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Oblastní charita liberec
Charita pomáhá všem potřebným bez ohledu na jejich národnost, barvu pleti, pohlaví, náboženské vyznání či politickou příslušnost. Pomáhá zachovat lidskou důstojnost, základní
lidská práva a vědomí rovnosti všech lidí a hodnoty každého jednotlivce.
ADRESA: Uhlířská 424/7, 460 01 Liberec 1
TELEFON: 485 172 564, 732 729 106
Email: charitaliberec@volny.cz
Web: www.charitaliberec.cz
IČ: 26520699

Právní forma:
evidovaná právnická osoba
Evidence a registrace:
Ministerstvo kultury ČR
Statutární zástupce:
František Sehoř, DiS. – ředitel

Rada oblastní charity Liberec:
František Sehoř, DiS., ředitel OCHL
R.D.Mgr. Radek Jurnečka, arciděkan
R.D. ICLic. Mgr. Radek Vašinek,
administrátor farnosti
Ing. Jakub Novák, laserový fyzik
MUDr. Vojtěch Novák, lékař

Spolupracující organizace:
- Oddělení sociálně právní ochrany dětí
- Azylové domy ČR
- Probační a mediační služba Liberec
- Střední, vyšší odborné a vysoké školy
- Potravinová banka
- DIMATEX CS spol. s r.o.
- NADĚJE

OCHL :
- je součástí Římskokatolické církve
- nadřízeným orgánem je Diecézní charita
Litoměřice
- nejvyšší instancí je sídelní biskup litoměřický
OCHL a členství:
- Charita Česká republika (www.charita.cz)
- Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

Právní postavení OCHL:
- vlastní právní subjektivita
- člen celostátní Charity Česká republika,
která je členem Humanitarian Aid Office
European Commission
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Slovo úvodem
Vážení přátelé!
Ve svých rukou držíte stručný souhrn činností
Oblastní charity Liberec za rok 2014. I tento rok
byl naplněn prací s potřebnými, se starými lidmi,
s matkami a dětmi, co nemají kam jít i se sociálně slabými, kteří se na nás obraceli s prosbou
o pomoc. Nic z toho by nemohlo být bez obětavé práce zaměstnanců a dobrovolníků i podpory
dobrodinců.
Rok 2014 byl především rokem příprav. V Domově sv. Vavřince se sháněly prostředky na opravu
historických oken a zároveň se pracovalo na zahájení chovu ovcí v našem rozlehlém parku. Také
se pracovalo na přestěhování charitního šatníku,
který v současné době slouží mnoha lidem z Liberce a okolí. Pozornost si určitě zaslouží i plánování rozšíření Domova sv. Moniky o pobočku v Machníně. Tento krok nám umožní poskytovat
naše služby většímu množství klientek, které se z důvodu různých krizových situací ocitly se
svými dětmi bez střechy nad hlavou.
Děkuji Vám všem, přátelé, za nekončící podporu. Děkuji zaměstnancům, dobrovolníkům, dárcům i sponzorům. Bez Vás by nebylo možné vykonat tolik dobré práce.
František Sehoř, DiS.
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Domovy pro matky s dětmi v tísni
Domov sv. Anny

Adresa: Majerova 160, 463 03 Stráž nad Nisou
Telefon: 485 108 782, 731 402 507
Email: domovanna@volny.cz
Vedoucí Domova: Marcela Kholová

Domov sv. Moniky

Adresa: Uhlířská 424/7, 460 01 Liberec 1
Telefon: 485 103 964, 731 402 510
Email: domovmonika@volny.cz
Vedoucí Domova: Marcela Kholová

