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Aktuálně z elektrárny
V současné době jsou v provozu na plném výkonu všechny čtyři
výrobní bloky. Na bloku č. 4 probíhají intenzívní přípravy pro
poslední odstávku v tomto roce, která bude zahájena na Štědrý
den v úterý 24. prosince ve 12 hodin. Na energetiky tak čekají
Vánoce ve znamení práce pro zajištění všech činností spojených
nejen s odstávkou 4. bloku, ale také pro zajištění hlavního úkolu
elektrárny, a tím je bezpečně a spolehlivě vyrábět elektřinu pro
potřeby nás všech, v období vánočních svátků, ale i v průběhu
celého roku.

S blížícím se obdobím Vánoc dovolte, abychom vám i občanům
obcí v regionu JE Dukovany popřáli krásné a pohodové vánoční
svátky, strávené v kruhu rodiny a vašich nejbližších, u rozzářených stromečků, v klidu, pohodě a radosti.
Do nového roku přejeme pevné zdraví, štěstí a mnoho úspěchů
v pracovním, ale i osobním a rodinném životě.
JE Dukovany

Vánoce, Vánoce, přicházejí …
Obyvatelé regionu JE Dukovany měli už od prvního adventního víkendu příležitost prožít několik mimořádných akcí
a radovat se z dárků, které energetici ještě před Štědrým dnem představili a předali obyvatelům regionu k užívání.
Tradiční adventní setkání partnerů JE
Dukovany se letos odehrálo ve čtvrtek 12. prosince v Rešicích nedaleko elektrárny. Ve společenském domě Adolfa Opálky navodila tu
pravou vánoční atmosféru swingová kapela
Zatrestband včele s frontmanem Petrem Píšou. Ředitel divize jaderná energetika Bohdan
Zronek společně s ředitelem elektrárny Dukovany Milošem Štěpanovským poděkovali všem

starostům obcí a zástupcům regionálních
organizací za celoroční spolupráci a důležité
oboustranné partnerství. Celý podvečer se
nesl v neformální atmosféře, při které byl čas
na bilancování a to jak v pracovních, tak také
v osobních rovinách. Nechyběla ani tradiční
benefice v podobě podpory sdružení Vrátka
z Třebíče, které vytváří pracovní podmínky pro
seberealizaci hendikepovaných osob.

Mimořádný zážitek přineslo rozsvícení
největšího vánočního stromku, který
energetici promítli na chladicí věž elektrárny. 125 metrů vysoký vánoční strom
nebylo možné ve večerních a nočních
hodinách přehlédnout. Stovky zájemců
zajížděly i kvůli bezpečnosti na parkoviště elektrárny, kde si vychutnaly pohled
na rozzářený barevný stromek na jedné
z chladicích věží jaderné elektrárny.
Další informace najdete na: www.cez.cz | www.nadacecez.cz | www.aktivnizona.cz | www.zpravodajedu.cz | www.facebook.com/projadro | www.facebook.com/IC Dukovany
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Již popáté se letos konal i vánoční víkend pro rodiny s dětmi v infocentru elektrárny. Malí i velcí návštěvníci s chutí vyráběli andělíčky,
adventní věnečky a stojánky na ubrousky, nechyběla vánoční přání
a dopisy, které pak děti posílaly Ježíškovou poštou přímo do nebe.
S dřevěným divadlem přijel Honza Hrubec a zahrál vánoční příběh
o narození Ježíška.
Tento oblíbený program se nenechaly ujít více než tři stovky návštěvníků. Program zajišťoval osvědčený studentský klub Halahoj z třebíčského katolického gymnázia. Průvodce dětem po celý víkend dělali
maskoti - Eneři Watík a Joulinka, kteří jim při odchodu za pěkné výrobky „nadělili“ balíček plný energie a vitamínů.

Tradičními se staly i Vánoční trhy neziskových organizací v elektrárně, které jsou pořádány pravidelně už od roku 2011, a pomáhají
organizacím, které
se starají o hendikepované a zároveň
navodí tu správnou
předvánoční atmosféru a dají možnost
zaměstnancům
zakoupit drobné
vánoční dárky nebo
cukroví. V letošním roce prodaly
organizace výrobky
za téměř 60 tisíc
korun, což je rekordní tržba. Výrobky prodávalo celkem devět regionálních organizací jako například Diakonie ČCE Myslibořice, Denní
rehabilitační stacionář, Barevný svět a sdružení Vrátka z Třebíče
a stacionáře Oblastní charity Třebíč (Domovinka a Úsměv), Domov
u lesa z Tavíkovic a projekt „Kuba to dá“ ze Zbýšova. Poprvé přijeli
do Dukovan prodejci ze sdružení Třebíčský handicap 2015.
Zaměstnanci Skupiny ČEZ pomohli také při tradiční vánoční sbírce
s názvem „Plníme přání“ rodinám v těžkých životních situacích.
Částka, kterou mezi sebou zaměstnanci vybrali, se vyšplhala
na více než 3 milióny korun. Nadace ČEZ ji znásobila na 6,33
miliónů. Do regionu Dukovan z toho putovalo přesně 834 874 Kč
do patnácti potřebných míst, rodin.

První dárky nadělila elektrárna ještě před Vánocemi
Už v průběhu listopadu elektrárna
přinesla první dárek v podobě
otevření dvou nových zubních ordinací, na který obyvatelé i zaměstnanci
čekali téměř dva roky. K registraci se
tak hlásily celé rodiny i s dětmi.
Během pouhých třech týdnů se
na preventivní prohlídku objednalo
přes 1500 zájemců z řad obyvatel
regionu i zaměstnanců.
Další příjem nových zájemců do ordinací bude probíhat na začátku roku
2020.

