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Výroba elektřiny v JE Temelín
Bilance výroby k 31. říjnu 2019
Vyrobeno elektřiny v říjnu (miliardy kWh)
Vyrobeno elektřiny v roce 2019 (miliardy kWh)
Vyrobeno elektřiny od zahájení
provozu v prosinci 2000 (miliardy kWh)

1,617
12,909
236,522

Jezdili z práce na kole
a ušetřili přibližně tunu CO2
Od dubna do konce října měli zaměstnanci elektrárny Temelín
možnost vyměnit auto za cyklobus a kolo. Šanci využily desítky
zaměstnanců, pro které tento způsob kombinované přepravy
znamenal vyšší bezpečnost, úsporu času a nákladů. Pro životní
prostřední pak přínos v podobně ušetřených emisí díky nevyužití
osobního automobilu. Celkově letos cyklobusy přepravily 643 kol.
Do práce autobusem a zpět domů na kole. Využívat cyklobusy umožňuje společnost ČEZ pracovníkům temelínské elektrárny devátým
rokem. Zaměstnanci za netradiční službu neplatí, je bonusem v rámci
jízdného. „Služba mi naprosto vyhovuje, využíval jsem ji téměř každý
den. Ráno stačí nasadit kolo do držáku a odpoledne po skončení
práce na něj můžu hned nasednout a vyrazit domů,“ říká Kamil Houška,
jeden ze zaměstnanců.
Před lety vedení elektrárny zavedlo přepravu kol pro své zaměstnance
především kvůli jejich bezpečnosti. Odpoledne je mnohem lepší viditelnost a navíc cyklisté už nemusí nikam pospíchat. Mohou tedy jet
po delší trase a vyhnout se hlavnímu silničnímu tahu. Vedle toho služba
přináší i benefity pro životní prostředí. Podle údajů z Evropského parlamentu se totiž osobní automobily řadí mezi největší emitenty CO2. Na
celkových emisích vytvořených v dopravě se podílejí 60,7 procenty.
(infografika)
„Hlavním přínosem je bezpečnost našich zaměstnanců. Lze ale i ukázat, že když se jich několik desítek zapojí, může to mít i nečekané přínosy pro životní prostředí,“ poznamenal Jan Kruml, ředitel JE Temelín.
Držáky na kola má Jihotrans umístěn na pěti z deseti linek zajišťujících
návoz zaměstnanců ČEZ do Temelína z Českých Budějovic. Tradičně
nejvíce využívaná byla linka z Českých Budějovic s nástupní stanicí
sídliště Máj - Milady Horákové. Tou bylo každý měsíc přepraveno průměrně 35 jízdních kol. Celkově od roku 2012 přepravily temelínské
cyklobusy 4 844 jízdních kol.

Počet zaměstnanců ČEZ s místem práce
na elektrárně Temelín k 31. říjnu 2019
Zaměstnanců celkem
1 290
Z toho žen

152

Hlavně se nepořezat
Více než sto rodin zaměstnanců ČEZ a dodavatelů se v sobotu
4. listopadu odpoledne zapojilo v elektrárně Temelín do zajímavé
bezpečnostní akce. Děti společně se svými rodiči vyřezávaly více
či méně strašidelné dýně. Důležité přitom nebylo zvítězit v soutěži
o tu nejkrásnější, ale neublížit si s ostrým nožem. Zapojení
rodinných příslušníků do zábavných bezpečnostních kampaní
je aktuálně trendem u řady velkých průmyslových firem.
„Asi každého rodiče, který vidí
svého potomka s ostrým nožem
v ruce, napadá jediné – hlavně
ať se nepořeže. Na jednu stranu
mu nechce upřít zábavu a možnost se realizovat, na druhou ale
klade důraz na rozvahu, klid, bezpečnost. Tedy přístup, který chceme vidět právě i u zaměstnanců
a dodavatelů v práci. Proto jsme
přišli s konceptem Dýňobraní,“
vysvětluje vedoucí skupiny vnitřních a vnějších vztahů elektrárny
Temelín Jana Gribbinová. Zájem
o odpolední akci, spojenou se
dobrodružnou stezkou a večerní
výzdobou infocentra, přitom překonal očekávání. Svědčí o tom
mimo jiné i fakt, že pořadatelé
už v průběhu odpoledne sháněli
další barevnou zeleninu.

„Ukázalo se, že rodiče a nečekaně
i děti jsou opravdu zodpovědní.
I přes obrovský počet dětí jsme
ve skutečnosti ošetřovali jen jedno
velmi drobné poranění a musím
říct, že se netýkalo dětí ani rodičů,
takže instruktáž a dlouhodobě
zdůrazňovaný význam bezpečného chování podle této akce
fungovaly,“ hodnotí zdravotnice
Radka Krigarová.
Své vlastní výrobky si děti mohly
odvézt, většina z nich je ale byla
ochotná i vystavit v exteriéru infocentra až do večerních hodin, kdy
z nich porota vybrala a následně
ocenila tři nejpůsobivější. Vyřezané dýně, které si pracovníci
nevyzvedli, zdobily temelínské
infocentrum ještě v následujících
dnech.
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V Dívčicích už zavoněly
Oranžové Vánoce
Přestože do Štědrého dne zbývá ještě celý měsíc, přípravy
na Vánoce jsou už leckde v plném proudu. V čele pelotonu
nedočkavců jsou samozřejmě jako obvykle obchodníci.
Pozadu ale nezůstávají ani města a obce, které finišují
s přípravami na advent. Ten letos začíná v neděli 1. prosince
a končí v úterý 24. prosince Štědrým dnem. V Dívčicích
na Českobudějovicku byly blížící se Vánoce cítit už v pátek
22. listopadu.