Domov sv. Anny a Domov sv. Moniky
poskytuje přechodné ubytování matkám s dětmi, které se ocitly v sociální tísni kvůli ztrátě
bydlení nebo jsou ohroženy domácím násilím. Pomocí výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností jim pomáháme zařadit se zpátky do společnosti. Sociální služba je pro potřebné
z Libereckého kraje, případně z celé ČR.
Nabízíme: - ubytování
- pomoc při zajištění stravy
- pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů
- obstarávání osobních záležitostí
- základní a odborné poradenství
- pomoc při zajištění chodu domácnosti
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Pomoc poskytujeme nepřetržitě. V Domově sv. Anny je k dispozici 6 pokojů (6 maminek
a 11 děti) a v Domově sv. Moniky 7 pokojů (7 maminek a 10 dětí). Cílem je integrovat
uživatele do běžného života a pomoci jim se získáváním potřebných kompetencí, návyků
a dovedností, které jsou potřeba k tomu, aby zvládli svou mateřskou roli a povinnosti
s tím spojené.
Snažíme se zabránit týrání a zneužívání maminek i dětí a zanedbávání dětí z neúplných
nebo nefunkčních rodin a rodin ohrožených bezdomovectvím. Takto ohroženým dětem
umožňujeme zůstat v péči matky, v krajním případě zajišťujeme náhradní péči a to bez
ztráty kontaktu s přirozeným prostředím.
V roce 2014 jsme poskytli ubytování a služby s tím spojené celkem 37 maminkám a 61 dětem. Během celého roku probíhaly v Domovech akce, při kterých se děti a jejich maminky
věnovaly tvůrčí činnosti, dověděly se zajímavé a užitečné informace a při společných výletech objevovaly nová místa a zažily spoustu dobrodružství.
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Domov pokojného stáří
Domov sv. Vavřince

Adresa: Školní 124, 463 31 Chrastava
Telefon: 485 143 968, 731 402 508
Email: domovvavrinec@volny.cz
Vrchní sestra: Helena Hlavatá

Domov sv. Vavřince
poskytuje seniorům z Libereckého kraje celoroční pobyt spojený s ošetřovatelskými a pečovatelskými službami v malebném prostředí podobném jejich původním domovům, kde
mohou prožít stáří důstojně, činorodě a se zachováním duševní svěžesti a pohody.
Základní poskytované služby: - ubytování
		
- stravování
		
- ošetřovatelské a pečovatelské služby
Další služby: - rozvoz ke kadeřníkovi, na pedikúru, návštěvu rodiny
- roznáška obědů na pokoj
- možnost využívat kuchyňku k přípravě snídaní a večeří
Domov je v původní budově barokní fary, která dříve sloužila jako klášter a nabízí tak prostředí se svojí osobitostí. Spolu s hospodářskými budovami ve tvaru písmene L a kostelní zdí
uzavírá ze všech stran pobytový dvůr. Senioři mají k dispozici park OCHL, který přímo sousedí
s Domovem. V Domově je 11 pokojů a celkem 20 lůžek.
Domov zachovává kontinuitu života v přátelském prostředí, kde je možné uchovat životu
smysl. Službu využívají především lidé se zdravotním omezením v důchodovém věku, kteří
kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu nejsou schopni zvládat péči o domácnost
ani s pomocí rodinných příslušníků či terénních služeb a jsou ohroženi sociálním vyloučením.
S každým klientem je sestaven individuální plán, který vychází z jeho dosavadního života,
zvyků, potřeb a přání. Snídaně, svačiny a večeře připravují pracovnice Domova, obědy jsou
dováženy externím dodavatelem. Pro naše klienty jsou nepřetržitě k dispozici vyškolené pečovatelky a zdravotní sestry, které poskytují odbornou péči.
V průběhu celého roku připravujeme pro naše seniory mnoho kulturních akcí, pořádáme
různorodé volnočasové aktivity, organizujeme zajímavá setkání, ale hlavně se snažíme, aby
jejich podzim života byl šťastný a spokojený.
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charitní šatník
Adresa: Švermova 32, 460 10 Liberec - Františkov
Telefon: 727 968 190

