
Zhodnotenie činnosti ZO Úžasné ženy – Priekopa 

 

Nový rok 2019 sme vítali bez snehu, ale s obrovským ohňostrojom, koledami pri vatre, 

šampanským a dobrou náladou. 

6.1. nad obcou na veľkom ihrisku sa už tradične, vďaka bohatej nádielke snehu konalo 

Trojkráľové trojgeneračné stavanie snehuliakov „Snehuliakovo“.  V nedeľu poobede,  na 

podnet našich žien, sa zišli všetci milovníci snehu, deti, rodičia i starí rodičia, domáci, ale aj zo 

susedstva a bolo nás aj do 50. Bielučký, pušistý sneh síce bránil stavaniu typických snehuliakov, 

ale nadšenci snehu sú vynaliezaví, keď nechceli stáť, tak ich položili. A tak vyzerali ako po pár 

pivách. S klobúkom, či šatkou, v kabáte či bez, na nohách krpce. Každý dal, čo mal. S lopatami, 

aj holými rukami tu vytvorili celé rodiny snehuliakov. A ani nikto nezamrzol. Teplý čaj, teplé 

vínko, chladená hruškovica a horiaci kozub zohriali skrehnuté ruky. Domáce šišky od Janky 

Žeňuchovej potešili brušká.  

Dňa 9.1.  sa stretli 3 Základné organizácie Únie žien Priekopa, Koromľa a Petrovce na 

spoločnom zasadnutí v SO, kde sa prerokovávali finančné prostriedky, ktoré pre naše 

organizácie schválil Úrad vlády SR vo výške 3000eur.  

Následne sa tieto financie prejednávali 5.02. na rozšírenom zasadnutí KR v Koromli na podnet 

pani predsedníčky krajskej organizácie Márie Huštátyovej. Nakoľko pani predsedníčka KO 

nebola ochotná tieto pridelené financie našim organizáciám uvoľniť zo spoločného účtu, 

zasadnutie skončilo fiaskom a návrhom na rozpad ZO.   

9. 02. sa konal 3. ročník koštovky vína „Prikopčak 2018“ najlepšie zorganizovaný, na veľmi 

vysokej úrovni, ako bolo skonštatované mnohými účastníkmi. Veľmi pozitívne hodnotil 

podujatie aj pán prednosta MVDr. Boleslav Lešo, ktorý bol medzi pozvanými hosťami. 

Podujatie pripravili samozrejme naše „úžasné ženy“  v spolupráci s OÚ Priekopa a  ZOS Mi 

v zastúpení Mgr. Eriky Demčákovej. V úvode všetkých privítala Erika, prihovoril sa pán 

starosta a pani predsedníčka  Janka Žeňuchová.  Na začiatok, ako sa patrí , posvätil vína otec 

Ľuboslav Toth z Koromle a po tomto akte začala ochutnávka. Odborná porota zasadla v zložení 

Juraj Timko – hlavný technológ výroby vína na ŠM Sobrance a Pivnice Tibava, Eva Závacká 

– manipulantka s vínom, pivničná majsterka Pivnice Tibava, Jonáš Polomský – dlhoročný 

pivničný majster Prevádzky Sobrance, ktorý pôsobil v Poľsku vo vinárskych závodoch Bilgoraj 

a v Pivnici Orechová,  Ing. Pavol Michálek ml.- vinohradník a vinár, majiteľ firmy RegiaTT 

s.r.o – pivnica Orechová, Ing. Pavol Fečík – predseda RD Koromľa. Všetci pochválili vinárov 

aj všetky vína. Laická porota pracovala v zložení, p. Jana Žeňuchová, Judr. Jaroslav 

Hostovičák, Miroslav Zálom, Stanislav Maľučký, Juraj Lechman.  Spomedzi  27 vzoriek v 



bielom víne 1. miesto získal Silvan zelený pána Juraja Stripaja, 2.miesto – Nova od Pirčákovej 

Dany, 3.miesto – zmes Delevar od Jaroslava Hostovičáka. V červených vínach 1. miesto získalo 

RD Koromľa, 2. miesto Michal Hostovičák, 3. miesto Jaroslav Hostovičák. Celé podujatie 

sprevádzala Mgr. M. Sekeráková.  K dobrej nálade prispela hudobná skupina Koňušane, ktorá 

veselo spievala pod vedením šikovného harmonikára Jána. Samozrejme, ochutnávku vín 

dopĺňala aj ochutnávka  domácich špecialít - oškvarky, tlačenka,  pagáče, koláčiky. 

Za daždivého počasia sa 30. 04. postavil máj aj v tomto roku. Pripravovaná opekačka sa však 

uskutočnila na pieckach a pekáčoch v kuchyni kultúrneho domu. Opekali sa veľmi chutné 

klobásky, slaninka aj cibuľka, ktoré všetkým chutili. 

27. 02.  sa členky ZO zúčastnili prednesu poézie a prózy Vansovej Lomnička v Michalovciach. 

Dňa 8.03.  sme sa zúčastnili kultúrneho vystúpenia The Duchons v Michalovciach, pri 

príležitosti MDŽ. Autobus aj časť  finančných prostriedkov poskytol pán starosta ako 

poďakovanie za spoluprácu. 

26. 03. sa naša organizácia zapojila  do výstavy kraslíc v Sobranciach, za čo sme dostali 

spomienkovú cenu – gravírované vajíčko. 

18. 08. sa koná tradičný kukuričný futbal. Za kultúrnym domom  na multifunkčnom ihrisku sa 

zišli miestni aj hostia športuchtiví mladí futbalisti. Hralo sa o pohár starostu obce. Víťazi mladí 

Priekopčania si odniesli zlatú medailu. Po futbale úžasné ženy každého ponúkli chutným 

guľášom a varenou kukuricou.  Nebola núdza ani o zábavu, v tomto roku sa o ňu postarali 

Lučane, ktorí svojim spevom a hrou potešili srdcia všetkých účastníkov, ktorých sa tu zišlo 

neúrekom. 

26.10. v obci za úplnej pompéznosti a  mimoriadnej prípravy uskutočnil Hubertovský ples, 

ktorý pripravili úžasné ženy v spolupráci s poľovníckym združením Diviak.  

6.12. zobral deti Mikuláš netradične do kina v MI na predstavenie Snehová kráľovná, čo 

samozrejme deti s radosťou uvítali. Do kina ich totiž sprevádzal aj Mikuláš v prezlečení  a 

samozrejme rodičia. 

30.12 sme  navarili domácu kapustnicu, ktorá sa podávala  na Silvestra 31.12, kedy už 

prebiehala tradičná rozlúčka so starým rokom. Krásny výhľad – divadlo ponúka vodáreň a preto 

sa tu pred polnocou zišlo takmer celé horno obecné osadenstvo so svojimi príbuznými 

z Bratislavy, Prahy, Starej Ľubovne, Holandska, Sobraniec, Tibavy, ktoré si  ohňostroj na 

Ukrajine patrične užilo. Po takomto prvom vítaní ukrajinského nového roka sa všetci preniesli 

dole k vatre pri kultúrnom dome, kde sme vítali náš nový rok  koledami, ohňostrojmi 

a posedením pri kapustnici.  

 



 