Druhým dárkem bylo zahájení provozu první jaderné
rychlodobíječky pro elektromobily, která je napájena výhradně z produkce bezemisního jaderného
zdroje, funguje ode dneška na parkovišti u Jaderné
elektrárny Dukovany. Právě zapojením v rámci vlastní
spotřeby elektřiny v elektrárně lze stoprocentně
garantovat, že dobitý elektromobil se ani zprostředkovaně nepodílí na tvorbě emisích skleníkových plynů
a nezatěžuje tak planetu. Celkově nyní u dukovanské
elektrárny fungují 3 veřejné dobíjecí stanice ČEZ.
V celém Kraji Vysočina Skupina ČEZ momentálně
provozuje 6 veřejných dobíjecích stanic, v sousedním
Jihomoravském kraji pak 15 stanic.

Třetím dárkem je dokončení modernizace výstavních expozic Infocentra,
která byla završena v závěru roku. Návštěvníci se tak mohou těšit na nové vizuální
efekty a prostředí při získávání informací o provozu elektrárny. Přijeďte se k nám
podívat. Otevřeno je každý den mimo vánoční svátky a Nový rok.

Další informace najdete na: www.cez.cz | www.nadacecez.cz | www.aktivnizona.cz | www.zpravodajedu.cz | www.facebook.com/projadro | www.facebook.com/IC Dukovany

3

@ INFO

7 | 2019

Aktuálně z činnosti OBK při JE Dukovany
Komunikace mezi elektrárnou a státním úřadem, poučení z prodloužení odstávky 2. bloku, plánované investice a výstavba nového bloku, ale i spolupráce
s okolím a v neposlední řadě také nové informace v rámci přípravy projektu
hlubinného úložiště. To vše byla témata, která se postupně diskutovala v rámci
podzimního semináře Občanské bezpečnostní komise při JE Dukovany, který
se již tradičně konal ve Valči, a to 28. listopadu.
Účastnili se ho zástupci vedení ČEZ i elektrárny, SÚJB a SÚRAO, pozvání přijala
i senátorka Hana Žáková, hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek nebo vládní
zmocněnec pro JE Jaroslav Míl.
Příležitost pro zhodnocení komunikace mezi elektrárnou a regionem si nenechali ujít ani zástupci sdružení obcí a firem v regionu, Energoregion 2020,
Ekoregion 5 nebo Energetické Třebíčsko. Prezentace ze semináře, stejně jako
více informací je na www.obkjedu.cz.

V rámci projektu zvyšování odborných znalostí svých členů OBK také
polovině listopadu navštívila závod Škoda Jaderné
Strojírenství (ŠJS) v Plzni. V závodě na Bolevci generální
ředitel společnosti nejprve představil výrobní program
s následnou prezentací vlastní výroby pohonů regulačních systémů reaktorů VVER. V hlavním areálu firmy,
v tzv. Reaktorové hale, kde se dříve vyráběly reaktorové
nádoby, včetně vnitroreaktorových částí, proběhla druhá
část prezentace, a to výroby kontejnerů pro použité
palivo pro ČEZ, konkrétně pro transport a skladování
použitého paliva z JE Dukovany.

„Šance pro technika“
Další aktivitou pro získání mladých a perspektivních zaměstnanců je dvoudenní stáž „Šance pro technika“. Do JE Dukovany tak začátkem prosince
přijelo 15 žáků průmyslových škol z celé ČR. Všichni studují poslední
ročník střední školy a brzy se budou rozhodovat „co dál“. Zkušení energetici z jaderné elektrárny se jim proto pokusili přiblížit reálnou podobu
zaměstnání.
První den mladí technici oblékli montérky a vydali se objevovat, jak vypadá
práce provozního elektrikáře nebo strojníka energetických zařízení. Druhý
den je pak čekaly praktické rady a informace o tom, jak napsat životopis
a uspět u výběrového řízení.
Šance pro technika není jen možností poznat fungování elektrárny a práci
energetiků, ale také si zvýšit šanci na případné budoucí uplatnění v dukovanské jaderce.

Víte, že...?
Nejstarší z desítky infocenter Skupiny ČEZ rozmístěných po celé České republice funguje od konce
listopadu 1994. V prostorách jedné z budov před
areálem JE Dukovany tehdy začali energetici poprvé
prostřednictvím reálných exponátů, filmů a 3D modelů seznamovat širokou veřejnost s principem výroby
v jaderných elektrárnách, s bezpečností i s ekologickou stránkou provozu.
Neobvyklá expozice si rychle získala oblibu: nyní
do infocentra přijede kolem 35 000 návštěvníků
ročně a počet zájemců o prohlídku neustále stoupá.
Za čtvrt století prošlo dveřmi Infocentra přes 717 000
lidí z různých koutů světa. Patří tak mezi nejnavštěvovanější místa v Kraji Vysočina.
Kontaktní údaje na @INFO: Jiří Bezděk, telefon: 561 104 892, e-mail: jiri.bezdek01@cez.cz | Zdeňka Ošmerová, telefon: 561 104 604, e-mail: zdenka.osmerova@cez.cz
Další informace najdete na: www.cez.cz | www.nadacecez.cz | www.aktivnizona.cz | www.zpravodajedu.cz | www.facebook.com/projadro | www.facebook.com/IC Dukovany