E-mail: satnikochl@volny.cz
Provoz zajišťuje: Marie Zatloukalová

V září 2013 jsme otevřeli novou službu pro potřebné z Liberce a okolí – Charitní šatník.
Provozu šatníku se ujalo celkem 6 dobrovolnic a otevřeno bylo 2x v týdnu. Po roce provozu, kdy se nám potvrdila potřebnost takovéto služby, jsme provoz šatníku rozšířili a ve
spolupráci s Úřadem práce v Liberci jsme mohli zaměstnat dvě pracovnice na zkrácený pracovní úvazek. Na přelomu roku 2014 a 2015 se šatník přestěhoval z budovy arciděkanství
v Liberci do ulice Švermova v Liberci – Františkově.
Věci z Charitního šatníku jsou určeny především občanům, kteří se ocitli v hmotné nouzi sociálně slabým rodinám a osobám, bezdomovcům a podobně. Ti mohou dostat darované
věci zdarma za podmínky přinesení poukázky na výdej ošacení (vydává soc. odbor MÚ,
Úřad práce, Obecní úřad, pracovníci Charity případně další neziskové organizace, které
pomáhají lidem v tíživé situaci), zahrnující seznam věcí, které člověk potřebuje.
Mimo ošacení jsme potřebným schopni poskytnout obuv, ložní prádlo, kočárky a potřeby
pro malé děti i hračky.
Oblečení lze také zakoupit za symbolickou cenu. Získané finanční prostředky jsou použity na
provoz šatníku a charitních domovů. Do šatníku přispělo darováním ošacení mnoho jednotlivců a také společnost Funstorm, Církev bratrská
v Liberci a společnost DIMATEX CS spol. s r.o..
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příběh klientky a jejích dětí
v Domově pro matky s dětmi v tísni – Domově sv. Anny
od března do prosince 2014
Paní K. se nastěhovala do našeho Domova se svými třemi dětmi (Aleš 12 let, Alenka 7 let,
Agátka 5 let), neboť jí pro neplacení nájmu byla ukončena nájemní smlouva a hrozilo odebrání dětí do ústavní péče. V té době byla zcela bez prostředků. Všichni přišli ve značně zanedbaném stavu - nedostatečně oblečení, špinaví, děti neměly základní hygienické návyky,
holčičky vykazovaly vadu řeči. Byli plaší, báli se navazovat sociální kontakty s novými lidmi.
Paní K. byla ve vyřizování svých záležitostí zcela pasivní.
Ihned po nástupu byla rodině poskytnuta potravinová pomoc a obdržela poukázku na výdej
ošacení do našeho šatníku pro sebe i děti, protože hlavně děti chodily nedostatečně oblečené a neměly ani náhradní šatstvo a boty.
Brzy si paní K., za podpory sociálních pracovnic Domova, vyřídila dávky hmotné nouze na
bydlení a živobytí a rovněž se podařilo zajistit starším dětem školu v Liberci (paní K. k nám
přišla z jiného města).
Během pobytu se přístup paní K. k péči o děti a financím výrazně zlepšil, snaží se pod vedením sociálních pracovnic o děti zodpovědně starat. Byl jí navržen denní režim pro děti.
Zpočátku pobytu byl problém s dodržováním základní hygieny, později se všichni naučili se
pravidelně sprchovat, převlékat se, čistit si zuby, uklízet v pokoji a prát špinavé prádlo. Velmi
se snažili - byli vděčni za příjemné prostředí Domova, které jim poskytlo nejenom střechu
nad hlavou, ale i mnoho nových zážitků a přátelství, pohodu a klid.
Sociální pracovnice i klientky paní K. zpočátku pomáhaly se skladbou jídelníčku i s vařením.
Ze začátku s dopomocí, dnes již samostatně, dětem vaří. Až v Domově se pokusila upéct její
první koláč v životě. Nyní peče pravidelně, děti si vždy pochutnají a na každé pečení se těší.
Přes počáteční potíže se s paní K. dobře spolupracuje. Začala na sobě pracovat, pozvedla
si své poničené sebevědomí, hezky se stará o děti. Založila si v Domově asistované hospodaření i spoření na budoucí bydlení, neboť jí činilo problém vycházet s financemi. Paní K.
se s dětmi zúčastňuje pravidelně veškerých aktivit nabízených našim Domovem, nadšeně
chodí s dětmi a ostatními klientkami na výlety. Děti se vždy na každou aktivitu těší a jsou
šťastné, že se učí nové věci a někdo se jim věnuje. Zlepšila se jejich komunikace s okolím,
mají nové kamarády a jsou přátelské. Děti baví pestrost programů: v Domově hrají hry, malují si, vyrábějí zajímavé výrobky a vše si schovávají na památku. Klid a pohoda Domova se
projevila i na jejich vysvědčení ze školy.
Věříme, že na dobu pobytu v našem Domově budou zejména děti vzpomínat jako na šťastnou a bezstarostnou etapu jejich života a maminka se bude do budoucna schopna o ně
správně starat a zajistí jim spokojený domov.
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leden, únor
Začátek roku je v OCHL tradičně ve znamení Tříkrálové sbírky.
Díky spolupráci měst, obcí, farností, zájmových organizací, základních škol i mnoha dobrovolníků byl výtěžek TS 2014 skvělých 188.849,- Kč. Výtěžek byl použit na podporu handicapovaných osob, činnost hospicové péče sv. Zdislavy, na podporu
žáků ZŠ a MŠ (nastavitelná školní lavice, pomůcky, podpora volnočasových aktivit dětí), vybavení Domova pokojného stáří –
Domova sv. Vavřince (polohovací postel, venkovní
cvičební trenažery, zdravotnické pomůcky), příspěvek
do programu Adopce na dálku.
Senioři z Domova sv. Vavřince se vydali do klubu seniorů v Chrastavě na divadelní představení. Pro zpříjemnění pochmurných zimních dní bylo v domově uspořádáno několik hudebních vystoupení a slavili jsme
významná životní jubilea našich
klientů.
Děti s maminkami z Domovů pro matky s dětmi v tísni si
užívaly zimních radovánek, díky podpoře Knorr-Bremse
navštívily společně Lunapark v centru Babylon, uspořádaly karneval i oslavu sv. Valentýna.
Společnost TechnoIndustry s.r.o. nám věnovala finanční
prostředky na pořízení chráničů matrací do obou domovů.
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březen, duben
Jaro pomalu klepe na dveře, tak jsme se pustili
do jarního úklidu domovů a zahrad. Nezapomněli jsme popřát k MDŽ, věnovali jsme se přípravám
