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Sedm jihočeských neziskovek
si rozebralo 19 tiskáren ČEZ
Devatenáct multifunkčních zařízení pro tisk, skenování a kopírování ve zbytkové hodnotě zhruba 125 tisíc korun, které v rámci
pravidelné modernizace výpočetní techniky „vyřadila“ ze svého
majetku Skupina ČEZ, neskončí po ekologické likvidaci v odpadu,
ale budou dalších pár let sloužit potřebným. Tiskárny, ve velké
chodbové či menší kancelářské variantě, si totiž pro svou činnost
rozebralo sedm jihočeských neziskových organizací z oblasti
sociálních služeb.
Kancelářskou techniku mění ČEZ v pevně daných cyklech. Zmíněné
tiskárny jsou sice použité, přesto stále plně funkční a výkonné. Byla
by tedy škoda je zlikvidovat, když můžou sloužit ještě hodně dlouho
jinde,“ uvedl mluvčí Jaderné elektrárny Temelín Skupiny ČEZ Marek
Sviták a připomněl, že podobně ČEZ vybavil svou „vysloužilou“ požární
technikou z elektrárny v minulosti už několik sborů dobrovolných hasičů ve svém okolí. Zbytková cena hasičských vozů a dalšího vybavení
se ovšem v těchto případech pohybovala vždy v řádech miliónů, nebo
přinejmenším stovek tisíc korun.
Nápad nabídnout administrativně vyřazenou výpočetní techniku školám
vzešel ze strany pracovníků společnost ČEZ Korporátní služby, která
má obměnu kancelářského vybavení na starosti. „S nabídkou tiskáren
jsem oslovila několik jihočeských neziskových organizací, které dlouhodobě podporujeme, a zájem byl okamžitý,“ konstatovala Jitka
Lhotská z útvaru komunikace JE Temelín.
Tiskárny z ČEZ bude nyní využívat 1. sociální družstvo VLNA z Českých
Budějovic, Spolek Slunečnice Vimperk, Oblastní charita Třeboň, Farní
charita Milevsko, Hospic sv. Jana Neumanna v Prachaticích, Potravinová banka Jihočeského kraje a Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice. Celkem ČEZ rozdá v rámci celé České
republiky 131 přístrojů, 82 velkých a 49 menších. „U nás se tiskárny
nezastaví. Tiskneme příjemky a výdejky jednu za druhou, takže pro
nás to bude zdatný pomocník. Mimochodem i ta od ČEZ už je v provozu,“ konstatovala provozní ředitelka Potravinové banky Jihočeského
kraje Kristýna Škabradová.
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Ve způsobu využití darované techniky už má jasno i vimperský Spolek
Slunečnice, který poskytuje sociální služby zdravotně znevýhodněným
osobám ve věku od 15 do 65 let. V jeho chráněných sociálně terapeutických dílnách nachází své uplatnění lidé se zdravotním postižením,
osoby s mentálním postižením, včetně poruch autistického spektra,
i osoby s kombinovaným postižením. Nejčastěji jde o mentální postižení kombinované s tělesným nebo smyslovým postižením. „Tiskárny
využijeme nejen my, ale i naši klienti, kteří pracují s počítačem. Právě
stěhujeme a hledáme co nejlepší umístění, aby zařízení bylo pro všechny snadno přístupné,“ poznamenala vedoucí provozu Slunečnice Jana
Šabršulová.
„Zaměstnancům ČEZ za tento dar samozřejmě moc děkujeme. Tiskárnu totiž zrovna potřebuje do nízkoprahového zařízení pro děti
a mládež, kde nám jedna chybí. Ty ostatní zatím necháme v rezervě,
protože naše staré tiskárny jsou na hraně životnosti a co nevidět je
budeme muset obměnit. Využijeme tak i pro pečovatelskou službu
a pro sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi,“ konstatovala
ředitelka Farní charity Milevsko Alena Růžičková.
Skupina ČEZ se dlouhodobě hlásí k zásadám udržitelného rozvoje,
mezi které patří například snižování dopadů na životní prostředí, omezování plýtvání a množství odpadů. Nové uplatnění pro přístroje, které
ještě nedosáhly konce své životnosti, je jedním z kroků k udržitelnějšímu provozu kanceláří.

Počet zaměstnanců ČEZ s místem práce
v elektrárně Temelín k 30. listopadu 2020
Zaměstnanců celkem
1 261
Z toho žen

