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Výroba elektřiny v JE Temelín
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Bilance výroby k 31. říjnu 2018
Vyrobeno elektřiny v říjnu (miliardy kWh)
Vyrobeno elektřiny v roce 2018 (miliardy kWh)
Vyrobeno elektřiny od zahájení
provozu v prosinci 2000 (miliardy kWh)

1,562
12,465
220,412
Sto let české energetiky
Před 100 lety měla přístup k elektřině přibližně třetina našich
obyvatel. Nyní je to 100 procent. A 18 let už je u toho i Jaderná
elektrárna Temelín.

Prachatická nemocnice
zmodernizovala
ortopedický sál

V Temelíně trénovali reakci na blackout

Zvýšenou sterilitu operačního sálu na ortopedii nemocnice
v Prachaticích zajistil nový obklad stěn, který zajišťuje speciální
antimikrobiální ochranu. Nadace ČEZ poskytla nemocnici na
úpravy sálu finanční dar 190 tisíc korun.

Reakci na blackout v jižních Čechách si v Temelíně procvičovali
zástupci hned tří energetických společností. Cílem štábního
cvičení bylo prověřit činnosti, které by zajistily elektřinu pro
temelínskou elektrárnu z vodní elektrárny Lipno. Právě Lipno
a středočeský Orlík představují v případě blackoutů pro Temelín
jednu z důležitých záloh.
Elektřina je pro bezpečnost jaderné elektrárny velmi důležitá. Díky ní
mohou čerpadla dodávat vodu pro chlazení reaktoru. I proto v Temelíně mají hned třináct způsobů napájení bezpečnostních systémů. Dva
z nich představují právě vodní elektrárny Lipno a Orlík. Podle představitelů elektrárny jsou v Temelíně na rozpad přenosové soustavy připraveni. „Máme dost možností, jak se s blackoutem vypořádat. Většinu
z nich tvoří záložní dieselgenerátory. V další linii jsou připraveny vodní
elektrárny. Jejich využití vyžaduje zapojení dalších energetických
společností, a tuto koordinaci je tedy potřeba průběžně procvičovat,“
uvedl směnový inženýr elektrárny Temelín Ladislav Dubský, který
celé cvičení řídil.
Energetici situaci vnějšího, ale i vlastního, blackoutu nepodceňují.
A to i přesto, že jsou schopni zajistit chlazení reaktoru i v případě
úplného výpadku všech třinácti zdrojů elektrického napájení. Důležitou
roli by v takovém případě hrál parogenerátor. Přes tento velký tepelný
výměník by se přirozenou cirkulací odvádělo teplo z reaktoru. Jeho
doplňování vodou pomocí mobilního čerpadla by zajistilo potřebné
chlazení i bez elektřiny v podstatě po neomezenou dobu.
V Temelíně se celkem do štábního cvičení zapojily tři desítky odborníků
ze společností ČEZ, ČEPS a E.ON.

Nově zrekonstruovaný operační
sál pro oddělení ortopedie uvedlo
ředitelství prachatické nemocnice oficiálně do provozu v polovině listopadu. Stěny sálu dostaly
speciální pokrytí, které účinně zamezuje šíření bakterií E.Coli a zlatého stafylokoka, či virů chřipky.
Totální endoprotézy kolen nebo
kyčlí a další náročné operace tak
mohou probíhat v „superčistém“
prostředí.
Nadace ČEZ poskytla nemocnici
grant ve výši 190 tisíc korun v rámci svého programu Podpora regionů. „Jde už o druhou úspěšnou
žádost u Nadace ČEZ, čehož si
velmi vážíme. Je důležité, že je

