžně byla naplánována cesta žandovských žen do obce Nagel v létě letošního roku. 

Všichni hodnotili projekt jako velmi příjemný a určitě ne poslední.  

  

Poděkování patří starostům obou obcí, kteří tento projekt podpořili, a dále členkám Klubu přátel 
Dolního Žandova, které věnovaly mnoho času a úsilí přípravě všech setkání. 
 
 
 