na svátky jara a spálením čarodějnic jsme se definitivně rozloučili se zimou. Krásné výrobky našich
seniorů, dětí a maminek jsme prezentovali
na výstavě na KÚ v Liberci a v informačním
centru v Chrastavě.
V rámci projektu „Bezpečný domov“ a podpoře Nadace Euronisa a VDV – Nadace
O. Havlové se do Domova sv. Vavřince namontovaly bezpečnostní madla, opravil se vstup do hlavní budovy a vybudoval
bezbariérový přístup do budovy fary. Díky
nadačnímu fondu Veselý senior jsme do domova pořídili nový sterilizátor.
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květen, červen
Všechny maminky, nejen ty současné, ale i ty dříve narozené si zaslouží pro svoji jedinečnost a nepostradatelnost v rodině i celé společnosti úctu a lásku.
V žádném z našich domovů jsme maminkám nezapomněli popřát
k jejich svátku.
Po celý rok našim klientkám nabízíme aktivity, které jsou zaměřené na rozvoj
spolupráce a prohloubení
sociálních a citových vztahů mezi matkou a dítětem.
V červnu, který již tradičně
patří dětem, jsme pořádali
dětské dny, četli, užívali si
sportovní turnaje a netrpělivě očekávali vysvědčení (které nakonec bylo moc pěkné).
Díky podpoře nadace Škola hrou, která se podílela na projektech
„Zahrada a tvoření“ a „Hravý podzim života“, jsou zahrady našich
domovů ozdobené květinami, na záhoncích roste
drobná zelenina a naši senioři se mohou zabavit a cvičit
u nových her a pomůcek.
V Domově sv. Moniky jsme
obnovili vybavení kuchyně
a pokojů, na které nám z výtěžku svého dobročinného
bazaru přispěla
Církev bratrská.
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červenec, srpen
Klienti všech našich domovů si užívali krásného letního počasí. Maminky z Domova sv. Anny
a sv. Moniky pěstovaly květiny a drobnou zeleninu a soutěžily spolu o větší pěstitelské úspěchy.
V Domově sv. Vavřince se pořádaly turnaje v pétanque, klienty potěšilo kouzelnické vystoupení a o své zážitky a krásné chvíle s ochotnickým divadlem se přišel rozdělit pan Ivan Žák.
VDV – Nadace O. Havlové nám poskytla záclony a závěsy do Domova sv. Anny, do obou
domovů vybavení heren a nádobí do pokojů klientek. S obnovou vybavení pokojů klientek
(elektrické trouby) nám pomoh i Divadelní soubor TYL Slaná.
Nadace Euronisa nám poskytla prostředky na koupi geriatrického křesla do Domova
sv. Vavřince a klienti i personál oceňují možnost využívat toto křeslo i venku.
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září, říjen
Je to již 20 let, co zaměstnanci charitního Domova svatého Vavřince pomáhají seniorům
prožít důstojné stáří. Oslava tohoto kulatého výročí proběhla 5. září za účasti starosty města Chrastava Michaela Canova, místostarostky města Chrastava Zity Václavíkové a starosty
města Hrádek nad Nisou Josefa Horinky.
Za vše, co se během této doby podařilo, jsme nejprve poděkovali v kostele svatého Vavřince. Mši svatou sloužil Otec Martin Davídek, biskupský vikář pro pastoraci, kterému koncelebrovali Otec Tomáš Genrt, který stál u zrodu Domova, a Otec Radek Vašinek, současný
duchovní správce chrastavské farnosti.
Po té se oslava přesunula do areálu Domova sv. Vavřince. U zahradního altánu byl společnými silami ředitele Oblastní charity Liberec, starosty města Chrastava,
starosty města Hrádek nad Nisou a vedoucí Domova
sv. Vavřince zasazen narozeninový rododendron.
Co by to bylo za narozeninovou oslavu, kdyby chyběl
narozeninový dort? Velký dort potažený bíločerveným
marcipánem s logem Charity rozkrojil současný ředitel
OCHL společně s bývalým ředitelem Domova panem
Matoušem Kirschnerem.
Jak krásní a činorodí jsou naši senioři, se každý přesvědčil při módní přehlídce v historických
kloboucích. Odvážní senioři z našeho Domova s několika seniorkami z Domu s pečovatelskou službou v Chrastavě představili přítomným hostům klobouky z různých divadelních
her. Klobouky si dle svého naturelu vybrali předvádějící sami. Moudře a zároveň vtipně přehlídku moderovala paní Štěpánka Prýmková, herečka divadla F. X. Šaldy v Liberci. Pro všechny hosty bylo připraveno občerstvení, včetně profesionální cafeterie. Během slavnostního
odpoledne k dobré náladě hrála skupina C styl, dále bylo možné prohlédnout si prostory
celého Domova, výrobky klientů či fotografie z dvacetileté historie našeho Domova. Pro ty,
kteří se rádi aktivně baví, byl připraven pétanque a ukázková hodina tréninku paměti.
Ani maminky z Domovů sv. Anny a sv. Moniky nezůstaly
stranou., nejen, že se s dětmi oslavy účastnily, ale připravily také sladké pohoštění pro všechny přítomné.
Nadační fond J&T finančně podpořil výměnu lina v Domově sv. Moniky, a tím jsme dokončili jeho výměnu
v celém domově. Díky Živé paměti o. p. s. jsme upravili
část parku a do dvora Domova sv. Vavřince jsme umístili
cvičební stroje pro seniory.
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listopad, prosinec
Poslední dva měsíce v roce se v našich domovech samozřejmě věnujeme převážně přípravě
na vánoční svátky, navštěvuje nás sv. Mikuláš a v listopadu věnujeme vzpomínku těm, kteří
už nejsou mezi námi, ale stále mají místo v našich srdcích.
Výrobky a tvorbu našich klientů jsme prezentovali na Vánočních trzích pořádaných Krajským
úřadem Libereckého kraje a v Informačním centru v Chrastavě.
Dětem a maminkám umožnila zimní návštěvu ZOO Liberec společnost Knorr-Bremse, a také
pro ně připravila kouzelné vánoční posezení s nádhernými dárky. Díky podpoře Církve bratrské jsme do Domova sv. Anny pořídili nová svítidla – do pokojů klientek i společných prostor.
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ekonomické informace
EKONOMICKÉ INFORMACE
Rozvaha ke dni 31. 12. 2014

