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@ INFO
Výroba elektřiny v JE Temelín
Bilance výroby k 31. srpnu 2018
Vyrobeno elektřiny v srpnu (miliardy kWh)

0,834

Vyrobeno elektřiny v roce 2018 (miliardy kWh)

9,412

Vyrobeno elektřiny od zahájení
provozu v prosinci 2000 (miliardy kWh)

217,360

Na Vltavě pomůže hasičům nový člun

V Temelíně letos stočili
sto padesát kilo medu

Nový zásahový člun za milion šest set tisíc korun získali dobrovolní
hasiči v Hluboké nad Vltavou. Nové vybavení souvisí se stále
rostoucím provozem na řece i intenzivnějším dohledem nad řadou
akcí. Pomohl by třeba i při ekologické havárii, nebo povodních.

Sto padesát kilo medu stočil Sergej Vlačiha během první včelařské
sezóny u Jaderné elektrárny Temelín. Prvního medu se energetici
dočkali začátkem června, naposledy roztočil medomet v polovině
srpna. ČEZ ho využívá jako netradiční dárek z prostředí jaderné
elektrárny a současně tím chce upozornit na čistotu provozu
svého největší zdroje.
Temelínský zaměstnanec Sergej Vlačiha stočil med ve třech várkách.
První 45kilovou představoval med akátový, ve zbývajících dvou převažoval med lipový. Další med už temelínský včelař do konce roku stáčet
nebude. Včely teď ošetřuje a připravuje na zimu. „Pomocí kyseliny
mravenčí jsem provedl preventivní léčení a nyní začíná krmení cukrovým sirupem, tak aby měly včely dostatečnou zásobu na zimu,“ dodal
Vlačiha.
Podle včelaře jsou v parku pro včely ideální podmínky. „Park je hodně
rozkvetlý a včelám se tady daří dobře. Během prázdnin jsme měli v pěti
úlech až dvě stě tisíc včel,“ upřesnil.
Prvního medu se energetici dočkali jen měsíc poté, co v květnu v parku
u svého infocentra instalovali čtyři včelí úly. Pátý úl pak přibyl o dva
měsíce později. Oficiálnímu představení medu předcházela jeho
radiační kontrola. Tu ČEZ prováděl ve své Laboratoři radiační kontroly
okolí v Českých Budějovicích. „V půllitrových vzorcích jsme prováděli
takzvanou gamaspektrometrickou analýzu, což je analýza, která běžně
slouží ke zjišťování přítomnosti radionuklidů ve vzorcích životního
prostředí. Stejnou jsme provedli i na medu, který je běžně dostupný
v obchodech. Výsledky obou jsou totožné a jsou nižší, než je například radioaktivita banánu nebo kávy,“ představil metodu a závěr
kontroly Marek Kurfiřt, vedoucí laboratoře.
Podle vedení elektrárny není med určen k prodeji, ale bude sloužit
jako netradiční dárek z prostředí jihočeské jaderné elektrárny. „Čisté
životní prostředí a jaderné elektrárny k sobě patří. Nejen zámecký
park, ale i okolní příroda ukazuje, že se u elektrárny daří stovkám
vzácných živočichů,“ vysvětlil temelínský ředitel Jan Kruml.

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

Měří 6,1 metru a vejde se na něj
až 10 hasičů. Obvyklá posádka
bude ale menší, člun má sloužit
mimo jiné pro záchranu osob, případně další zásahy na řece, ze
které se stává stále intenzivněji
využívaná dopravní tepna.
„Ještě před deseti, dvaceti lety
byly zásahy na vodě docela výjimečné, nejčastěji to byla pomoc
při povodních, nebo třeba při úniku látek. Teď tady ale máme desítky až stovky lodí denně, do toho
plavce, rybáře, všechny, kteří se
po řece pohybují, takže potřebujeme adekvátní vybavení,“ vysvětluje
důvod pořízení člunu zástupce
velitele hlubockých hasičů Vlastislav Šindelář. On a jeho kolegové
mají na starost spolu se složkami
Integrovaného záchranného systému přes čtyřicet kilometrů Vltavy.
Nový člun stál 1,6 milionu korun,
téměř desetinu hasiči získali
z grantu Nadace ČEZ. „Jen doufám, že naostro ho hasiči nebudou

