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@ INFO
Výroba elektřiny v JE Temelín
Bilance výroby k 30. listopadu 2021
Vyrobeno elektřiny v listopadu (miliardy kWh)
Vyrobeno elektřiny v roce 2021 (miliardy kWh)
Vyrobeno elektřiny od zahájení
provozu v prosinci 2000 (miliardy kWh)

1,584
14,225
269,342

ČEZ zažádal o povolení k provozu
druhého temelínského bloku
Hned dvacet dílčích zpráv ČEZ postupně předával Státnímu úřadu
pro jadernou bezpečnost. V úterý 30. listopadu na jaderný dozor
energetici doručili závěrečnou část včetně vlastní žádosti
o povolení pro další provoz druhého bloku. To musí energetici
získat do poloviny příštího roku.
Povolení je vázáno na pravidelné desetileté cykly, při kterých české
jaderné elektrárny musí prokázat, že plní všechny podmínky související
s jejich bezpečným provozem. Pro druhý blok vyprší desetiletá perioda
31. 5. 2022. I proto energetici s předstihem na úřad doručovali potřebné
dokumenty. V nich ČEZ dokládal například stav zařízení, jak bude
v následujících letech sledovat jeho životnost nebo jaké budou investice
do modernizace a posílení bezpečnosti.
„Některé dokumenty, jako například Periodické hodnocení bezpečnosti, byly společné pro oba bloky. Ty jsme úřadu předali už loni se
žádostí pro první blok. Letos jsme ve dvou várkách předávali podklady,
které se týkají druhého bloku. Každopádně jde o klíčové materiály,
kterou jsou velmi důležité i pro nás a naše budoucí plány,“ říká Jan
Kruml, ředitel Jaderné elektrárny Temelín.
Energetici na obnově povolení k provozu pro oba temelínské bloky
pracují od konce roku 2018. Pro první blok obdrželi povolení v září
loňského roku. Jeho vydání spojil jaderný dozor s řadou podmínek
stanovených tak, aby nejvyšší prioritou provozu byla vždy bezpečnost
zařízení. „V bezpečnosti ani dalších oblastech nemůžeme zůstat stát
na místě. Investice do posilování bezpečnosti a modernizace elektrárny jsou základní podmínkou pro dlouhodobý provoz. A Temelín
chceme provozovat ještě dalších čtyřicet let,“ zdůraznil Bohdan
Zronek, ředitel divize jaderná energetika a člen představenstva ČEZ.

Počet zaměstnanců ČEZ s místem práce
v elektrárně Temelín k 30. listopadu 2021
Zaměstnanců celkem
1 315
Z toho žen

153

2 800 balíčků pro jihočeské zdravotníky
Jejich energie zachraňuje lidské životy, proto se společnost ČEZ
postará o to, aby jim nedošly síly. Zdravotníkům z covidových
oddělení v jižních Čechách začala doručovat děkovné balíčky
plné dobrot. Obsah balíčků zajistily místní chráněné dílny
a neziskové organizace. První tisícovku převzali představitelé
Jihočeského kraje a Jihočeské nemocnice v pondělí 20. prosince.
Vánoční pečivo, sušené ovoce,
čokoláda, nebo různé řemeslné
marmelády. To je jen neúplný výčet dobrot, které v těchto dnech
skládají v různých variacích do
speciálních balíčků pro zdravotníky
klienti chráněných dílen po celé
České republice. Tak vypadá poděkování lékařům, zdravotním
sestrám a dalším lidem, kteří
s vypětím sil pečují o covidové
pacienty. Celkem společnost
ČEZ obdaruje v průběhu prosince
a ledna v jižních Čechách 2 800
zdravotníků.
„Mám k těmto lidem, kteří každý
den věnují veškerou energii k záchraně životů covidových pacientů,
obrovskou úctu a obdiv. V době,

kdy čelí již déle než rok opakovaným vlnám epidemie a bohužel
od některých i naprosto nepochopitelným slovním útokům, jim tímto
chceme za ČEZ vyjádřit naši podporu a poděkování,“ uvedl předseda představenstva a generální
ředitel ČEZ Daniel Beneš.
„Nasazení zdravotníků v našich
nemocnicích je úžasné. O covidové pacienty se starají už déle
než rok a půl, nesmírně si vážím
jejich nasazení a obětavosti.
Zaslouží si obrovské poděkování
a vážím si toho, že na ně lidé i
firmy myslí,“ doplňuje hejtman
Jihočeského kraje Martin Kuba.
>>>
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2800 balíčků ...

Do sestavení děkovných balíčků
pro zdravotníky zapojila společnost
ČEZ celkem 23 regionálních chráněných dílen a neziskových organizací. Letos kvůli špatné pandemické situaci nemohly v provozech ČEZ proběhnout tradiční
vánoční trhy, na kterých tyto dílny
pravidelně prodávají energetikům
své výrobky. Jejich práce a snaha
tak díky současné akci nepřijde
vniveč.

„Zažíváme velmi výjimečný rok.
Ani nám se nežije lehce, ale takový
typ projektu, kdy se sami můžeme
zapojit do pomoci a poděkování
zdravotníkům, a zároveň vylepšit
hospodaření, je pro nás i nadějí
do budoucna,“ doplňuje Václav
Běťák za Sady sv. Prokopa, které
do balíčků dodaly sušené bio
ovoce a šťávy.