zde snaha pomáhat právě v oblasti zdraví,“ doplnil ředitel Nemocnice Prachatice Michal Čarvaš.
Nové obložení stěn s sebou zároveň přináší i estetický efekt.
Modernější a čisté prostředí má
pozitivní vliv i na operační tým
a personál nemocnice.
„Systémově pomáháme tam, kde
to dává smysl, a nemocnice mezi
taková místa určitě patří. Nechceme nahrazovat pojišťovny, jsou
to spíše menší příspěvky, ale
věřím, že pomohou lidem, kteří
je potřebují nejvíc,“ konstatuje
člen správní rady Nadace ČEZ
František Lust.
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Žďárské děti oslavily Martina
s lampióny v rukou
Více než stovka dětí a dospělých se večer v neděli 11. listopadu,
na svatého Martina, vydala s lampióny v rukou na pohádkovou
cestu Žďárem na Písecku. Aby akce, podporovaná Jadernou
elektrárnou Temelín Skupiny ČEZ, měla tu správnou atmosféru,
nechala obec po dobu jejího konání vypnout veřejné osvětlení.
„Listopadový lampiónový průvod
je jednou z posledních akcí, kterou tradičně završujeme program
Oranžového roku, jehož partnerem je temelínská elektrárna.
Nejde však jen o pouhou procházku obcí. Na trase čekají děti
různá pohádková stanoviště, například jeskyně černokněžníka,
s rozmanitými úkoly a samozřejmě drobnými odměnami,“ uvedla
starostka Žďáru u Protivína Martina Lackovičová.
Poznamenala, že lampiónový průvod není už dávno jen místní událostí. „Pravidelně se ho zúčastňují
rodiny s malými dětmi z celého
okolí, včetně Protivína,“ konstatovala starostka. Na návsi hořel oheň,

pro zahřátí byl zdarma k dispozici
obecní punč, pro děti pak čaj
a různé sladkosti.
Spolupráce obce s Jadernou
elektrárnou Temelín v rámci projektu Oranžový rok trvá letos již
třináctým rokem, přičemž každoročně Žďárští upořádají s podporou ČEZ desítky různých sportovních, kulturních či společenských
akcí.
„V zimě jsme zahájili obecním
plesem, následoval maškarní pro
děti, velikonoční tvoření a stavění
máje. V květnu obec s místními
hasiči spolupořádala dětskou
hasičskou soutěž, která každoročně patří k našim největším
venkovním akcím. V létě si děti

užily tábor na Jindřichohradecku
a pro dospělé byla připravena
řada akcí na obecním dvoře spojených s grilováním a často i živou
hudbou. K nejvýznamnější letní
akci určitě patřila oslava 115. výročí od založení místního sboru
dobrovolných hasičů,“ vyjmenovala část programu roku 2018
Lackovičová.
Lampiónovým průvodem ovšem

letošní akce ještě neskončily.
V plánu má obec ještě setkání
důchodců, výrobu adventních
věnců, Mikulášskou nadílku
a zpívání u stromečku. „Podpory
Jaderné elektrárny Temelín Skupiny ČEZ si velice vážíme, protože díky ní může být náš život na
vsi kulturně i sportovně velmi
pestrý,“ zdůraznila starostka.

vysoké úrovni, což významně posiluje aktivní život obce, jehož nositeli
jsou především místní spolky. „Velmi aktivní jsou v tomto směru členové místního Číčenického klubu, sboru dobrovolných hasičů, mysliveckého sdružení a Tělovýchovné jednoty Blata,“ zdůraznila starostka.
Nabídka programu Oranžového roku v Číčenicích není podle Regálové nikdy jen jakýmsi uzavřeným podnikem místních obyvatel. Vítáni
jsou tradičně i návštěvníci ze sousedních obcí. Na vepřové hody tak
dorazili nejen lidé ze Strpí, Újezdce, místních částí Číčenic, ale také
například z nedalekých Vodňan.
S podporou ČEZ letos plánuje obec uspořádat ještě vánoční dílnu,
Mikulášskou nadílku, zpívání koled, vánoční turnaj ve stolním tenisu
a oslavy Silvestra.

Hospodu U Polívků v Číčenicích
provoněly vepřové hody
Jitrnice, jelita, ovar, tlačenka, jitrnicový či jelítkový prejt, domácí
koláče a další pochutiny tradičních venkovských vepřových
hodů provoněly v pátek 16. listopadu večer Hospodu U Polívků
v Číčenicích na Strakonicku. Šlo o jednu z posledních akcí programu letošního Oranžového roku v obci, tedy akci s podporou
Jaderné elektrárny Temelín Skupiny ČEZ.
„Z prostředků Oranžového roku se spolufinancuje ročně více než dvacet
různých akcí, letos konkrétně dvaadvacet. Od tvořivých dílen přes
různé výlety, plesy, turnaje ve stolním tenisu a pétanque, setkání seniorů, hasičů až po pálení čarodějnic, zpívání koled, plesy či oslavy
Silvestra,“ uvedla starostka Číčenic Renata Regálová.
Poznamenala, že díky příspěvkům Skupiny ČEZ může obec pořádat
celou řadu sportovních, kulturních i společenských akcí na velmi

Počet zaměstnanců ČEZ s místem práce
na elektrárně Temelín k 31. 10. 2018
Zaměstnanců celkem
1 235
Z toho žen

143

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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