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OBČANSKÉ SDRUŽENÍ A JEHO ČLENOVÉ
Občanské sdružení Domaslav bylo založeno v roce 1998. Naší hlavní snahou je
oživit již téměř zapomenuté místo s dlouhou historií a jedinečnou atmosférou
a ochránit je před zánikem. Centrem našeho zájmu je kostel sv. Jakuba
Většího a přilehlá fara v obci Domaslav (část obce Lestkov) v mikroregionu
Konstantinolázeňsko na Tachovsku. Hlavním cílem sdružení je zlepšit stav
budovy farního domu a kostela a vytvořit zde prostor pro aktivity a setkávání
lidí napříč generacemi, sociálními vrstvami, národnostmi či náboženským
vyznáním. Sdružení zde pořádá řadu kulturních akcí, jako jsou například
literární či umělecké víkendy. Prostory v neposlední řadě slouží také
spřáteleným sdružením a skupinám, které jsou nám svojí činností blízké. Mezi
ně patří například umělecké školy, skautské oddíly či jiná občanská sdružení.

Důležitou součástí naší činnosti je záchrana kostela sv. Jakuba Většího, jehož
část je stále v havarijním stavu. Členové sdružení si uvědomují historickou
hodnotu tohoto objektu a snaží se zabránit tomu, aby jej potkal podobný
osud, jako kostely v některých sousedních obcích. Sdružení již podniklo
některé nezbytné stavební kroky k uchování této stavby.

Sdružení se také snaží přispět k obohacení kulturního a duchovního života
v obci. Naší snahou je navazovat a prohlubovat vztahy s obyvateli Domaslavi
a nabízet jim možnost podílet se na akcích, které sdružení pořádá. Podařilo se
nám

navázat

spolupracujeme

spolupráci
například

s některými
s o.s.

místními

Komunita

Noe,

sdruženími.
které

sídlí

na

Úzce
faře

v nedalekých Holostřevech nebo s občanským sdružením Pomozme si sami
z Olbramova. Sdružení

se svou činností

snaží

přispět k rozvoji česko-

německých vztahů v regionu.

Členy o.s. Domaslav spojuje láska k místu, jež bychom rádi oživili a zároveň mu
vtiskli novou podobu tak, aby mohlo i nadále přinášet potěšení nejen nám
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a našim přátelům, ale i lidem z širokého okolí a stalo se centrem společného
setkávání.
V současné době má sdružení 13 členů:
Tomáš Bernhardt
Přemysl Brada
Jakub Chvojka
Tereza Chvojková
Kamila Jůzlová
Marie Linková
Josef Vajskebr
Jaromír Veselák
Pavel Sláma
Štěpán Strýček
Jana Studená, předsedkyně sdružení
Jana Svobodová
Markéta Švecová

ČINNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ V ROCE 2008
Jarní brigáda (4.4.-6.4.)
Tradiční každoroční dubnová brigáda po zimě, kdy není fara navštěvována.
Byly odvezeny staré a nepotřebné věci z garáže a z fary do sběrného dvora
v Bezdružicích. Dále se nám podařilo podepřít strop ve dvou místnostech,
protože opravu bylo možno realizovat až v měsíci červnu. Celkově bylo
potřeba připravit faru na tři čtvrtě roku provozu, čehož bylo dosaženo i díky
tomu, že na brigádu přijelo pomoci mnoho lidí, kterým na Domaslavi záleží
a kterým jsme za to velmi vděční.
Literární Domaslav (2.5.-4.5.)
Literární Domaslav je víkendová akce s nejdelší tradicí. Letošní Literární
Domaslav se konala již po devětadvacáté. Do roku 2007 byla pořádána vždy
na podzim (na přelomu září a října) a na jaře (na přelomu dubna a května).
V současnosti je pořádána pouze jarní literární Domaslav, podzimní literární
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Domaslav nahradil land-artový workshop FARA-ON. V době konání literární
Domaslavi lze v okolí fary kdesi na poli vidět kroužek lidí, kteří si navzájem
předčítají ze svých oblíbených knih. Setkává se tu obvykle dvacet až třicet
nadšenců, kteří spolu chtějí sdílet vztah nejen k literatuře, ale také k tomuto
místu a okolní přírodě. Kromě toho se účastníci mohou zapojit do mnoha
dalších činností jako jsou divadelní či hudební dílny a další zajímavosti.
Letošní ročník se nesl v detektivním duchu. Účastníci se přenesli do
detektivního příběhu, každý získal některou z rolí, jež by neměla v žádné
detektivce chybět. Udála se (fiktivní) vražda a bylo potřeba ji vyřešit. To se
naštěstí nakonec podařilo. Rozhodně zajímavým hostem byla plzeňská
improvizační skupina P.I.V.O, jejíž vystoupení se setkalo s obrovským nadšením
všech přítomných.
Koncert Lidové muziky z Chrástu (18.5.)
Dětský folklorní soubor při ZUŠ Chrást již několik let tráví svá hudební
soustředění v Domaslavi. Krajina pod Krasíkovem je pro něj velmi inspirativní.
Víkendový

