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Tisková zpráva 

 

Oprava fasády a technického zázemí  
na objektu jeslí, ul. Holečkova 

 
 

Liberec, 8. září 2010 – V průběhu letních prázdnin došlo k opravě fasády a 
technického zázemí objektu městských jeslí v Holečkově ulici. Zdravotnické 
zařízení, které poskytuje služby dětem od 1 do 3 let věku, také získalo dar ve 
výši 350 tisíc korun a díky němu se podařilo vybavit zdejší hřiště kvalitními 
herními prvky.  
 
V březnu letošního roku schválili radní použití prostředků z Fondu financování rozvoje 
příspěvkových organizací sociálního a zdravotního zaměření zřízených statutárním 
městem Liberec na opravu fasády a technického zázemí objektu v Holečkově ulici č. 8. 
Následně bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby a prvním prázdninovým 
dnem začaly práce na samotné realizaci investiční akce.  
„Naše zařízení poskytuje služby zdravotnického charakteru 35 dětem ve věku od 1 do 
3 let věku. Funguje u nás také ambulance pro děti s respiračními obtížemi,“ uvedla 
Anna Vereščáková, ředitelka městské příspěvkové organizace Dětské centrum 
SLUNÍČKO, která liberecké jesle provozuje. Podle náměstkyně primátora pro sociální 
věci Nadi Jozífkové, byly reálné náklady na provoz jeslí v loňském roce více než 2,6 
milionu korun. „Jedná se o fakultativní službu, kterou poskytujeme veřejnosti. Liberec 
je podle našich informací jediným větším městem v Libereckém kraji, kde jesle 
fungují,“ uzavřela Jozífková. 
Náklady na opravu fasády a technického zázemí činily 1 109 342,- Kč a byly plně 
hrazeny z Fondu financování rozvoje příspěvkových organizací sociálního a zdravotního 
zaměření zřízených statutárním městem Liberec. Dalších 350 tisíc získaly městské 
jesle od společnosti Bauhaus formou peněžitého daru. „Za 300 tisíc jsme vybavili naše 
hřiště novými herními prvky a 50 tisíc jsme investovali do vybudování přístupové cesty 
ze zámkové dlažby,“ popsala využití daru Anna Vereščáková. 
„Jesle se dnes chlubí novou fasádou a oproti jarním měsícům je na nich jasně patrné 
vylepšení. Díky štědrému příspěvku se podařilo výrazně zlepšit i přilehlé hřiště, a tak 
dnes mají děti k dispozici nejen erudovaný a příjemný personál jeslí, ale také krásné, 
příjemné a bezpečné prostředí,“ řekl na závěr liberecký primátor Jiří Kittner. 
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              Martin Korych 
          tiskový mluvčí MML 