využívat příliš často. Jde o ochranu
lidí i životního prostředí, takže jsme
přispěli velmi rádi. Navíc hasiči
celkově patří mezi nejčastější
příjemce našich grantů,“ říká za
Nadaci ČEZ člen její správní rady
František Lust.
Trasu z Prahy do Českých Budějovic je možné proplout od loňského roku, na projektu splavnění se
ale zatím stále ještě pracuje. Nutné
bude mimo jiné další prohloubení
koryta a úprava některých komor
a lodních výtahů. Podle starostů
Týna nad Vltavou a Hluboké provoz na Vltavě po jejím splavnění
velmi rychle narůstá. „Meziročně
je to určitě více než dvousetprocentní nárůst. Ale ukazuje se, že
jsme připravení. Nejen co se týká
infrastruktury, jako jsou přístavy
a restaurace, ale i organizačních
složek, mezi kterými jsou právě
hasiči a policisté,“ doplňuje starosta Hluboké Tomáš Jirsa.

Kontaktní údaje na @INFO: Petr Šuleř, telefon: 381 102 076, e-mail: petr.suler@cez.cz | Marek Sviták, telefon: 381 102 328, e-mail: marek.svitak@cez.cz
Další informační zdroje k energetice, dění v regionu či grantovým programům najdete na | www.cez.cz | www.nadacecez.cz | www.temelinky.cz | www.facebook.com/ICTemelin
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Druhé olešnické Medobraní
dosladily pohádky
Historicky teprve druhé Medobraní, které se uskutečnilo v sobotu
15. září s podporou Jaderné elektrárny Temelín Skupiny ČEZ
v Olešníku na Českobudějovicku, se podobně jako premiérový
ročník této akce konalo v pohádkovém duchu. A zájem návštěvníků byl veliký, o čemž svědčila zaplněná obecní náves.
Jihočeské pohádkové království v Olešníku zastupoval například jeho
kancléř Marcel Göetz, či Ministr pro strašidla v podání novináře
a spisovatele Hynka Klimka. Nechyběl ani první pohádkový král,
režisér Zdeněk Troška. Velká delegace hostů dorazila opět z Valašska,
odkud pochází olešnický starosta Jaroslav Pavlica.
„Nápad uspořádat medobraní vznikl začátkem loňského roku při
přípravách oslav 150. výročí založení včelařského spolku Dzierzon,
který vznikl v Olešníku přes odpor tehdejších rakousko-uherských
úřadů jako jeden z prvních ryze českých spolků svého druhu v regionu.
První český včelařský spolek v Čechách byl založen v Třeboni roku
1847. Po 12 letech však zanikl. Spolek v tehdejším Volešníku byl tedy
sice v Jižních Čechách založen jako druhý, ale na rozdíl od svého
třeboňského předchůdce vydržel a fungoval,“ uvedl Pavlica a dodal,
že dlouhodobá podpora temelínské elektrárny tak dala možnost vzniku
zcela nové obecní tradice.

V Olešníku se v sobotu soutěžilo o nejchutnější med, medový výrobek, ale také tančilo a zpívalo, třeba s valašskou kapelou Zakopčan.
Návštěvníci se mohli rovněž zapojit do turnaje v pétanque O pohár
starosty.
Svému rozvoji věnují Olešničtí velkou pozornost. Obec má vlastní
mateřskou školu, základní školu, rozšířenou a nově zmodernizovanou
požární zbrojnici, víceúčelový sportovní areál, letní plovárnu, dětské
hřiště i kulturní dům. Vše nové nebo zrekonstruované. Totéž platí
o veřejném osvětlení, chodnících a silnicích.
„Naší výhodou je blízkost Jaderné elektrárny Temelín, protože prakticky
na všech zmíněných investičních akcích se Skupina ČEZ významně
spolupodílela. To nemůžeme opominout, stejně jako podporu sportovních, kulturních a společenských akcí v rámci Oranžového roku
v okolí elektrárny,“ zdůraznil Pavlica.

