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Jednou jaderník, navždy jaderník
O jadernících se traduje, že jsou to z rodiny energetiků největší
srdcaři. Na tradičním setkání bývalých zaměstnanců elektrárny to
platilo stoprocentně. Loňskou koronavirovou pauzu si vynahradili
odpolednem plným veselých historek.
Na setkání v Temelínské hospodě dorazilo 90 bývalých zaměstnanců.
Příležitost k přátelskému povídání využil i ředitel JE Temelín Jan Kruml.
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Účastníkům nejprve sdělil aktuální novinky z dění v elektrárně a následně
si se všemi v družné atmosféře pohovořil.
„Je milé vidět, jak bývalí zaměstnanci elektrárnou stále žijí, že ji pořád
vnímají jako své dítě. Vážíme si jejich předchozí práce a jsme rádi,
že můžeme na jejich zkušenostech dál stavět. Stejně jako kdysi oni,
i my máme zájem na tom, aby Temelín byl špičkou nejen v českém
ale i celosvětovém kontextu,“ uvedl ředitel Jan Kruml.
„Setkání bývalých zaměstnanců náš útvar organizuje od roku 2014
a vždy se na něj moc těšíme. Bývalí kolegové vzpomínají na své působení v elektrárně rádi a s humorem. Nyní jsou z nich aktivní senioři,
kteří si užívají zasloužený odpočinek, mají dost času na své koníčky,
rodinu a cestování,“ říká organizátorka setkání Andrea Barboříková
z útvaru Lidské zdroje.
Celé páteční odpoledne se neslo v duchu dobré zábavy, vzpomínání
na veselé historky v práci a společné zážitky.

Podzimní výsadby stromů jsou v plném
proudu. Podílejí se lidé, ale i firmy
Více než tisícovku stromů letos nově zasazují lidé v osmi jihočeských obcích. Někde vytvoří novou alej, jinde doplní veřejné
parky a zahrady. Na výsadbě se finančně podílí Nadace ČEZ
částkou 827 tisíc korun. Za deset let fungování Grantu Stromy
Nadace podpořila 599 projektů za 65 miliónů korun.
Nová třešňová alej letos například
vyrostla v Nákří u cesty ke hřbitovu. Do výsadby dvanácti zhruba
čtyři metry vysokých ovocných
stromů se vedle bagru s obsluhou
zapojily asi tři desítky místních,
včetně dětí. Nová alej je podle
starosty jednou z prvních akcí při
zvelebování pietního místa a jeho
okolí. Nákeřský hřbitov je vzdálený necelý kilometr od centra
obce směrem na Dříteň. Přístup
k němu byl dosud lemován starými
přerostlými tújemi, které byly nedávno obcí odstraněny, a celý
prostor vyčištěn. „Naším cílem je
vytvořit důstojné pietní místo, odpovídající svému významu pro

všechny generace našich obyvatel,“ zdůraznil starosta Nákří
Miloslav Jodl.
Veškeré náklady ve výši 120 tisíc
spojené s nákupem a výsadbou
stromů pokryl dar od Nadace ČEZ.
„Mimochodem, sehnat stromy
k výsadbě nebylo nijak jednoduché. My jsme je koupili až v Hradci
Králové,“ poznamenal starosta.
Sázet stromy pomáhá Nadace
ČEZ po celé zemi už deset let.
Dvakrát ročně mohou obce, organizace, spolky nebo školy využít
Grantu Stromy. Na výsadbu uvolňuje příspěvek až 150 tisíc korun.
Celkem již vrátila do krajiny desítky
tisíc stromů, v letošním roce pod-

pořila výsadbu dalších více než
3 800 sazenic. Podzimní výsadba
v obcích a městech probíhá právě
v těchto dnech.
Sázení stromků probíhá většinou
formou společenské akce, kde se
potkávají celé rodiny. „Díky tomu
se děti jako generace budoucnosti
přirozeně učí o zeleň pečovat
a chránit ji. Budou si vážit stínu,

který za horkého dne poskytne
vzrostlá alej lemující cestu ke koupališti, v udržovaném parku si
nasbírají kaštany na podzimní
tvoření, pod rozkvetlými větvemi
obnoveného sadu třeba zažijí
první polibek z lásky,“ vysvětluje
motivaci zapojit do sázení i veřejnost ředitelka Nadace ČEZ
Michaela Ziková.
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Krajští přeborníci v přespolním běhu
vzešli od Temelína
Krajské medaile v přespolním běhu se v neděli 10. října rozdělovaly
u Jaderné elektrárny Temelín. V zámeckém parku kolem tamního
infocentra se o tituly krajský přeborníků v přespolním běhu utkalo
přesně 148 závodníků ze čtrnácti oddílů. Své síly změřili v sedmi
věkových kategoriích, od mladší přípravky až po veterány. Absolutní vítězem hlavního závodu na šest kilometrů se stal v čase
19:35 minut Roman Budil z pořádajícího oddílu SK Čtyři Dvory
České Budějovice.