AKTIVA
Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek
Software
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Pozemky
Stavby
Samostatné movité věci
Oprávky k DM celkem
Oprávky ke stavbám
Oprávky k samost. movitým věcem
Krátkodobý majetek celkem
Pohledávky celkem
Odběratelé
Poskytnuté provozní zálohy
Ostatní pohledávky
Pohledávky za zaměstnance
Daň z příjmu
Krátkodobý finanční majetek celkem
Pokladna
Ceniny
Účty v bankách
Jiná aktiva celkem
Náklady příštích období

Aktiva celkem

0

2 086 615

4 784 911

0

21 639
2 384 260
2 379 012
-2 698 296
-711 203
-1 987 093
2 736 803
127 360
42 690
58 270
26 400
0
0
2 609 443
103 567
60 320
2 445 556
0
0

4 823 418

PASIVA
Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Vlastní jmění
Fondy
Výsledek hospodaření celkem
Účet výsledku hospodaření
Výsledek hosp. ve schval. řízení
Neuhr. ztráta minulých let
Cizí zdroje celkem
Dlouhodobé závazky celkem
Dohadné účty pasivní
Krátkodobé závazky celkem
Dodavatelé
Přijaté zálohy
Ostatní závazky
Zaměstnanci
Závazky k institucím SP a ZP
Ostatní přímé daně
Jiné závazky
Jiná pasiva celkem
Výnosy příštích období

