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

1,585

Vyrobeno elektřiny v roce 2018 (miliardy kWh)

3,128

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

211,079

Desítky miliónů do rekonstrukce potrubí
Nový informační systém pro obyvatele
v okolí elektrárny Temelín
Nový informační systém spouští Jaderná elektrárna Temelín
pro obyvatele ve svém okolí. Registrovaní uživatelé dostanou
prostřednictvím sms zprávy nebo krátkého mailu od elektrárny
informaci například o zkouškách sirén nebo plánovaných cvičeních.
Nový informační kanál doplňuje sirény a další prvky havarijního
vyrozumění. Určen je i pro informování okolí v případě velmi
nepravděpodobné mimořádné události.
Dne 4. 4. 2018 ve 12:00 proběhne zkouška sirén v závodním
rozhlase a také uvnitř areálu elektrárny Temelín. Akustický
signál může být slyšitelný i v bezprostředním okolí areálu.
Tak vypadá jedna ze zpráv, které systém rozešle s časovým předstihem
na všechny zaregistrované e-mailové adresy. Obyvatelé z okolí, kteří
do formuláře uvedou i číslo svého mobilního telefonu, dostanou textovou
zprávu (SMS) stejného znění. Dosud elektrárna informace předávala
okolním obyvatelům především prostřednictvím starostů. Ti zprávy
z elektrárny zveřejňovali například na webových stránkách měst
a obcí. Tento způsob zůstaven zachován. Nově bude doplněn o přímou
zprávu pro registrované uživatele. „Nechceme obyvatelům rozesílat
desítky e-mailů či textových zpráv měsíčně. Smyslem nového systému
je poskytnout lidem v našem okolí aktuální informace o jevech či
dění, které by je mohlo bez vysvětlení například znepokojit. Nebude
jich proto mnoho a budou se týkat především slyšitelných zkoušek
sirén, technologie, nebo třeba cvičení,“ vysvětluje ředitel elektrárny
Temelín Jan Kruml.
Nový informační kanál nenahrazuje sirény ani další prvky havarijního
vyrozumění. Ty zůstávají i nadále plně funkční a jde dál o klíčový prvek
pro případ nepravděpodobných jevů. SMSky nebo maily by okolním
obyvatelům poskytly dodatečné informace o aktuálním dění.
„Technologie se neustále vyvíjejí a my v souladu s tím obě naše jaderné
elektrárny průběžně vylepšujeme. A netýká se to jen čistě výrobních
zařízení, ale i řady dalších prostředků, což je právě tento případ. Navíc
jsme celý systém vyvinuli zcela sami a můžeme jej nabízet i dalším
společnostem,“ doplňuje ředitel divize jaderná energetika společnosti
ČEZ Bohdan Zronek.
Registrace do nového informačního systému je velmi jednoduchá.
Stačí vyplnit formulář, který je dostupný na webové stránce www.ete.cz.

Padesát miliónů korun letos investuje ČEZ do rekonstrukce
potrubí v areálu Jaderné elektrárny Temelín. Energetici se
zaměří především na část trasy mezi strojovnou druhého bloku
a chladicími věžemi. Pokračovat bude i rekonstrukce dalších
technických potrubí. Celkově pak práce na potrubních trasách
potrvají do roku 2023.
Jsou desítky kilometrů dlouhé
a přitom většinou nejsou vidět.
Jde o různé potrubní trasy, kterými je protkán areál elektrárny.
Některé jdou i za hranice areálu.
V posledních letech většina těchto potrubí prochází zásadní rekonstrukcí. ČEZ do nich ročně investuje desítky miliónů korun. Cílem
je připravit jejich stav na další desítky let provozu elektrárny. „Některé potrubní trasy jsou staré desítky
let, pochází totiž ze začátku 90. let.
Byly mezi prvními, které byly v době výstavby elektrárny vybudovány.
Každopádně jejich kontrola a rekonstrukce patří mezi klíčové
projekty následujících několika
let,“ říká Jan Kruml, ředitel Jaderné elektrárny Temelín.
Už loni se podařilo dokončit rekonstrukci řádu přívodní surové
vody z čerpací stanice Hněvkovice.
Práce na dvou šestikilometrovým
přivaděčích trvaly tři roky a investice přesáhla 100 miliónů korun.
„Letos se zaměříme na potrubí
chladicí vody v části mezi strojovnou druhého bloku a čerpadly
cirkulační chladicí vody. S průměrem 3,4 metru jde o jedno z největších potrubí v areálu. Práce
budou provedeny na dvou trasách
v celkové délce cca 300 metrů.
Podle skutečného stavu potrubí
a reálného průběhu prací pak bu-