Město Protivín představilo veřejnosti
nově zrekonstruovanou školu
Základní škola v Protivíně na Písecku vstoupila do nového školního
roku ve zcela novém hávu. Po dvouleté rekonstrukci, na níž přispěla vedle státu a kraje také Nadace ČEZ, si ji v sobotu 2. října
mohla vůbec poprvé prohlédnout i veřejnost. Pozvání na slavnostní prohlídku zmodernizovaného objektu využily téměř dvě
stovky lidí. Rodiče zdejších žáků, bývalí žáci a pedagogové, rodiče
budoucích žáků a mnozí další.
Do města na řece Blanici dorazil i jihočeský poslanec Jan Bauer,
senátor Tomáš Fiala či náměstek jihočeského hejtmana Tomáš Hajdušek. „Školní budova dostala novou střechu, fasádu, byla vyměněna
všechna okna a dveře, kompletně opraven koridor, včetně bezbariérového přístupu žáků do budovy. V interiéru byly opraveny třídy a část
sociálních zařízení. Vybudována byla také nová plynová kotelna,“ uvedl
starosta Protivína Jaromír Hlaváč.
Rekonstrukce vyšla na celkem přibližně 32 miliónů korun. Z toho
4,2 miliónu pokryla dotace od ministerstva pro místní rozvoj, čtyři
milióny prostředky z krajského investičního fondu a půl miliónu korun
na vybudování bezbariérového vstupu do budovy poskytla městu
Nadace ČEZ z programu Oranžové schody. Zbývajících více než
23 miliónů uhradilo město Protivín z vlastních zdrojů.
Tím ovšem investice do školy nekončí. Potřeba je totiž ještě zmodernizovat školní kuchyni a jídelnu, včetně kompletního gastronomického
vybavení. „Samozřejmě se i na tuto akci budeme snažit získat nějaké
zdroje. V každém případě ji chceme dokončit nejpozději za dva až
čtyři roky,“ doplnil Hlaváč.
Školní areál v Protivíně tvoří historická budova z roku 1903, pavilónu
pro 1. stupeň, pavilón školní kuchyně a školní družiny. Všechny tři
budovy jsou spojeny chodbou. Součástí areálu je nová sportovní hala,
školní hřiště, školní pěstitelský pozemek a dopravní hřiště. Škola je
úplná s devíti postupnými ročníky. Její prostory jsou koncipovány pro
600 žáků, i když její maximální kapacita je 780 míst. Zhruba čtvrtinu
žáků tvoří dojíždějící děti ze spádových obcí.
„V letošním školním roce nás navštěvuje 401 žáků a v obou stupních
máme otevřeno celkem 19 tříd. Učeben máme ovšem mnohem víc.
Dvě učebny informatiky, jazykovou učebnu, učebny zeměpisu, dějepisu, chemie, fyziky. Máme dílny, máme cvičnou kuchyňku, takže
škola je vybavena dobře. Jsme rádi, že dobrá pověst školy děti z okolí
stále přitahuje,“ poznamenala ředitelka Základní školy Protivín Tamara
Vojtěchová.
Dobré jméno školy potvrdil i Jan Bauer, poslanec parlamentu a bývalý
starosta Prachatic Jan Bauer. „Dobrou školu nedělá hezká budova,
ale dobří učitelé. Vy dobří učitelé jste, a tak nyní musela přijít už jen
ta fasáda školy,“ řekl Bauer protivínským pedagogům.

Organizátoři krajských přeborů pro jihočeské atlety připravili hned dva
okruhy, půlkilometrový a kilometrový. Nejmladší běžci ve věku devět
až deset let zdolávali půlkilometrový okruh a vítězství si do Nové Včelnice
odvezl devítiletý František Škrleta. V dívkách se krajskou přebornicí
stala Jolana Kadeřábková z Atletiky Písek. Nejdelší závod, konkrétně
šest kilometrů, čekal na hlavní kategorii mužů. Tu časem 19:35 minut
ovládl Roman Budil z pořádajícího oddílu SK Čtyři Dvory České Budějovice, který o necelých dvacet sekund porazil svého bratra Jakuba.
„Běželo se mi nádherně. Trať byla náročná, ale byl jsem na to připravený. Kopec do cíle, který se šestkrát vybíhal, docela unavoval, a následný
seběh dolů pak unavoval také. Ale prostředek trati se dal krásně rozběhnout, takže bylo možné i taktizovat. Vzhledem ke kopcům nebyla
trať úplně rychlá, ale je tu krásná příroda, úžasná atmosféra, diváci
fandili, jsem moc spokojený,“ shrnul své pocity Roman Budil.
V ženách na čtyřkilometrové trati zvítězila Zdislava Kučerová z Univerzitního sportovního klubu Praha v čase 14:59 minut, krajskou přebornicí se stala Veronika Piklová z SK Čtyři Dvory s časem 15:38 minut.
„Mám velikou radost, že se nám na poslední chvíli podařilo dát dohromady Temelínský běh s Krajským přeborem v přespolním běhu. Účast
závodníků a příprava trati je tady báječná, myslím si, že jsme udělali
sloučením závodů dobře,“ chválil spokojený předseda Jihočeského
krajského atletického svazu Pavel Novák.
Temelínský běh tak udělal tečku za letošními krajskými běžeckými
přebory. Dalším závodem, kde si běžci budou rozdělovat krajské
medaile, bude příští rok halové mistrovství Jihočeského kraje.

Počet zaměstnanců ČEZ s místem práce
v elektrárně Temelín k 30. září 2021
Zaměstnanců celkem
1 316
Z toho žen

153

Infocentrum JE Temelín
Telefon: 381 102 639
E-mail: infocentrum.ete@cez.cz
Více informací na www.cez.cz/temelin
nebo www.facebook.com/ICTemelin
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