Pasiva celkem

Výkaz zisku a ztrát ke dni 31. 12. 2014 (stav za OCHL celkem)

Spotřebované nákupy celkem
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Služby celkem
Opravy a udržování
Cestovné
Ostatní služby
Osobní náklady celkem
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Ostatní sociální náklady
Daně a poplatky celkem
Ostatní daně a poplatky
Ostatní náklady celkem
Ostatní pokuty a penále
Dary
Manka a škody
Jiné ostatní náklady
Odpisy, prodaný majetek
Odpisy DNHM a HM
Zůst. cena prod. DNHM a HM

Náklady celkem

1 790 669

Tržby za vlastní výkony, zboží celkem
927 056
Tržby z prodeje služeb
863 613 Ostatní výnosy celkem
1 459 297
Zúčtování fondů
385 410
Jiné ostatní výnosy
4 467 Tržby z prodeje majetku celkem
1 069 420
Tržby z prodeje DNHM a HM
7 594 154
Přijaté příspěvky celkem
5 710 588
Přijaté příspěvky (dary)
1 849 791 Provozní dotace celkem
30 775
Provozní dotace
3 000
8 595
8 595
399 218
0
92 263
0
306 955
246 697
246 697
0

11 498 630

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

3 968 029
4 021 918
3 884 432
137 486
-53 889
558 023
19 974
-631 886
855 389
67 201
67 201
787 338
36 938
0
12 596
418 761
257 404
33 120
28 519
850
850

Výnosy celkem

558 023

4 823 418
4 775 184
4 775 184

57 935
0

754 780

56 651
1 284
0
754 780

6 468 754
6 468 754

12 056 653
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ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH PANÍ Libuše