dou probíhat další etapy v následujícím období,“ uvedl Milan Vrána, manažer útvaru příprava a realizace projektů.
Současně energetici připravují
rekonstrukci odpadních řádů na
Kořensko, rozvodů pitné a požární
vody v areálu elektrárny nebo rekonstrukci kanalizace. Již několik
let probíhá průběžná rekonstrukce
potrubí technické vody důležité
i nedůležité uvnitř bloků elektrárny.
Většina prací bude probíhat během odstávek. Tak nejbližší začne v Temelíně v závěru června
a ČEZ ji plánuje na dva měsíce.

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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Ano, tenisky, chladicí věže a stá svatba
Už „viděly“ zlatou svatbu, mezinárodní svatbu nebo i žádost
o ruku. A v sobotu 21. dubna temelínské chladicí věže „svědčily“
jubilejnímu stému páru. I ten překvapil. Snoubenci dorazili na
svatbu v teniskách. Na průběh to ale vliv nemělo a u Temelína
tak proběhla rekordní stá svatba.
venkovní variantu a rozšířili i seznam pozvaných hostů. Těch v sobotní dopoledne k jihočeské elektrárně dorazilo na šest desítek.
„Temelínský zámecký park je blízko k našemu bydlišti, moc se nám
líbí jeho prostředí a možnost volnější formy celého ceremoniálu,“
uvedla nevěsta.
Vybraný termín 21. dubna neměl
žádnou symboliku. „Při volbě termínu však naším hlavním přáním
bylo, abychom se stihli vzít, než
se nám narodí náš syn,“ dodala
Iveta.
I přes netradiční oblečení a pojetí obřadu ano dvakrát zaznělo
a snubní prsteny byly vyměněny.

Jubilejní stá „temelínská“ svatba
byla netradiční. Místo klasického
svatebního obleku měl ženich Filip
Lidinský černé džíny a košili s kravatou. Na nohách pak snoubenci
z Albrechtic i svědci měli tenisky.
Ostatně parkové prostředí, ve kterém paprsky jarního slunce prostupovaly skrz stoleté stromy,
k tomu přímo vybízelo. Navíc ženichovi tenisky ladily s modrou
barvou jeho kravaty a nevěstiny
červené tenisky ladily se svatební
kyticí. „Naše názory a představy
o vlastní svatbě jsou trochu odlišné od tradičních zvyků. Volili jsme
volnější formu nejen obřadu, ale
i celé akce,“ říká nevěsta Iveta
Mikolášková.
Původně plánovali svatbu v klasické obřadní síni za účasti pouze
svědků. Nakonec se rozhodli pro

• První svatba se u temelínské
elektrárny uskutečnila 7. 7. 2006.
• Největšími svatebními vozy
byly tři kamióny v roce 2012.
• Nejvíce svateb v jednom dni,
konkrétně tři, bylo 8. 9. 2012.
• Jubilejní 50. svatba proběhla
v pátek 13, v září 2013.
• Andrea Svobodová z Protivína
a Jaroslav Kejzar z Vítězné
u Turnova jako první pár uzavřeli
v únoru 2014 sňatek u reaktoru,
resp. jeho modelu v infocentru.
• První mezinárodní svatba se
uskutečnila 8. srpna 2015. Své
ano si zde řekla Chih-Ting Yu
z Tchajwanu s Jiřím Koubkem
z obce Temelín.
• 18. 9. 2015 proběhla v zámeckém ostrůvku zlatá svatba,
která stvrdila padesátileté
manželství Petry Kocmoudové
(69) a Petra Kocmouda (72)
z Českých Budějovic.
• V květnu 2017 se v zámeckém
parku poprvé žádalo o ruku.