V Nákří už znají své dva “nejšikovnější” pytláky
V Nákří na Českobudějovicku v sobotu 1. září „odhalili“ dva „nejšikovnější“ obecní pytláky. Trest
je ale nečeká. Titul Pytlák roku totiž získali zcela legálně v netradiční rybářské soutěži pořádané
obcí a podporované Skupinou ČEZ v rámci programu letošního Oranžového roku v okolí Jaderné
elektrárny Temelín.
Kdo se domnívá, že pytlačení nemá žádná pravidla, snad vyjma
jediného, tedy nenechat se chytit,
má určitě pravdu. V Nákří ovšem
mantinely sobotního „pytlačení“
starosta Pavel Božovský velice
přesně nastavil. Přísně zakázáno
bylo veškeré komerční rybářské
náčiní s výjimkou podběráku.
„Povolena je pouze sartuna, olůvko a háček. Výslovně se zakazuje
koupený prut. Může se použít třeba lískový prut, násada od koštěte
a podobně. Jako splávek musí
stačit třeba špunt od vína a brk
od slepice. Vyhrává ten, jehož
úlovky budou v součtu nejdelší,“
konstatoval Božovský.
Do třetího ročníku „pytlačení“
u rybníčku Lundárek, jehož průběh
ovlivnilo chladné deštivé počasí,
se zapojilo pětadvacet lovců, čtr-

náct dospělých a jedenáct dětí,
mezi nimiž byly také dvě dívky.
A rozhodně se mezi svými konkurenty neztratily. Zmoklé, ale spokojené, si odnášely domů ceny
za druhé a třetí místo v dětské
kategorii do 15 let.
„Oranžový rok je mimo jiné o nápadech a toto je ukázkový příklad
akce, která spojuje tak trochu dobrodružství, pobyt v přírodě, jihočeskou pytláckou tradici a zábavu
pro všechny generace,“ zhodnotil
nákeřské klání vedoucí útvaru komunikace Jaderné elektrárny
Temelín Skupiny ČEZ Petr Šuleř.
Speciální cenou, udělovanou za
první úlovek, byla právě „ČEZ
ryba“. Tu získal v kategorii dětí
Jiří Dvořák a mezi dospělými nejúspěšnější nákeřský pytlák roku
2018 Jaroslav Hauser, který si

vedle „ČEZ ryby“ vybojoval i titul
„Pytlák roku“ za úlovky o celkové
délce 113 centimetrů. Za ním se
umístili Karel Voráček st. (89 cm)
a Jan Vaněk, kterému k vyrovnání
druhé pozice chyběl pouhý jeden
centimetr.
Mezi dětmi obsadila druhé a třetí
místo již zmíněná děvčata, Veronika Kučerová (63 cm) a Sofie
Dvořáková (42 cm). Dětským pytlákem roku se stal Marek Vaněk
s úlovkem 179 centimetrů ryb.
„Pytláci“ lovili, na ohništi se pekly
kapří řízky, rozlévaly se nápoje.

Občerstvení bylo pro všechny
zdarma. Výbornou atmosféru
v diváckém „kotli“ nezkazilo ani
nepříznivé počasí. Asi vůbec nejhorší za celé letošní léto.
Nakonec vylovili nákeřští „pytláci“
z Lundárku celkem devět metrů
a 39 centimetrů ryb. Z toho 5,18
metru dospělí a 4,21 metru děti.
„Lovilo se podle pravidla Chyť
a pusť, takže obec o žádné ryby
nepřišla,“ poznamenal starosta.
Ty, které se opékaly na ohni,
nakoupili pořadatelé od rybářů
z Třeboně.

Počet zaměstnanců ČEZ s místem práce
na elektrárně Temelín k 31. 8. 2018
Zaměstnanců celkem
1 211
Z toho žen

137
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