
	
	
	
Zemplínska šírava sa zmenila na miesto dobrých  ľudí so srdcom na dlani 
 
Zemplínska oblastná organizácia cestovného ruchu počas uplynulého víkendu zorganizovala 
Dni dobrovoľníckych akcií na Zemplínskej šírave,   ktorých sa zúčastnilo 320 dobrovoľníkov.  
Dňa 17. a 18. mája odštartovala pilotný ročník v  troch strediskách – Hôrka, Kaluža 
a Klokočov.  
Napriek tomu, že každý má svoje povinnosti, zamestnanie, dom, byt, záhradu, rodinu,  voľný 
čas, ktorý nikdy nie je nazvyš, mnohí dokázali prísť a podporiť úžasnú atmosféru aktivity. 
Vymenili  pohodlie domova za nadšenie pomôcť a venovať svoj čas správnym veciam. Stále 
žijú medzi nami ľudia s chuťou meniť svet, okolie, prostredie, v ktorom žijú. Aj napriek 
tomu, že počas dvoch dní dobrovoľníci nezmenili svet, boli to možno iba kvapky v mori, ale 
ak by to neurobili, tie kvapky by tam chýbali. Nebolo dôležité, koľko urobia, ale aké 
množstvo lásky do práce vložili. Bolo ju cítiť na každom kroku,  preto môžu byť príkladom 
a vzorom pre ostatných. Dobrovoľníci nie sú platení preto, že je to bezcenné, ale preto, že  pre 
takýchto  ľudia so srdcom na dlani nebola vytvorená mena, ktorá by ich lásku mohla vyvážiť. 
Zemplínska oblastná organizácia cestovného ruchu potvrdila svoje miesto v spoločnosti 
a poukázala, aký mala aktivita kladný dopad.  
V mene členov Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu sa chceme poďakovať  
všetkým, ktorí sa zapojili do aktivity, bez ich činov  by naša myšlienka niečo zmeniť, bola 
bezcennou. 
Ďakujeme Gymnáziu Pavla  Horova Michalovce, Strednej odbornej škole obchodu a služieb 
Michalovce, Strednej odbornej škole sv. Cyrila a Metoda, Michalovce, 4. Základnej škole J. 
A. Komenského Michalovce, Súkromnej základnej škole s autizmom Klokočov, OZ 
Slovenskej únii sluchovo postihnutých,  KST Brzda,  záhradkárskej osade  Imričky, 
1. michalovskému klubu slovenských turistov, Šíravským bobrom, Dobrovoľníckemu  centru 
Košického kraja, Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., závod Michalovce, TaZS 
Michalovce, Slov. rybárskemu zväzu, podnikateľom, občanom obcí  a všetkým individuálnym 
dobrovoľníkom, ktorí zanechali stopu správnej veci, tú môže urobiť každý z nás a kdekoľvek. 
Nech sú takým svetielkom a vzorom pre nás ostatných. 
Poďakovanie patrí aj členom Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu, ktorí sa 
osobne zúčastnili akcie, poskytli občerstvenie, dopravu školám, bonusy pre zaregistrovaných 
výhercov. 
Vďaka Vám všetkým. A čo Vy ostatní? Pridajte sa k nám nabudúce. Tešíme sa na Vás. 
Dokážme, že nám záleží na našej Šírave. Bude to pozitívna správa pre návštevníkov nášho 
dolného Zemplína, nádherného miesta Európy. 
Ďakujeme. 
Iveta Pazičová, výkonná riaditeľka ZOOCR	
	
	
	
	
	
	