Počet zaměstnanců ČEZ s místem práce
na elektrárně Temelín k 31. březnu 2018
Zaměstnanců celkem
1 198
Z toho žen

137

Krajští přeborníci v přespolním běhu
vzešli od Temelína
Přesně 101 běžců bojovalo o titul přeborníka Jihočeského kraje
v přespolním běhu u temelínské elektrárny. Jejich fyzickou kondici
prověřil členitý terén v zámeckém parku kolem temelínského
infocentra. Medaile se rozdělovaly ve dvanácti kategoriích.
S netradičním prostředím, počasím, ale i průběhem závodu byli
závodníci i organizátoři spokojeni.
Na obou okruzích se závodníci ze třinácti atletických oddílů Jihočeského kraje museli vypořádat s převýšením několika desítek metrů.
Stoleté stromy závodníkům poskytovaly během slunečné soboty
potřebný stín. Nejdelší trasa prověřila hlavní kategorii mužů. Nejrychleji
si se šesti kilometry poradil v čase 19:32 Jan Macoun ze Sokola České
Budějovice. Ten si vedle titulu přeborníka Jihočeského kraje odváží
i hlavní cenu, kterou je víkendové zapůjčení elektromobilu VW Golf.
„Běželo se mi dobře. Trať byla pěkná a členitá, počasí dobré. Teď
mě čeká kvalifikace na Mistrovství Evropy a Mistrovství České republiky. V obou případech jde o běh do vrchu. V případě českého šampionátu bych se chtěl umístit do 10. místa,“ představil svůj nejbližší
závodní program čerstvý vítěz.
Spokojeni byli také organizátoři z SK Čtyři Dvory, kteří závody pod
hlavičkou Jihočeského krajského atletického svazu připravili. „Závody hodnotím pozitivně. Výborné zázemí temelínského infocentra,
pořadatelé i rozhodčí byli na vysoké úrovni, přálo nám počasí. Rádi
bychom zde závody opět v příštím roce zopakovali,“ zhodnotila průběh krajského přeboru ředitelka závodu Lenka Baronová.

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

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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Mydlovarští hasiči světili
své nové vozidlo
Hasiči z Mydlovar na Českobudějovicku uvedli v sobotu 21. dubna
slavnostně do „služby“ své nové vozidlo pro přepravu osob.
Nový devítimístný minibus Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI
za zhruba milión korun posvětil administrátor Římskokatolické
farnosti Bílá Hůrka Pater Štefan Ján Nemec.
Sluncem prozářenou slavnost, která byla také součástí letošních
oslav 100. výročí vzniku republiky, podpořila Skupina ČEZ, tradiční partner obce, v rámci programu Oranžového roku v okolí
Jaderné elektrárny Temelín.
„V historii našeho sboru dobrovolných hasičů (SDH) je jen málo
podobných okamžiků, jako je ten
dnešní. Splnil se totiž sen několika
generací. Lze to srovnat snad jen
s událostí krátce po založení sboru v roce 1925, kdy byla pořízena
první stříkačka. V den, kdy dorazila na nádraží do Dívčic, ustala
v obci veškerá pracovní aktivita
a stříkačka byla za zpěvu a obrovského nadšení slavnostně přivezena,“ připomněl kus už téměř
sto let staré historie starosta Mydlovar Petr Ciglbauer.
Jeho srovnání bylo trefné. I nynější
oslava byla velkolepá. Mydlovarskou náves zaplnily už před čtrnáctou hodinou více než dvě
stovky lidí. Nechyběli samozřejmě dobrovolní hasiči z okolních
obcí, ze Zlivi, Dřítně, Zahájí a dalších. Svého zástupce vyslali i profesionálové z Českých Budějovic.
Hasiči v slavnostních uniformách
položili věnec k památníku padlých
v první světové válce. K vidění
byla přistavená moderní i historická požární technika.
V doprovodném programu vystoupily děti z místní mateřské školy
a mažoretky. O hudební doprovod se postarala kapela B-Quintet.
Unikátní podívanou byl požární
útok provedený historickou stříkačkou, původně ještě taženou
koňmi.
V dnešní době se dobrovolní hasiči intenzivně věnují sportovní
činnosti. „Hasičský sport přitahuje
mladé lidi, prohlubuje kamarádství a vzájemnou pomoc. Hasičské soutěže jsou významnou společenskou událostí, při níž se setkávají družstva nejen z okresu,
ale i z celého Jihočeského kraje,“
konstatoval starosta.

Temelínské
čarování
Přijďte si užít plno zábavy pro děti a rodiny
sobota 26. 5. 2018 | 14.00–17.30 hod.
 Infocentrum Jaderné elektrárny Temelín
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