Narodila jsem se v roce 1924 v Češově u Jičína jako třetí z pěti sester. Rodiče nám dali krásná
jména – Helena, Blanka, Libuše, Dana a Venuše. Dětství jsme měli chudé jako většina lidí na
vesnici s mnoha dětmi. Tatínek pracoval jako šafář ve dvoře ve Slavhosticích a maminka se
starala o nás.
Žili jsme ve Slavhosticích u Jičína a už ve 14 letech jsem musela do práce, abych přispěla do
rodinného rozpočtu. Pracovala jsem v továrně v Sekeřicích, kde se vyráběla různá pera – pod
sedla kol a motocyklů, pro kočárky, ale i třeba do gramofonů.
Pak přišla válka, ještě mi nebylo 20 let a 12. února 1944 jsem byla „nuceně“ nasazena k práci v německé továrně Daimler Benz v Genshagenu. Tam jsem pracovala u strojů na výrobu
součástek do letadel. Pracovala jsem od 6.00 hod. do cca 17.00 hod. Pracovala jsem v sobotu
i v neděli, pouze čtvrtky jsme měli volné. Ubytována jsem byla v lágru ve vesnici Ludwigsfelde.
Budova měla 10 místností vždy po 10 děvčatech. K dispozici jsme měly 4 sprchy a dvě WC. Voda
na sprchování nám byla pouštěna v neurčitou dobu, často se stalo, že jsem přišla do sprchy
a voda již byla zavřená. Dále jsme měly k dispozici 6 umyvadel, kde tekla voda velmi málo. Teplá
voda nebyla. Často jsme měly vši, štěnice a svrab, kterých jsem se zbavila až po válce. Snídaně
nám byla podávána vždy po 5.00 hod. ranní. Bylo meltové kafe a jedna houska. Kolem 18. hod.
jsme v lágru dostali druhé jídlo. Asi jednou za měsíc byl eintopf, který nám vcelku chutnal. Jinak
se střídaly různé druhy luštěnin, často v nich byli uvaření červi. V továrně jsme měli k pití čaj.
Mzdu jsem nedostávala, dostávali jsme pouze papírovou známku, za kterou jsme si mohli
k snídani vzít housku nebo chleba. V nich byl často přimíchán písek.
6. července 1944 byl proveden ohromný nálet na továrny. Při útěku z továrny do podzemního
krytu a již započatém bombardování továren jsem si poranila kotník. Po náletech mi sestra
v nemocničním lágru řekla, že jsem byla poraněna zřejmě střepinou. Ležela jsem tam asi
týden, dostala jsem vysoké horečky. Po týdnu jsem byla propuštěna, i když kotník byl ještě
velice nateklý. Začala jsem chodit do práce. Krátce po mém propuštění byla nemocnice při
dalším náletu srovnána se zemí.
Kotník jsem si léčila studenými obklady. Asi v únoru 1945, kdy už Němci tušili, že to s vítězstvím nebude tak jednoduché, nás začali postupně přesouvat. Naložili nás do aut a jeli jsme
nejdříve na francouzské hranice, pak nás rozdělovali a já byla odvezena do Nové Paky, kde
jsem měla pro Němce opět pracovat v továrně Daimler Benz. To bylo asi v druhé polovičce
dubna 1945 a posléze jsem začala pracovat v cukrovaru v Kopidlně.
Byla jsem docela blízko svého rodiště, ale domů jsem nemohla. I po konci války byly stále
ještě nějaké zmatky. Po skončení práce v cukrovaru jsem pracovala u sedláka v Pševsi a teprve v červnu 1945 jsem se dostala domů do Slavhostic. Po červenci 1945 jsem byla s bolavým
kotníkem v nemocnici v Jičíně na léčení.
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Měli jsme radost, že jsme se všichni shledali a pak byla zase práce a práce. Ale zbyl čas i na
muziku. Na jedné zábavě v září ve Slavhosticích přijel se sadařem z Jičína nějaký mladík, který
pak pro mě chodil stále tancovat. Už hned mi tam říkal, že dostal u Hostinného v Rudníku
baráček, a že by mě tam s sebou chtěl vzít.
My s rodiči jsme se mezitím stěhovali do Dolní Suché, abychom měli konečně vlastní hospodářství a trochu si polepšili. S tím mladíkem – Jaroslavem – jsme si stále psali. Pozval mě také k sobě
a ke svým rodičům do Hostinného. Pak za mnou přijel do Suché a řekl mi, že by si mě chtěl vzít.
Tak jsem se vdala a odešla jsem s ním do jeho baráčku v Rudníku u Hostinného. Žili jsme si docela dobře, jeho rodiče na mě byli velmi hodní. V roce 1949 se nám narodila dcera Jana. Pak se
do nás začaly plést Jaroslavovy tetičky. Po pár letech jsme se už nemohli dohodnout a rozvedli
se. Odešla jsem i s Janou zpátky do Suché k rodičům a začala pracovat v čokoládovně v Chotyni.
Později jsem se seznámila s panem Šimůnkem. Od roku 1957 jsme žili v Hrádku nad Nisou,
pracovala jsem v Koloře. Narodili se nám postupně dva kluci – Luboš a Miroslav. Jenže pak
můj druh zemřel. Já jsem zůstala sama se třemi dětmi a musela jsem se nějak uživit. Zkoušela
jsem to v kraji svého mládí, několik let jsem tedy pracovala u sedláka v Běcharech u Jičína.
Když bylo synům asi 9 a 5 let, vrátila jsem se do Hrádku, kde jsem bydlela v malém domečku
po mém druhovi. Pracovala jsem v lese. Kluky jsem naložila na kárku, vzala jsem pití a nějaké
jídlo a celý den jsem je měla s sebou.
Janě už bylo v té době 19 let, pracovala v Hrádku v Plastimatu. Kluci začali postupně chodit
do školy, Janě se narodila první dcera a moje první vnučka Jaruška. To už jsem pracovala ve
školní družině. Janě se narodily ještě dvě holčičky – Jana a Pavlínka, tak už jsem byla trojnásobná babička.
V roce 1970 mi zemřela maminka, v roce 1978 tatínek. Kolem roku 1980 jsem šla do důchodu. Synové už chodili do práce a postupně si pořídili rodiny. Bydlela jsem stále v Hrádku
a užívala si dětí a vnoučat.
Pak se mé dceři stala tragická autonehoda, při které zemřel její manžel i ona. Vnučky – nejstarší Jarce bylo 18 let, nejmladší Pavla chodila ještě poslední rok do školy – zůstaly samy. Já
i druhá babička jsme pomáhaly, ale obě už nás trochu trápilo zdraví. Nejvíce se tedy o dvě
mladší sestry starala Jarka. Mě pak začaly moc trápit kyčle, které asi trpěly tvrdou prací
v mládí, chudou stravou a určitě i mým pobytem za války v Německu.
V roce 1995 jsem se rozhodla, že se odstěhuji do Domova sv. Vavřince v Chrastavě. Zpočátku
jsem ještě hodně pomáhala na zahradě, s věšením a žehlením prádla, ale nohy mě trápily
stále víc. V letech 1998 a 99 jsem prodělala operaci obou kyčelních kloubů. Už předtím jsem
chodila s francouzskými holemi. Od té doby mě nohy občas bolí, ale pořád chodím, na nákup
si dojdu, i na autobus do Hrádku, abych se jela podívat na svou vnučku.
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Mám teď 5 vnoučat a jednu pravnučku – od Jarušky. Jmenuje se Anička a žijí všichni v Klášterci nad Ohří. Vloni jsem tam dokonce byla na Vánoce. Anička je teď čtyřletý čertík a pořád
brebentí.
Dvě z mých sester, Venuše a Dana, přestože byly mladší než já, už zemřely. Žije ještě Blanka
– tady v Dolní Suché a Helena v Novém Bydžově. S Blankou se občas vídám, tady z domova
mě za ní dovezou, ale s Helenou jsem se vloni shledala po 7 letech! Přivezli ji za mnou do
Chrastavy její dcera s manželem. To bylo radosti!
Aby toho nebylo málo, potkala jsem se tady v domově s paní Hrdou a objevily jsme, že jsme
za mládí spolu sloužily u sedláka v jedné vesnici.
A tak tady žiji docela dobře, občas mě něco zabolí, ale radost mám taky. V posledním roce
se ráda účastním setkání s věřícími z Církve bratrské, které probíhá dvakrát do měsíce zde
v domově. Rozhodla jsem se proto přijmout zde křest. Moc se na něj těším.
V roce 2004 zapsala paní Hana Růžičková
Paní Libuše je již 20 let naší obyvatelkou! Pokud jí to zdravotní stav dovolí, ráda se účastní
společenských akcí v domově, moc pěkně zpívá. V září 2014 oslavila své 90. narozeniny – přejeme vše nejlepší, hlavně hodně zdraví a Božího požehnání.

