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Město Červený Kostelec ve spolupráci s firmou Prefa Praha a.s. umožní, aby práce
červenokosteleckých dětí – převedené do velkých rozměrů – zdobily vybrané městské lokality.
Keramické práce, z nichž bude město spolu s architektem a firmou vybírat, budou k vidění od 6.
do 18. února ve výstavní síni MěÚ v rámci výstavy Naše město očima dětí.
{jathumbnail off}
Červený Kostelec budou zdobit práce místních dětí. Město Červený Kostelec využije jejich
výrobky z výtvarných a keramických kroužků a nechá je zpracovat firmou Prefa Praha a.s.,
specializující se na železobetonové konstrukce, do větších rozměrů.

"Cílem výstavy je získat jiný pohled na místa využívaná veřejností. Proto jsme žákům a
studentům zadali lokality Červeného Kostelce a v hrubém obrysu, co je v lokalitě žádoucí,"
přiblížil záměr radnice místostarosta Richard Bergmann. Jedná se o lokality okolí Chrby,
vodojem a lesní pěšiny v Občině.

Z dodaných prací vybrala komise složená ze zástupců firmy Prefa Praha (hlavní sponzor),
městského architekta Ing. arch. Marka Wajsara a vedoucích výtvarných oborů ty práce, které
nejlépe vystihují zamýšlený záměr. "Poslední slovo budou mít opět zástupci firmy Prefa a
městský architekt, kteří z vybraných prací určí ty realizovatelné. Firma Prefa se zavázala dodat
tyto díla za výrobní náklady, za což předem děkujeme," dodal Richard Bergmann.

Výstavu vybraných prací s názvem Naše město očima dětí zahájí vernisáž, která se uskuteční
ve středu 6. února od 16 hodin v městské výstavní síni. Na vernisáži budou také oceněna
nejlepší díla. Práce dětí ze ZUŠ, Speciální školy A. Bartoše, ZŠ V. Hejny a SŠ oděvní, služeb a
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ekonomiky budou připraveny k prohlédnutí až do 18. února.

Foto Tomáš Kábrt, zdroj www.cervenykostelec.cz
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