pobyt

souboru

byl

zakončen

koncertem

pro

veřejnost

v domaslavském kostele sv. Jakuba Většího. Spojení tradičních rytmických
nástrojů, saxofonu, vozembouchu a dud změnilo jistě mnohý názor na český
folklor.
Řemeslná Domaslav (30.5.-1.6.)
Tato akce měla letos v Domaslavi svou premiéru. První červnový víkend, kdy
se konala, měl těm, kteří se jej zúčastnili, přiblížit některé tradiční práce
neodmyslitelně patřící k životu na vesnici a také některá další sice méně
tradiční, ale zato velmi zajímavá řemesla. S velkým úspěchem se setkalo
kosení trávy na domaslavské zahradě- kosou a srpem bez použití moderní
techniky- stejně tak pečení různých druhů chleba a dalšího pečiva
v domslavské peci. Z netradičních řemesel jsme mohli zkusit příst na
kolovrátku, vyrobit si svíčku ze včelího vosku, ufilcovat gumičku do vlasů nebo
oplétáním kamínků drátkem vyrobit originální šperk. Po letošním úspěchu
plánujeme akci uspořádat i v příštím roce.
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Setkání, Treffen s německými rodáky (22.7.-26.7.)
Po druhé světové válce byla tkanina mezilidských vztahů v mnoha
příhraničních městečkách a vesnicích necitlivě potrhána. Mezi tyto vesnice
patří i Domaslav. V roce 2005 se ale podařilo navázat kontakt s německými
rodáky, což snad pomůže plátno mezilidských vztahů vyspravit. Letos se udál
již druhý ročník této prázdninové akce, v jejímž rámci se konala i dvojjazyčná
mše v kostele sv. Jakuba Většího, o jehož záchranu se domaslavské sdružení
aktivně snaží. Setkání předcházela třídenní práce. Letos bylo cílem naší práce
zvelebit domaslavský hřbitov. Většina hřbitova, ve které se nachází hroby
především německých obyvatel Domaslavi z dob předválečných, není dnes
nikým udržována. Proto jsme za pomoci kos, zahradnických nůžek a dalších
nezbytně nutných nástrojů zbavili hřbitov náletových dřevin a dalšího plevelu.
Abychom lépe poznali okolí Domaslavi, vydali jsme se také na celodenní výlet
po vesnicích zaniklých v důsledku války a vystěhování, které se nacházely
v okolí Domaslavi. Laskavými průvodci znalými historie těchto míst nám byli
Mirka Válová a Míra Tejml z občanského sdružení Pomozme si sami, které sídlí
v Olbramově. O historii samotné Domaslavi nám přednášela místní kronikářka
Marta Nejedlá. Dalším hostem byl Hugo Fitsch, pamětník brněnského odsunu.
Vrcholem Treffen byla již zmiňovaná sobotní mše, které se zúčastnili němečtí
rodáci, členové občanského sdružení i současní obyvatelé Domaslavi a okolí.
Mši sloužil farář z Plané u Mariánských Lázní Jaroslav Šašek se svým německým
protějškem Jürgenem A. Eckertem.
Po mši bylo přichystáno občerstvení, výstava, představení činnosti o.s.
Domaslav a nastínění stavu kostela, jehož věž byla v té době v rekonstrukci.
Také společná procházka po Domaslavi přinesla mnoho zajímavého. Po celé
vsi se nám totiž podařilo nainstalovat fotopanely, které představují život obce
v dobách předválečných.
Celé setkání opět proběhlo ve velmi přátelské atmosféře, o.s. Domaslav jej
chce v roce 2009 znovu uspořádat a dále tak prohlubovat vztahy mezi Čechy
a Němci v pohraničí.
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Krajinná dílna FARA-ON (26.9.-28.9.)
Na podzim roku 2006 se dva členové sdružení rozhodli uspořádat víkendovou
dílnu se jménem FARA-ON. Letošní ročník byl tedy již třetí, rozrostl se počet
organizátorů i účastníků.
Pod tajemným názvem se skrývá víkend land-artové tvorby. Letos bylo na
FARA-ONu přes třicet účastníků. Po malých skupinkách vytvářeli objekty
v přírodě, vyslechli zajímavou přednášku od slavného Davida Vávry a měli
možnost shlédnout i několik dílů pořadu Šumná města, na jehož vytváření se
David Vávra podílí. Na konci víkendu všechny čekala společná procházka po
vytvořených objektech a jejich představení od jednotlivých tvůrců. O FARAONu nejlépe vypoví fotografie jednotlivých objektů.
Podzimní brigáda (17.10.-19.10)
Na konci října se konala druhá z tradičních každoročních brigád. Řezání
dřeva, aby bylo čím topit při nepříznivém počasí, bylo opravdu velmi
náročné. Kromě toho jsme také hrabali a pálili listí spadlé ze stromů na farní
zahradě, opravovali se židle a stoly na faře. Stejně jako na jarní brigádě se
vyváželi nepotřebnosti do sběrného dvora.
Svěcení kříže (7.11.)
Při této jedinečné příležitosti došlo k osazení repliky vrcholového atributu- kříže
a makovice, včetně osazení schránky, ve které mohli jednotliví přátelé
Domaslavi zanechat svou zprávu pro budoucí generace. Kříž byl slavnostně
posvěcen farářem Jaroslavem Šaškem z Plané u Mariánských Lázní.
Koncert pro Domaslav (28.11.)
Koncert pro Domaslav je akcí, která slouží mimo jiné k tomu, aby se společně
mohli potkat všichni příznivci Domaslavi z různých kruhů. Letošní ročník se
oproti předchozím koncertům konal ve vile Barbary a Patrika Foyů v Plzni. Na
programu koncertu bylo vystoupení sester Pachnerových, které zahrály na
housle a klavír, dalším vystupujícím byl písničkář Pavel Chmelík a posledním
hudebním tělesem kapela Cashel, hrající irskou hudbu. Hudební vystoupení
byla

