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@ INFO
Výroba elektřiny v JE Temelín
Bilance výroby k 31. květnu 2021
Vyrobeno elektřiny v květnu (miliardy kWh)

1,018

Vyrobeno elektřiny v roce 2021 (miliardy kWh)

6,399

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

Odstraňovat následky bouře pomáhali
i hasiči temelínské elektrárny
Tři desítky hasičů ČEZ pomáhaly v okolí temelínské elektrárny
řešit následky noční bouře na konci června. Po dohodě s vedením
elektrárny je povolal krajský hasičský dispečink.
Ještě v noci pomocí motorových pil hasiči odstraňovali spadlé stromy
ze silnic v okolí elektrárny. Ráno se přesunuli do Týna nad Vltavou.
„Zde jsme pomáhali odstranit strom, který spadl na rodinný dům.
Průměr kmenu byl necelý metr a my odřezávali jeho větve. Kmen pak
odstranila odborná firma,“ upřesnil Martin Novotný, velitel temelínských
hasičů.
Z Týna se třicítka hasičů přesunula do nedaleké Dřítně, která patřila
v nejvíce poškozeným obcím. Zde hasiči ČEZ mimo jiné poskytli
techniku pro výškové práce. „Tady vichřice mimo jiné poškodila střechu
kostela,“ konstatoval Martin Novotný.

261,519

„Pro všechny je lepší, když podobné zásahy nejsou potřeba. Jsme ale
rádi, že i touto cestou můžeme našemu okolí pomoci,“ poznamenal
Jan Kruml, ředitel Jaderné elektrárny Temelín.
Vedle toho ČEZ nabídl nejbližším obcím krizovou pomoc. Ty tak mají
šanci velmi rychle od Nadace ČEZ získat grant ve výši až 50 tisíc korun
na opravu škod.
Od roku 2016 jsou profesionální hasiči ČEZ zařazeni do takzvaného
poplachového plánu Jihočeského kraje. Vyžaduje-li to především
rychlost zásahu, může je krajský hasičský dispečink povolat. Loni
temelínští hasiči zasahovali za hranicemi své elektrárny devatenáctkrát.
Šlo například o dopravní nehody, požáry nebo odklízení spadlých
stromů. K dispozici mají moderní zásahovou techniku a mimo jiné
i například zásahovou plošinu s výškovým dosahem 42 metrů.
TEMELÍNŠTÍ HASIČI

Temelínská jednotka má osm desítek hasičů. Čtyři směny se střídají
po dvanácti hodinách. K dispozici mají čtyři cisternové vozy a speciální
techniku pro zásah při přírodních katastrofách. Součástí vybavení je
i špičková dýchací technika, speciální protichemické obleky nebo obleky
proti sálavému teplu. Dojezdová doba v areálu elektrárny je čtyři minuty.
Na základě vyzvání operačního a informačního střediska Hasičského
záchranného sboru Jihočeského kraje pomáhají i mimo areál elektrárny.
V těchto případech musí být vždy držen požadavek na minimální počet
osob a techniky, která musí být přítomna, tak aby nebyla ohrožena
požární bezpečnost elektrárny.

Nadace ČEZ uvolní na pomoc obcím 10 milionů Kč
Největší firemní nadace v České
republice dnes mimořádným
hlasováním správní rady schválila
uvolnění až deseti milionů korun
obcím, které postihlo tornádo a další
extrémní výkyvy počasí. Většina
pomoci by měla směřovat na jižní
Moravu.
Uvolnění takzvaných krizových grantů je mimořádně rychlé a minimálně
administrativně náročné. Už v průběhu 24. června po ničivých nočních
bouřích Nadace ČEZ prostřednictvím elektrárny Temelín přislíbila
pomoc obcím v těsné blízkosti tohoto zdroje, které postihly extrémní
živly. Po událostech na Hodonínsku správní rada nadace rozhodla
o mimořádném uvolnění celkem 10 milionů korun.
„Dění na Hodonínsku všichni intenzivně vnímáme a s místními obrovsky
cítíme. Hledáme cesty, jak postiženým pomoci. A protože víme, že kdo

