
Volejbalový turnaj o pohár starostu obce Beckov – 1. ročník 

 
50. výročie založenia školy v Beckove 

     Plánovanú akciu sa podarilo zrealizovať. Slovo dalo slovo, a tak si všetci volejbaloví 

priaznivci mohli  spríjemniť sobotu 9. januára 2010 návštevou 1. ročníka Volejbalového 

turnaja o pohár starostu obce Beckov.  

     Športové podujatie sa konalo v telocvični ZŠ s MŠ J. M. Hurbana v Beckove. Hneď pri 

vchode vítal nielen  hráčov, ale aj fanúšikov náš šéfkuchár Peťo Pevný ml. a lahodná vôňa 

ešte nedovareného kotlíkového guláša. Tímy sa zaregistrovali, vymysleli si názov a bojový 

pokrik. 

     Turnaj bol jednou zo sprievodných akcií k 50. výročiu založenia školy. Oficiálne 

príhovory riaditeľky ZŠ pani Mgr. Anežky Ilavskej a starostu obce Beckov pána Karola 

Pavloviča zahájili turnaj. 

     Úvodné stretnutie dvoch domácich družstiev nasadilo vysokú latku kvality. Od stretnutia 

k stretnutiu sa zvyšovalo nielen napätie, ktoré sa dalo krájať, ale aj výkony všetkých 

mužstiev. Do posledného zápasu nebolo jasné jednoznačné umiestnenie. 

     Putovný pohár a Pohár za 1. miesto si odniesli členovia tímu Ochri. Druhé miesto si 

vybojovalo družstvo EJ Chu-chu. Stupne víťazov doplnili hráči z tímu Horalky. Nasledujúce 

priečky obsadili volejbalisti a volejbalistky družstiev Umbro, Speed a Juvaho. 

     Počas celého dňa sa mohli hlavní aktéri ako aj volejbaloví nadšenci posilniť skvelým 

kotlíkovým gulášikom z kuchyne šéfkuchára Peťa Pevného ml.  O dodržiavanie pitného 

režimu a hladiny cukru v krvi sa starali naši „bufetári“ Zdenko Hladký a Janka Úradníčková.  

     Čo dodať na záver? Všetci zúčastnení si odniesli veľa pekných zážitkov. Podaktorí hráči aj 

poriadnu svalovicu.  Avšak aj napriek tomu odchádzali s nadšením a prísľubom účasti na 

budúcom ročníku. 

     Akcia takéhoto rozsahu by sa nemohla zaobísť bez finančnej podpory starostu obce pána 

Karola Pavloviča. Hlavnú ingredienciu do guláša sponzorsky venoval pán Peter Benko. Tovar 

do bufetu poskytla pani Žaneta Sedláčková. O propagáciu turnaja sa postarali šikovné hlavy 

a ruky Ľ. Vazovana a M. Sedláčka. V neposlednom rade by som chcela poďakovať hlavným 

iniciátorom a organizátorom tejto skvelej akcie bratovi Andrejovi Úradníčkovi a  mamine 

Evke Úradníčkovej. 

         Mgr. Jana Úradníčková   

 