Z našich činností
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V ROCE 2014 NÁS PODPOŘILI:
MPSV ĆR
Liberecký kraj
Statutární město Liberec
Město Chrastava
Město Hrádek nad Nisou
Nadace EURONISA
Nadace Naše dítě
Nadace AGROFERT
Nadace Škola hrou
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Nadační fond Veselý senior
Nadační fond J&T
Živá paměť o.p.s.
ŘmK farnost – arciděkanství Liberec
Církev bratrská
Rytířský řád svatého Václava
DS TYL Slaná
KNORR - BREMSE ČR s.r.o., Liberec
Magna Exteriors & Interiors s.r.o.
UNILEVER ČR, spol. s r.o.
DENSO Manufacturing Czech s.r.o.
Kimberly-Clark, s.r.o.
DIMATEX CS spol. s r.o.
TechnoIndustry s.r.o.
Jan Červeň
Vít Prýmek
Jaroslav Kriegler
Václav Šeda
Vladimíra Malinová
Petr Weiss
Potravinová banka Liberec o. s.
Tříkráloví koledníci
a mnoho dalších dárců…
Do veřejné sbírky „Pomoc Oblastní charitě Liberec“ přispěli dárci v roce 2014 formou darovacích SMS a příspěvků na sbírkový účet celkovou částkou 10.268,- Kč, tyto finanční prostředky
zůstávají uloženy na sbírkovém účtu a budou využity po skončení sbírky (březen 2015).
Z celého srdce děkujeme za spolupráci a poskytnutou pomoc všem výše jmenovaným, všem
anonymním dárcům i všem spolupracovníkům, pomocníkům, dobrovolníkům a přátelům.

Děkujeme, že s námi pomáháte lidem v nouzi!
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Oblastní charita Liberec děkuje
Všem sponzorům a lidem dobré vůle, kteří
nám pomáhají v našem úsilí, a není jim
lhostejný osud lidí, kteří měli v životě
o trochu méně štěstí.

Domov sv. Anny - č. ú. 905883733/0300
Domov sv. Moniky – č. ú. 905883733/0300
Domov sv. Vavřince – č. ú. 2900623173/2010

www.charitaliberec.cz