rychle dává, dvakrát dává, uvolňujeme z prostředků Nadace ČEZ první
poměrně velký balík peněz, které jsme schopni poskytnout velmi
rychle a s minimální administrativní zátěží,“ konstatuje předseda její
správní rady Daniel Beneš.
Kromě peněz a případné dobrovolné pomoci už společnost ČEZ
poskytla kapacity svých profesionálních hasičů a dalších odborníků
ve třech obcích v jižních Čechách, které postihly extrémní bouřky.
Stejnou pomoc nabízí i na jižní Moravě.

Počet zaměstnanců ČEZ s místem práce
v elektrárně Temelín k 31. květnu 2021
Zaměstnanců celkem
1 287
Z toho žen

151

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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U Kubatova pomníku se zrodil nápad
na pomoc bouří poničené Dřítni
Letošní Kubatovy slavnosti, jednu z nejvýznamnějších
společenských akcí v oblasti Zbudovských Blat, ozdobil
nečekaný akt solidarity. Starostové obcí Dívčice a Nákří
na Českobudějovicku se rozhodli vzdát finanční pomoci
Nadace ČEZ, nabídnuté obcím zasaženým červnovými
extrémními bouřemi v okolí Jaderné elektrárny Temelín,
ve prospěch nejvíce postižené Dřítně.

Dobrovolní hasiči z Olešníku na Českobudějovicku oslavili
v sobotu 19. června 120. výročí založení svého sboru. Akce,
které se zúčastnili i zástupci sedmi sborů dobrovolných hasičů
(SDH) z okolních obcí, byla součástí programu letošního
Oranžového roku v okolí Jaderné elektrárny Temelín.

Oba starostové svůj neplánovaný
a spontánní krok na místě konzultovali s vedoucím komunikace
jaderných elektráren ČEZ Petrem
Šuleřem, který při zahájení slavností u Zbudova, místní části Dívčic, zastupoval energetiky coby
partnera akce. „Přiznám se, že mě
to nejen překvapilo, ale i dojalo.
Je potěšující vidět, že si mezi
sebou dokážeme pomáhat. Solidarita je naší nadějí i důkazem
vyspělosti a skvělých sousedských
vztahů,“ konstatoval Šuleř.
„Samozřejmě, že tak silná bouře
se u nás bez následků neobešla,
ale ve srovnání s Dřítní jsou naše
škody naprosto nepatrné,“ uvedl
starosta Dívčic Miroslav Stulík.
Iniciátorem myšlenky pomoci sousední obci byl starosta nedalekého
Nákří Miloslav Jodl. „Žijeme spolu,
těsně vedle sebe. Myslím si, že
právě takto by se k sobě měli chovat všichni dobří sousedé,“ řekl
Jodl.
Ke Zbudovským Blatům patří Kubata stejně neodmyslitelně jako

mlhy a selské baroko. Znovu to
potvrdily slavnosti u pomníku legendárního rebela na louce nedaleko Zbudova, na něž dorazilo
v sobotu 26. června šest až sedm
stovek návštěvníků. „Kubatovy
slavnosti jsou jednou z tradičních
a současně i nejvýznamnějších
společenských akcí v celém okolí.
Setkávají se zde nejen obyvatelé
mnoha okolních obcí, ale také,
samozřejmě v menším měřítku,
výletníci z celé republiky,“ poznamenal Stulík.
Slavnosti odstartovali ve 13 hodin
starostové čtyř obcí z lokality
Zbudovských Blat. Starosta Dívčic
Miroslav Stulík, Nákří Miloslav
Jodl, Pištína Jaroslav Havel
a Sedlce Jaroslav Houba položili
kytice k soše Jakuba Kubaty,
která zde byla odhalena před
117 lety. Akci tradičně podpořil
vedle Jaderné elektrárny Temelín Skupiny ČEZ také Jihočeský
kraj, Svazek obcí Blata se sídlem
v Pištíně a Místní akční skupina
(MAS) Rozkvět.

