Ponosni za uspešno izvedeno 32. Komunaliado

Organizacija 32. Komunaliade je bila odlična priložnost, da hkrati proslavimo tudi 115
letnico obstoja podjetja Mariborski vodovod, ki s kakovostno pitno vodo oskrbuje
dobro desetino slovenskega prebivalstva.
V petek 3. junija smo na sedežu podjetja izvedli slavnostno akademijo ob obletnici,
na kateri je bila prisotna ministrica za okolje in prostor ga. Irena Majcen, župani občin
naših lastnikov, direktorji komunalnih podjetij, poslovni partnerji iz domovine in tujine
ter seveda vsi zaposleni. Ob tej Zbornica komunalnega gospodarstva podelila
posebno priznanje direktorju Danilu Burnaču za delo in prispevek v komunali in pri
vodenju družbe Mariborski vodovod. Mariborski vodovod pa je prejel priznanje za
dolgoletno odlično sodelovanje z gasilskimi strukturami in pomoč pri naravnih in
drugih nesrečah.
Po petih letih smo prevzeli organizacijo letnih komunalnih iger, ki so potekale ob
Športnem parku Tabor, udeležilo se jih je 66 komunalnih podjetij iz celotne Slovenije.
Med sabo so se pomerila v 14. športnih in 4. delovnih tekmovanjih, kjer so tekmovalci
pokazali svojo spretnost, moč in fizično pripravljenost. S svojim obiskom pa sta nas
počastila tudi mariborski župan dr. Andrej Fištravec in predsednik Zveze svobodnih
sindikatov mag. Dušan Semolič.
Naklonjeno nam je bilo tudi vreme, ki je zagotovo vplivalo na dobro razpoloženje tako
tekmovalcev kot navijačev. Slednji so športno navijali za prav vse tekmovalce in
dokazali, da nas takšna druženja zbližujejo in kujejo tudi dolgotrajne pristne odnose.
Ne nazadnje je tako seveda prevladal športni duh, saj so si tekmovalci ob koncu
dneva segli v roke in športno čestitali zmagovalcev. Skupno zmago je sicer osvojilo
podjetje Kostak iz Krškega, tekmovalci Mariborskega vodovoda pa so osvojili prvo
mesto v delovnih tekmovanjih, tretje mesto v športnih disciplinah ter skupno tretje
mesto.
V Sloveniji so številna panožna srečanja, ponosni pa smo, da so Komunalne igre ene
izmed redkih, ki jim je uspelo ohraniti vsakoletno in tudi tako množično organizacijo.
Veselimo se in upamo, da bomo čez nekaj let v Maribor ponovno uspeli privabili
takšno množico sodelujočih. Do takrat pa nas bodo na prijetno druženje spominjale
fotografije, klepet s sodelavci in tudi osvojeni pokali.