V Bukovsku honili lišku
a pak slavili Huberta Na Kuberně
Jezdci na třech desítkách koní doprovázeni pěti dvouspřežími
se v sobotu 26. října v Horním Bukovsku na Českobudějovicku
rozloučili společně s více než stovkou přihlížejících s letošní
jezdeckou sezónou. V pořadí už šestý ročník zdejší trochu
netradiční Hubertovy jízdy byl stejně jako v předchozích letech
součástí programu Oranžového roku v okolí Jaderné elektrárny
Temelín.

Do zasedací místnosti zdejšího
obecního úřadu „přilákala“ vůně
čerstvého jehličí zhruba tři desítky
předškoláků a školáků z Dívčic
a okolí. „Před začátkem adventu
pořádáme pravidelně Vánoční
dílnu, kde děti za pomoci dospělých vyrábí různé vánoční ozdoby.
Ty pak za symbolickou cenu prodáváme při rozsvěcování obecního vánočního stromu u nádraží.
Výtěžek z jejich prodeje dáváme
na charitativní účely. Letos získané
peníze předáme Domovu Žlutý
petrklíč v Lomci, který poskytuje
péči lidem s mentálním a kombinovaným postižením,“ uvedl starosta Dívčic Miroslav Stulík.
Vánoční strom rozsvítí obyvatelé
Dívčic spolu se svými sousedy
ze Zbudova, Novosedel, České
Lhoty a Dubence, v sobotu 30.

listopadu v 17 hodin v rámci projektu Oranžové Vánoce Skupiny
ČEZ. Ve stejný čas se poprvé rozsvítí vánoční strom také na chladicích věžích Jaderné elektrárny
Temelín. Podruhé pak v neděli
1. prosince opět v 17 hodin. Celkem se letos na jihu Čech rozsvítí
s podporou Skupiny ČEZ 28 vánočních stromů.
Rozsvícení vánočního stromu
a následný předsilvestrovský
dětský ples, uzavřou podle starosty sérii téměř dvacítky letošních
obecních akcí pro veřejnost. „Velmi významné jsou pro nás při
jejich organizaci příspěvky z projektu Oranžový rok, kterým Skupina ČEZ podporuje sportovní,
kulturní a společenské akce obcí
v okolí Jaderné elektrárny Temelín,“ konstatoval Stulík.

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

„Hubertova jízda v našem pojetí není plně v souladu s klasickými
pravidly, a to také vzhledem k tomu, že mezi jezdci jsou i děti. Není to
tedy klasický závod, ale spíše pohodové jezdecké odpoledne spojené
s pohybem v přírodě, zábavou a pohoštěním pro všechny zúčastněné,“
uvedl člen osadního výboru Horního Bukovska a hlavní organizátor
Hubertovy jízdy Jaromír Klika.
Hubertova jízda každoročně završuje závodní jezdeckou sezónu a zároveň vzdává hold svatému Hubertovi, patronu jezdců, lovců a myslivců.
Jejím základem je hon na lišku, nebo spíše „lišku“. Šelmu totiž představuje jeden z jezdců s liščím ohonem připnutým na rameni. Úkolem
honců na koních je mu ho sebrat.
Účastníci akce, tradičně podporované Jadernou elektrárnou Temelín
Skupiny ČEZ, se na návsi v Horním Bukovsku začali scházet spolu
se zvířaty, potahy a diváky okolo jedenácté hodiny. „Počasí je skvělé,
účast máme přislíbenu velmi dobrou, tak snad všichni přijedou. Na
programu jsou kromě projížďky okolím obce a Hubertovy jízdy také
ukázky dovednosti a poslušnosti koní, ukázky skoků, rodeo a kaskadérské vystoupení,“ komentoval v té době ještě velmi opatrně plány
organizátorů Klika. Pokud se obával malého zájmu, tak zcela zbytečně.
Před polednem už byla náves plná lidí a koní.
Vše tak mohlo začít. Na trasu projížďky okolím se po povinném seznámení s pravidly honu, programem na trase a přípitku na Hubertovu
počest, vydali účastníci jízdy v pravé poledne za doprovodu zvonů
ve věži kostela svatého Štěpána. Nutno poznamenat, že občerstvení
měli jezdci i diváci k dispozici na startu, na trase i v cíli. Rušno pak
bylo večer Na Kuberně, kde se konal Hubertův soud s hříšníky, kteří
porušili pravidla honu. Akci završil večer s hudbou a tancem na oslavu
svátku oblíbeného světce. Ten je oficiálně v kalendáři 3. listopadu.
„Hubertova jízda má řadu skalních příznivců jak mezi místními, tak mezi
lidmi prakticky z celých jižních Čech. Je oblíbená, má skvělý ohlas
a proto patří již trvale na seznam několika desítek sportovních, kulturních
a společenských akcí, jejichž pořadatelem či spolupořadatelem je
v rámci svých místních částí městys Dolní Bukovsko. Samozřejmě je
také stálici programu letošního už čtrnáctého Oranžového roku Skupiny
ČEZ, protože stejně tak dlouho trvá naše spolupráce na tomto projektu,“
konstatovala starostka Dolního Bukovska Ivana Makovičková a dodala,
že pravidelná podpora ze strany ČEZ v oblasti společenského a spolkového života je podle ní velmi důležitá nejen pro Bukovsko a jeho
místní části, ale pro celou oblast kolem elektrárny.
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