prostoupena

prezentacemi

domaslavského

dění

v roce

2008

a promítáním fotek z uskutečněných akcí. Nechybělo ani poděkování
sponzorům a předání děkovných listin.
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OSTATNÍ POBYTY NA FAŘE V DOMASLAVI
Občanské sdružení faru pronajímá dalším sdružením a organizacím. Nejčastěji
se jedná o sdružení, která pracují s dětmi a mládeží. V letošním roce se v době
letních prázdnin na faře konalo výtvarné soustředění pro děti ze ZUŠ
Sokolovská v Plzni či setkání františkánské mládeže z Plzně.
Během roku se uskutečnil keramický víkend, dále akce o.s. Užitečný život
Forest Run, soustředění hudebního souboru ze ZUŠ Chrást, víkend pro mládež
z františkánské farnosti Plzeň nebo několik skautských výprav....
Celkem v letošním roce navštívilo faru 450 návštěvníků.

PRÁCE PROVEDENÉ NA FAŘE A KOSTELE V DOMASLAVI
FARA
Práce, které byly provedené na faře, probíhaly při brigádách a na Treffen. Je
o nich proto pojednáno v rámci příslušných akcí.

KOSTEL
Práce na kostele byly v letošním roce zahájeny osazením repliky točitého
schodiště a přezděním zbývající části koruny zdiva věže. Poté byla kompletně
snesena krytina bednění a degradované části krovu. Byl konstatován
významně větší stupeň poškození oproti předpokladu. Navázala rekonstrukce
krovu protézováním, obnova hrotnice a lucerny, osazení repliky vrcholového
atributu

–

kříže

a

makovice,

včetně

osazení

schránky

se

zprávou

pro budoucnost. Klempířské provedení nové plechové krytiny vč. okapních
žlabů a dvojnásobného nátěru umožnilo obnovit původní profilaci římsy pod
lucernou a proporce sloupků se záklenky lucerny, vše podle dobových
fotografií. Tím byla kompletní obnova zastřešení věžní báně dokončena, s to
prostřednictvím dotace na obnovu kulturních památek Programu rozvoje
venkova za přispění řady soukromých dárců.
V rámci Havarijního programu MK ČR bylo na podzim 2008 zahájeno ještě
odstranění havarijních stavů střechy nad presbyteriem. Podařilo se zahájit
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opravu krovu v nejpoškozenější části úžlabí za tělesem věže pomocí
protézování a položit provizorní lepenkovou krytinu.

PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom poděkovali všem lidem, kteří nám pomáhají při domaslavských
brigádách nebo svých pobytech svou fyzickou prací či radami, rádi bychom
poděkovali všem našim sponzorům a dalším dárcům, bez kterých by naše
plány nebylo možno realizovat. Děkujeme.
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HOSPODAŘENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DOMASLAV V ROCE 2008

Příjmy
Ubytování na faře
Dary
Členské příspěvky
Dotace - oprava
kostela
Dotace - činnost
sdružení
Ostatní výnosy
Celkem

116 000
2 551
1 672 056

Výdaje
Spotřeba energií
Spotřeba materiálu
Cestovné
Oprava kostela
Oprava fary
Služby
Mzdové náklady
Ostatní náklady
Celkem

11 500
48 610
14 772
1 460 070
45 000
100 326
47 661
32 821
1 760 759

62 505
138 600
2 400
1 350 000
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