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OZ DLV VARÍ NAJ-LEPŠÍ ZLATÝ GULÁŠ!
Súťaž "Špica guláš 2018" a "Tatranská kosba 2018"
OZ DLV sa podaril naozaj senzačný úspech! Naši zástupcovia - Ing. Robert Staško, republikový inšpektor
BOZP a Ing. Rastislav Martiška, PhD., ekonóm-analytik OZ DLV, vyhrali celkové 1. miesto v súťaži
"Špica guláš 2018", ktorej už jubilejný 10. ročník sa konal dňa 29. 06. 2018 v Bielovodskej doline.
Zamestnanci Ústredia OZ DLV tak za veľkej podpory prítomných členov Predsedníctva OZ DLV a členov
Lesníckej sekcie OZ DLV dokázali, že „odborársky“ guláš chutí jednoducho najlepšie. A to aj napriek silnej
konkurencií dovedna 33 družstiev.
Okrem súťaže "Špica guláš 2018", sme statočne a úspešne reprezentovali aj v 14. ročníku súťaže "Tatranská
kosba 2018". Odborový zväz DREVO, LESY, VODA zastupovali členovia Lesníckej sekcie OZ DLV Ing.
František Fodor a Ing. Marián Donoval. V kosení klasickými kosami sa v Bielovodskej doline
zúčastnilo dvadsaťpäť dvojíc lesníkov zo Slovenska, Čiech, Poľska a Ukrajiny.
Najzručnejšími koscami sa stali Poliaci, ktorí sa stali víťazmi súťaže Tatranská kosba 2018 nielen v kategórii
dvojíc, ale aj v súťaži jednotlivcov. Úlohou koscov bolo čo najrýchlejšie pokosiť päťdesiat metrov dlhý a
štyri metre široký pás lúky. Rozhodcovia hodnotili nielen rýchlosť, ale aj kvalitu tzv. pokosu. Naši
odborári sa umiestnili na úspešnom 8. mieste.
Na pozvanie riaditeľa Štátnych lesov TANAP-u Tatranská Lomnica pána Ing. Pavla Fabiana a pozvanie
členov Predsedníctva OZ DLV sa akcie zúčastnili aj naši priatelia z OS DLV z Českej republiky, pani JUDr.
Mgr. Jaroslava Nestěrová, predsedníčka OS DLV a pán Bc. Michal Teraz, predseda oblastnej rady.
Zástupcom OZ DLV ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA
a víťazom blahoželáme, nakoľko aj touto formou sa nám darí zviditeľňovať a prezentovať náš odborový
zväz a našich členov vo vzťahu k verejnosti.
Fotogaléria na ďalšej strane!
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