Obyvatelé Všemyslic si pod stromeček
nadělili novou venkovní tělocvičnu

Zaměstnanci ČEZ
vybrali rekordní
částku – na pomoc
lidem v tíživé
situaci putuje
téměř 7 milionů
korun
Přesně 562 772 korun získalo sedm hendikepovaných Jihočechů
od zaměstnanců Skupiny ČEZ a Nadace ČEZ. Energetici mohli
šest týdnů v rámci charitativního projektu „Plníme přání, myslíme
na druhé“ finančně podpořit lidi, kteří se ocitli v těžké životní
situaci. Vybranou částku pak Nadace ČEZ zdvojnásobila. V celé
skupině ČEZ zaměstnanci i s Nadací podpořili částkou 6,95 milionu korun 109 osob. Za 15 let fungování sbírky poslali zaměstnanci společně s Nadací ČEZ na splnění přání přes 49 milionů
korun.
Zaměstnanci ČEZ letos doporučili uvedl generální ředitel ČEZ
do tradiční sbírky „Plníme přání,
Daniel Beneš.
myslíme na druhé“ 109 osob ze
svého okolí, přičemž více téměř
Neurorehabilitační cvičení
dvě třetiny tvořily děti do 18 let.
nebo speciální posuvné
Většina z nich se potýká se zdra- zařízení
votními omezeními. Nejčastějším
Osm Jihočechů od energetiků
přáním proto byly zejména speci- získalo dohromady 562 772 koální rehabilitační či léčebné poby- run. Autoimunitním onemocněním
ty, různé kompenzační pomůcky
CIDP trpí devatenáctiletá Bára
či služby osobní asistence, která z Českých Budějovic. Kvůli tomu
příjemcům umožní větší samoje trvale upoutaná na invalidní
statnost.
vozík a nemá možnost používat
„Letošní ročník Plníme přání byl
ani jednu z končetin. Její stav
rekordní jak počtem nominovapomalu pomáhá zlepšovat spených osob, tak částkou, kterou
cializovaná rehabilitace v Hájku
zaměstnanci ČEZ přispěli. Velmi u Plzně, kam pravidelně jezdí.
si cením všech, kdo se rozhodli
A právě na důležitou rehabilitaci,
se zapojit. Je skvělé, že tolik lidí
která ale není hrazena ze zdrachce pomáhat, navzdory tomu,
votního pojištění, Bára získala
že letošní rok byl opět silně pood energetiků 70 tisíc korun.
znamenaný covidovou situací,“

Vysněný dárek si pod letošní vánoční stromeček nadělili
obyvatelé Všemyslic na Českobudějovicku. Přímo u školy
v centru Neznašova, největší a nejlidnatější místní části obce,
kde sídlí i pošta i úřad, vyrostlo s významnou podporou Nadace
ČEZ nové Oranžové workoutové hřiště. Unikátní je mimo jiné
tím, že je přizpůsobeno pro všechny věkové skupiny.
„V posledních letech obec významně investovala do modernizace
mateřské i základní školy. Stále nám ale chybí tělocvična. Její výstavba
je pro nás zatím příliš finančně náročná a proto jsme se rozhodli přistoupit k určitému náhradnímu řešení. A to k vybudování univerzálního
workoutového hřiště, které bude sloužit nejen školákům při hodinách
tělesné výchovy a v jejich volném čase, ale i celé široké veřejnosti,“
uvedla místostarostka Všemyslic Kateřina Levínská.
Výstavba Nového Oranžového workoutového hřiště vyšla na celkem
838 tisíc korun. Z toho 249 tisíc korun získaly Všemyslice díky sousedství
s Jadernou elektrárnou Temelín formou příspěvku od Nadace ČEZ,
zbytek obec uhradila z vlastních zdrojů. Na přelomu listopadu a prosince tak toto hřiště rozšířilo už existující veřejný sportovní „areál“ v blízkosti základní a mateřské školy, jehož součástí je mimo jiné plocha pro
basketbal, volejbal a nohejbal, velké hřiště pro menší děti a „pískoviště“,
které slouží škole i jako atletické doskočiště.
Hřiště je svým způsobem unikátní především svou koncepcí vzešlou
úpravami stávajících modelů navržených pro vozíčkáře. „Na konečném
návrhu vzhledu hřiště jsme společně se zástupcem dodavatele, starostou Karlem Tůmou a ředitelem školy Jaroslavem Tůmou, pracovali
poměrně dlouho, protože cílem bylo vytvořit vhodné workoutové hřiště
pro žáky prvního stupně školy konstruované tak, aby ho případně mohly
využívat i další věkové kategorie dětí i dospělých. Domnívám se, že
to nám po různých úpravách projektu také podařilo,“ poznamenala
Levínská.
Zajištění podmínek pro vzdělávání a výchovu dětí věnuje stále se rozrůstající obec Všemyslice, nyní s 1 107 obyvateli, velkou pozornost.
Tradičním a významným podporovatelem jejích investic v oblasti
školství, a nejen v ní, je už zmíněná Jaderná elektrárna Temelín Skupiny
ČEZ. S její, krajskou i státní pomocí obec kompletně přestavěla celou
mateřskou školu. Základní škola prošla rozsáhlými úpravami tříd. Rozšířena byla o přístavbu a půdní vestavbu. Zvětšila se kuchyně s jídelnou
a vyrostly také nové šatny. Tyto akce umožnily plně pokrýt potřeby
místních obyvatel bez nutnosti vozit žáky mateřinky a prvního stupně
základní školy mimo obec.
„V rámci rekonstrukce základní školy byla vybudována venkovní terasa,
Loni pak na jejím dvoře zahradní učebna se záhony a skleníkem, kde
děti mimo jiné pečují o zeleninu i ovocné stromky. V mateřské škole
vyrostlo už dříve z grantu Nadace ČEZ dětské hřiště s moderními
hracími prvky odpovídajícími nejpřísnějším kritériím bezpečnosti,“
doplnila Levínská.
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