
Střípky ze života školy 
Dne 28. října 2018 jsme oslavili sté výročí vzniku samostatného československého státu. Od 
roku 2014 se naše škola symbolicky podílela na projektu Legionáři, jehož autorem byl pan 
Ladislav Hartman. Každým rokem jsme v prostorách školy umístili výstavu věnovanou 
aktuálním událostem, které se odehrávaly právě před sto lety v době první světové války.  
Prostřednictvím tohoto projektu se naši žáci seznámili s osudy konkrétních lidí - legionářů 
z našeho regionu, s lidmi, na které bychom neměli nikdy zapomenout. V letošním školním roce 
se projekt Legionáři uzavřel, také ve škole je umístěna poslední část výstavy. 
V rámci stého výročí vzniku republiky se žáci studijních oborů Střední průmyslové školy 
zúčastnili 5. října mimořádné prohlídky reprezentačních prostor Pražského hradu. Žáci tak 
prošli západní, severní, střední a jižní křídlo nového paláce. Vstoupili do reprezentačních 
prostor Pražského hradu, které nejsou běžně veřejnosti přístupné a jsou využívány 
prezidentem republiky například k přijímání zahraničních návštěv. Prohlédli si tak nádherný 
barokní Španělský sál, Rudolfovu galerii, Trůnní sál, moderní architektura je oslovila 
v Rothmayerově sále. Součástí prohlídky byl i odborný výklad o historii a současnosti Hradu. 
Další kroky výpravy vedly do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kde žáci v tichém úžasu 
obdivovali dokonalost gotické architektury. Věděli jste, že katedrála se stavěla celých tisíc let 
a poslední stavební úpravy proběhly až v roce 1929, kdy také byla slavnostně vysvěcena. 
Rozloučení s Hradem proběhlo stylově, žáci měli možnost vidět výměnu Hradní stráže. Hlavně 
děvčata nemohla od urostlých vojáků ve slušivých uniformách odtrhnout oči. 
Tak to bylo ohlédnutí do nedávné minulosti a nyní bych vás ráda pozvala na akce, které jsou 
před námi a na které jsme se pečlivě připravovali. Hned 1. a 2. prosince se koná tradiční 
vánoční výstava Vánoce v Opočně a od 6. do 9. prosince vánoční výstava v Novém Městě nad 
Metují Vánoce s květinou na zámku, tentokrát na téma Ladovská zima. Jste srdečně zváni. 
Přejeme vám klidné Vánoce a nezapomeňte do nového roku vykročit pravou nohou. 
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