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Dělo se v roce 2014
Probouzecí Domaslav

28. - 30. 3. 2014

Probouzecí letos vypadala jako školka pro mladá Domaslavčata. Betonovali jsme odpadní jímku,
u čehož musel potěr také asistovat, jak u nakládání písku, tak hlavně při míchání betonu. Když se
kluci pustili do opravy vrat, další Domaslavčata si okamžitě našla také nějaké nářadí a motala se
i kolem tohoto dění. Snad jediné, co je nezajímalo, bylo vaření a mytí oken. Přesto všechno se
povedlo vrata opravit i další kus jímky dozdít. V přízemí jsme zprovoznili výstavní místnost,
rozmístili spoustu nového nábytku a užívali si krásného jarního sluníčka.

Literární Domaslav

9. - 11. 5. 2014

Letošní ročník se nesl v duchu hesla Nejen láska prochází žaludkem a nasytil účastníky mnoha
literárními pochoutkami. Představil gastronomickou literaturu napříč dobou, nejbizardnější
recepty paní Magdaleny a dokonce i doprovodný program se odehrával v kuchyni –
v představení HAPRDÁNS se totiž v hlavních rolích objevily cedník a kvedlačka. Samotné čtení
pak probíhalo opět v krajině, kde jak známo, se nejlépe tráví…

Noc kostelů

23. 5. 2014

Letos poprvé se Domaslav zapojila do celorepublikové Noci kostelů. Kostel svatého Jakuba
Většího se rozezněl akordeony a kytarou plzeňských konzervatoristů, návštěvníci rovněž měli
možnost dozvědět se více o historii kostela. Během celého večera byla možnost prohlédnout si
faru, posedět zde u čaje či kávy, zjistit více o činnosti o.s. Domaslav a akcích, které se během
roku na faře dějí. Jsme velmi rádi, že akce se zúčastnili lidé jak z obce a blízkého okolí, tak i ze
vzdálenějších koutů Plzeňského kraje. V roce 2015 bychom se do Noci kostelů opět rádi zapojili.

Řemeslná Domaslav

6. - 8. 6. 2014

Náplní letošní Řemeslné se stala nedokončená odpadní jímka, u které se nám podařilo vyzdít
límec kolem přívodní přepadové trubky, a proto nás na další rok čeká již jen její osazení
prefabrikovanou betonovou kónickou skruží. Tím završíme náš tzv. „SUDETSKÝ POKLAD“
a zahájíme slavnostní plnění jímky….! Dále jsme zahájili rekonstrukční výstavbu kamenné zdi
kolem pozemku, která již podlehla zubu času a místnímu počasí. V neposlední řadě jsme
„vysmejčili“ pavučiny ze všech rohů a do nově předělané kuchyně jsme umístili nový kredenc.
Těšíme se na další ročník, který se nám snad povede zpestřit a doplnit o zajímavý zážitkový
kurz.

Setkání/Treffen

24. - 27. 7. 2014

Setkání s německými rodáky bylo zahájeno poutní mší, kterou opět sloužil farář Jaroslav Šašek.
Účastníkům mše udělalo určitě radost provizorní zprovoznění varhan. Zahrála na ně Eva
Fojtíčková, která si poradila si i s úskalími tohoto starého nástroje. Aby příjemné hudby nebylo
málo, po skončení mše nás svojí hrou potěšili korejští přátelé. Zazněl klasický zpěv a hra na čelo,
housle a klávesy. Přítomní byli pozváni k návštěvě fotografické výstavy na faře, dokumentující
právě historii Setkání/Treffen, které se pravidelně koná už od roku 2007. Byla instalovaná v nově
zrekonstruované místnosti v přízemí fary: na obnovu podlahy přispěla MAS Český Západ, bílení
zdí provedli svépomocí členové sdružení a závěsné lišty na zdech dotoval Státní zemědělský
intervenční fond. Poté jsme na farní zahradě přichystali společný oběd a poté strávili odpoledne
v hovoru, procházkách a odpočinku. Někteří se na pozvání paní starostky vypravili do
sousedního Lestkova obdivovat nově zastřešenou loď kostela sv. Prokopa. Večerní zahradní
slavnost zpestřilo grilování a koncert dua Flaškinet, hrajícího na kytaru a na speciální nástroj
složený z lahví hrajících různě vysoké tóny.

FaraON

19. - 21. 9. 2014

Patronem letošního FaraOnu byl pozoruhodný sochař, landartista a sběratel motýlů Ivan Kafka.
I letos se na krajinnou dílnu sjelo do Domaslavi kolem dvacítky nadšenců/umělců, kteří tvořili
v krajině citlivá díla, zároveň jsme kvůli špatnému počasí obydleli farní půdu. Nekonečný pás,
táhnoucí se vykířem ve střeše po schodech do patra, oknem nad vchodem ven a po stěně šplhal
zpět na střechu jste mohli potkat ještě několik měsíců po akci.

Slavnosti Jablek

4. 10. 2014

V roce 2014 jsme se, sice v menším počtu, ale se stejným zápalem a nadšením jako minulé roky,
zúčastnili tradiční akce „SLAVNOSTI JABLEK“. V našich troubách jsme vykouzlili hromadu
dobrých jablečných závinů, kterými jsme potěšili ústa a bříška návštěvníků slavností, a po
kterých se jen zaprášilo. Přesto, že jsme tento ročník nemoštovali jablka, byla akce úspěšná
a podařilo se nám potkat spoustu dobrých lidí a získat zajímavé kontakty. Výtěžek ze Slavností
jablek šel na nový akumulační ohřívač vody do Domaslavské kuchyně. Tak moštu a jablku zdar
v dalším roce.

Uspávací Domaslav

30. 10. - 2. 11. 2014

„Na zahradě je třeba shrabat listí, vyčistit žlaby okolo fary a kostela atd. Na faře je třeba dodělat
skříňky apod.“ Nejen příprava na zimu, letos jsme v rámci Uspávací pořádali i Vzpomínkovou
mši svatou, kterou přijel sloužit generální vikář, Mons. Josef Žák.

Hospodaření 2014