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

„Myšlenka založit v Olešníku hasičský sbor vznikla po požáru stodoly
u Tůmů již v roce 1898, nicméně k oficiálnímu založení došlo až roku
1901, kdy měl sbor 23 členů činných a 11 přispívajících a zakládajících.
I tak ale zůstává jedním z nejstarších hasičských sborů v širém okolí,
neboť dříve byly založeny pouze ve Dřítni, Chlumci a Zbudově,“ uvedl
starosta SDH Olešník Milan Dvořák.
O rok starší hasičský sbor z Chlumce přitom vlastně patří „do rodiny“.
Chlumec je totiž vedle Nové Vsi další místní částí Olešníku. Chlumečtí
hasiči tak nejenže využívají zázemí svých lépe vybavených kolegů,
ale jsou také nedílnou součástí jejich zásahové jednotky.
Od doby, kdy hořela stodola u Tůmů, se toho hodně změnilo. „Dnes
máme 167 členů, což nás řadí mezi největší sbory dobrovolných hasičů
v Jihočeském kraji,“ konstatoval velitel SDH Olešník František Mádl.
Přičte-li se k tomuto číslu ještě přibližně třicítka členů sboru v Chlumci
a výsledek se porovná s faktem, že Olešník má spolu se svými místními částmi Chlumcem a Novou Vsí cirka 800 obyvatel, pak je nad
slunce jasné, že dobrovolným hasičem je zde každý čtvrtý obyvatel
obce. Ve zdejším sboru jsou navíc často zastoupeny i celé rodiny
napříč generacemi a bez ohledu na pohlaví. Samostatné družstvo
žen zde vzniklo v roce 1991.
V požárním sportu tak dnes Olešník dokáže díky své široké členské
základně obsadit všechny soutěžní kategorie. Jeho týmy jsou nejen
velice aktivní, ale i velmi úspěšné. Výčet úspěchů zdejšího SDH od
dětí po dospělé by byl skutečně velmi dlouhý. Obec hasiče podporuje
a hasiči ji skvěle reprezentují. A nejen to.
„Obec a hasiči jedno jest. Navzájem si vycházíme vstříc a spolupracujeme. Důležité je, že se na ně můžeme vždy spolehnout. A to nejen
v době krizí, například povodní, ale i v dobách klidných při zajištění
běžného chodu obce. Ve sboru máme i čtyři desítky dětí, což je i skvělým
příslibem do budoucna,“ zdůraznil starosta Olešníku Milan Kotýnek.
Nakolik pomohl zdejším hasičům v rozvoji jejich patron Svatý Florián,
se lze jen dohadovat. Jisté ale je, že jim významně pomohlo partnerství
obce s nedalekou temelínskou elektrárnou. Díky podpoře Jihočeského kraje a Jaderné elektrárny Temelín se obci podařilo výrazně
zkvalitnit vybavenost zásahové jednotky i celého sboru dobrovolných
hasičů. Například v závěru roku 2014 obec dokončila modernizaci
a rozšíření požární zbrojnice. Na její rekonstrukci a dostavbu za přibližně 3,6 miliónu korun získala jeden milión korun od Skupiny ČEZ
a 250 tisíc korun od Jihočeského kraje.
„Nesmírně cenné jsou pro nás také pravidelné příspěvky Skupiny
ČEZ na podporu sportovních, kulturních a společenských aktivit
v obci, podobným té dnešní. Bez těchto zdrojů a odkázán pouze
na možnosti obecního rozpočtu by byl veřejný život v Olešníku mnohem
chudší,“ doplnil starosta.
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