Návštěva bavorského Nagelu
V sobotu dne 7. září 2019 vyrazil autobus z Valů do bavorského příhraničí. Cílem cesty bylo poznat
obec bavorského partnera a jeho okolí. Dopoledne navštívili účastníci obec Mehlmeisel, kde se
nachází obory se středoevropskými zvířaty (www.waldhaus-mehlmeisel.de). V bezprostřední
blízkosti je i rozhledna odkud je krásný výhled na Smrčiny. V poledne dorazil poznávací zájezd do
Nagelu (www.kraeuterdorf-nagel.de). Přítomné přivítal pan starosta Theo Bauer. Prezentoval
bavorskou obec, která má přibližně 1730 obyvatel. Obec má přívlastek „bylinná“. Důvodem je to,
že se nachází v členitějším reliéfu, kde jsou různé biotopy a vzácná flóra i fauna. Této jedinečnosti
se snaží obec využívat. Obec zrekonstruovala prázdný objekt, který nyní slouží spolku bylinkářek.
Obec vybudovala i různé bylinné zahrady, kde se návštěvníci mohou dozvědět informace o
bylinách. Bylinkářky spolku za poplatky realizují vzdělávací vycházky, organizují kurzy vaření
s bylinami, pořádají semináře a další akce. Veškeré aktivity dělají bez nároku na mzdu (čestná
funkce) a příjem slouží k péči o bylinné zahrady. Obdobně často fungují i ostatní spolky
v Bavorsku. Pozitivní vliv pro pospolitost, zachování tradic a kultury má i římskokatolická církev,
díky které se pravidelně setkávají obyvatelé na bohoslužbách a různých slavnostech. Zajímavostí je,
že i místní rodiny například ručně píší jednotlivé kapitoly Bible. Církev je i provozovatelem místní
mateřské školy, která se nachází v obecním objektu. Kvůli demografickým změnám (stárnutí
populace) je využíván jen nižší stupeň základní školy. Hlavní volnočasovou atraktivitu představuje
zdejší jezero, které má moderní čisté zázemí pro své návštěvníky (wc, kabinky na převlíkání,
záchranář, bistro). V tomto prostoru se konají i různé akce. Každé dva roky se koná Kräuterfest,
jež navštěvuje několik tisíc návštěvníků (další se bude konat v neděli 5. července 2020).
Zajímavostí také je, že obec se nachází na evropském rozvodí. Část toků směřuje do Černého moře
a část do Severního moře. Atmosféra byla vřelá a velice příjemná. Nagel stojí za návštěvu!
Mnoho dalšího lze navštívit i v okolí. U nedalekého Wunsiedelu se nachází skalní labyrint
Luisenburg a v samotném městě zajímavé muzeum Smrčin, areál s dravci, komplex vnitřních
lezeckých stěn a další zajímavosti (www.wunsiedel.de).
Projekt „Živé Valy“ je spolufinancován z programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká
republika – Svobodný stát Bavorsko 2014 – 2020, resp. Dispozičního fondu Euregia Egrensis.
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