
 

Poďakovanie po akadémii v kultúrnom dome 

 

 

Mám tú česť ako prvá riaditeľka 423-ročnej zdokumentovanej histórii turnianskeho 

školstva s pokorou poďakovať všetkým spolupracovníkom ţijúcim i neţijúcim, ktorí písali 

a stále píšu 50-ročnú históriu našej školy: 

 

o  všetkým starostom obce, ktorí aktívne spolupracovali so školou a zabezpečili jej 

výstavbu  opravy, modernizáciu, výstavbu športovej haly – zvlášť Ing. Františkovi 

Jeţíkovi  

o  ďakujem za spoluprácu KŠÚ – kde som vţdy našla ochotných pracovníkov, ktorí 

poradili a pomohli 

o  ďakujem ŠŠI za spoluprácu a podporu školy 

o ďakujem za spoluprácu a podporu školy KCVČ pod vedením Dr. Daniela Beníčka 

o  všetkým riaditeľom a ich zástupcom, ktorí viedli školu a tímy učiteľov 

o  ďakujem učiteľom za ich veľké srdcia, ktorým nechýbala odvaha, láska 

a sebaobetovanie 

o  ďakujem rodičom za dôveru, vďaka ktorej nám zverujú to najdrahšie na svete – svoje 

deti 

o  ďakujem za spoluprácu a podporu školy starostovi obce Mníchova Lehota, 

o  ďakujem ţiakom za vnímavé počúvanie hlasu učiteľa a naplnenie ich plodov práce 

v beţnom ţivote 

o  ďakujem cirkvám – katolíckej a evanjelickej za rozmer lásky v duchovnej podobe 

o  ďakujem všetkým správnym zamestnancom – bývalým i súčasným – pani úradníčkam, 

kuchárkam, upratovačkám, technikom za plynulý chod a čistotu školy, chutné obedy 

a desiate,  

o ďakujem pánovi Rudolfovi Horňákovi a jeho dcére Mgr. Ivete Červeňanovej mojej 

vzácnej pani zástupkyni - za tvorbu textov na informačné tabule a spracovanie 

broţúrky o histórii i súčasnosti našej školy. Zvlášť pánovi Horňákovi, ktorý dlhý čas 

pátral v archívoch a získal cenné informácie o turnianskom školstve 

o ďakujem umelcovi pánovi Petrovi Marčekovi za namaľovanie obrazu Samuela Timona 

– ktorý našej škole daroval a za grafický návrh informačných tabúľ 

o  ďakujem kronikárom školy, ktorí zaznamenali jej históriu a hlavne tej súčasnej Mgr. 

Kataríne Masaříkovej 

o  ďakujem za podporu a spoluprácu poslancom obecného zastupiteľstva a Mgr. 

Zvalenému, ktorý okrem iného zabezpečil vydanie broţúrky o škole, pánovi poslancovi 

Ing. Porubanovi za doriešenie odtoku daţďových vôd zo strechy 

o  ďakujem pánovi starostovi Ing. Petrovi Mikulovi, pani Ing. Anne Jeţíkovej a pani 

poslankyni Mgr. Eve Vranákovej za zabezpečenie občerstvenia 

o  Členkám klubu dôchodcov, Červeného kríţa, Únie ţien Slovenska, Mgr. Obuchovej, 

našim pani kuchárkam a rodičom za pečenie koláčov, torty a zákuskov 

o  Rodine Ţdrnja za výzdobu stolov 

o  Mgr. Janke Poláčkovej za réţiu slávnostnej akadémie a všetkým pani učiteľkám MŠ, 

ZŠ, pani vychovávateľkám ŠKD, členkám klubu dôchodcov, nášmu bývalému ţiakovi 

Jankovi Oravcovi za hodnotné príspevky do programu 

o  všetkým ţiakom – súčasným i bývalým, ktorí v programe účinkovali 

o  Mgr. Monike Fraňovej a novinárskemu krúţku za tvorbu školského časopisu k výročiu 

školy 

o  Sponzorom dnešného občerstvenia – PD Tr. Turná, Mlyn Trenčan 

o  ďakujem rade školy a zdruţeniu rodičov  za podporu jej vízií a cieľov 

o  ďakujem za spoluprácu v regionálnej výchove MO Matice Slovenskej pod vedením 

Ing. Pavla Jeţíka – Tebe Paľko za spoluprácu pri realizácii akadémie 



o  za spoluprácu v dopravnej výchove ďakujem Autoškole Jaroslava Prekopa 

o  za podporu aktivít školy firme Vaspo pod vedením pani Boţeny Daňovej 

o  za podporu aktivít školy firme Légia Trenčín 

o  za sponzorský dar firme Osobná preprava Michala Švikruhu 

o  ďakujem spoločenským organizáciám Klubu dôchodcov pod vedením Hedvigy 

Papiernikovej, Červenému kríţu pod vedením Jozefíny Porubanovej, Únii ţien pod 

vedením Anny Zvalenej za podporu a spoluprácu 

o  mojim súčasným zástupkyniam Mgr. Švikruhovej, Mgr. Obuchovej, Dr. Porubanovej 

i vedúcim úsekov Mgr. Janke Poláčkovej a Janke Kubišovej za vedenie svojich tímov, 

spoluprácu, tvorivosť, trpezlivosť a sebaobetovanie pre spoločnú dielo 

o  pracovníčkam obecného úradu za spoluprácu 

o Pánovi Šišovskému za ozvučenie slávnostnej akadémie 

o  našim bývalým ţiakom, ktorí nás dnes obsluhujú 

o ďakujem všetkým pedagogickým zamestnancom školy, ktorí kaţdý svojim dielom 

prispeli k tomu, aby sme tu mohli takto spoločne sedieť a tešiť sa z akadémie, výstav, 

školského časopisu a ďalších aktivít 

o  ďakujem obci Trenčianska Turná pod vedením Ing. Petra Mikulu za spoluprácu, 

podporu našich vízií, dobudovávanie areálu školy – čo stojí nemalé prostriedky, veľmi 

si to váţime pán starosta  

o  všetkým Vám, ktorí ste prijali pozvanie na našu slávnosť  

 

ďakujem všetkým Vám, ţe mi pomáhate napĺňať moje krédo:  

 

Keď chceš postaviť loď, nehľadaj ľudí, ktorí Ti ju postavia, ale vlož do ich sŕdc 

túžbu po šírom mori. Prajem tejto lodi, aby na svojej každoročnej  plavbe úspešne 

prekonávala všetky úskalia a napĺňala túžbu svojich pasažierov po poznaní 

a sebarealizácii. Aby z nej vystúpili slušní ľudia – budúci láskaví rodičia, úspešní a 

zodpovední občania. 

 

Všetkým Vám prajem pevné zdravie a našej škole múdrosť a úspechy aspoň ďalších 500 

rokov. 

 

 

 