145
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V 33 obcích okolo Temelína
se rozsvěcovaly ČEZ vánoční stromky
Ve třiatřiceti obcích v okolí Jaderné elektrárny se letos už třetím
rokem v řadě rozsvítíly díky podpoře Skupiny ČEZ desítky vánočních stromků. Energetická společnost obcím znovu přispěla na
nákup osvětlení a vánoční výzdoby. Motto letošní akce, reagující
na koronavirovou pandemii, zní: Aby Vánoce byly jako obvykle.
„Letošní rok byl pro všechny hodně náročný. Není těžké být dobrým
partnerem v dobách klidných, vztahy nejlépe prověří krize a té se nám
letos bohužel dostalo vrchovatě. ČEZ prostřednictvím své nadace
poskytnul několik desítek milionů na boj s covid-19 velkým městům
i maličkým vesničkám. Věříme, že lidé si potřebují po tom vypětí Vánoce alespoň trochu užít, proto jsme rádi opět přispěli i na výzdobu.
I zdánlivé maličkosti jsou totiž v této době důležité,“ uvedla Michaela
Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.
Vánoční stromy a stromky v okolí Temelína už svítí. Už v poslední listopadové sobotě se rozzářily první vánoční stromky v Temelíně či Dřítni
a jejich místních částech. Během první adventní neděle se rozzářil i na
náměstí Míru v Týně nad Vltavou. Kvůli protiepidemickým opatřením
se rozsvěcovalo bez doprovodného programu a bez tradičních návštěvníků. Díky moderním technologiím, ale město své obyvatele o tento
zážitek nepřipravilo.
„Letošní rozsvícení bylo přenášeno on-line na facebookový profil Městského centra kultury a vzdělávání, takže obyvatelé města si mohli slavnostní rozsvícení vychutnat ze svých domovů. Mohli jsme také poděkovat ČEZ jako našemu hlavnímu partnerovi,“ sdělil starosta Týna nad
Vltavou Ivo Machálek.
V rámci kampaně Rozsvěcení vánočních stromečků letos podpořila
Skupina ČEZ více než 300 měst a obcí, téměř o třetinu více než loni.
Rozzářené stromečky a výzdoba v ulicích tak dělají radost alespoň
při večerní procházce. V okolí Temelína jich bude ke stovce. Třiatřicet
podpořených měst a obcí totiž dalšími stromky navíc vyzdobilo i své
místní části. „Příspěvek na vánoční osvětlení a výzdobu jsme získali
tři roky po sobě. Vánoční strom tak svítí nejen v Temelíně, ale i v dalších našich místních částech, v Kníně, Kočíně, Lhotě pod Horami,
Litoradlicích, Sedlci, Zvěrkovicích a Záluží,“ poznamenal starosta

Výjimečné ochranné opatření v Temelíně
– zavedli vlastní adventní trhy
Jaderné elektrárny Temelín a Dukovany spustily kvůli koronaviru
unikátní ochranné opatření. Kromě standardních roušek, dezinfekcí a rozestupů zajistily pro pracovníky v lokalitách vlastní
adventní trhy, včetně prodeje vánočních stromků a kaprů. Chtějí
tak snížit riziko nákazy zaměstnanců kritické infrastruktury, kteří
se mohou vyhnout zaplněným tržnicím a supermarketům.
Na první pohled běžný prodej vánočních stromků, pocházejících
z nedalekých plantáží na Písecku.

Výjimečné je ale prodejní místo.
Nachází se prakticky ve stínu
chladicích věží, jen několik desí-

Temelína Josef Váca. Podobné je to i v sousední Dřítni. Centrální
obec zdobí strom jen o trochu větší, než v dalších místních částech
obce. Podle dříteňského starosty Josefa Kudrleho už svítí vánoční
stromky také v Chvalešovicích, Malešicích, Strachovicích, Velici, Záblatí
a Záblatíčku.
S městy a obcemi v bližším okolí elektráren Skupina ČEZ spolupracuje
dlouhodobě. Ročně v každém z regionů na podporu rozvojových
projektů či kulturních a společenských akcí vynakládá kolem patnácti
milionů korun.

tek metrů od hlavního vstupu do
jaderné elektrárny. A jiné je i chování nakupujících. Před vstupem
si dezinfikují ruce, automatické
je dodržování rozestupů a dalších
ochranných opatření.
„Samozřejmě sledujeme vývoj pandemie a jsme si vědomi toho, že
se jako pracovníci kritické infrastruktury musíme chovat maximálně bezpečně. Na druhou stranu
ale nechceme lidi ochudit o tradiční nákupy a symboly. Proto
jsme se rozhodli zajistit prodej
stromečků, kaprů a farmářských
výrobků ve vlastní režii, tak abychom snížili riziko nákazy,“ vysvětluje ředitel Jaderné elektrárny
Temelín Jan Kruml.
Stromečky lidé nakupují vně přísně střeženého areálu, vybírat je
tak mohou i například s rodinnými
příslušníky. Vstup není omezen
jen pro zaměstnance, prodejní

doba ale odpovídá hlavní pracovní směně v elektrárně.
„Bezpečnost je pro nás nejvyšší
prioritou. Ochranných opatření
jsme proto zavedli celou řadu, ale
zároveň nechceme, aby šlo jen
o omezování. Takže jsme kromě
bezpečného nákupu stromečků
a ryb zajistili zaměstnancům i třeba zdarma očkování proti sezónní
chřipce,“ doplňuje Kruml.
České jaderné elektrárny Temelín a Dukovany patří mezi klíčové
prvky kritické infrastruktury České
republiky. Tomu odpovídají i přijatá ochranná opatření v souvislosti s nemocí COVID-19. Kromě
práce z domova u těch zaměstnanců, kterým to jejich náplň
umožňuje, zde platí měření teploty u vstupu, povinnost nošení
roušek, nebo třeba oddělení míst
v jídelnách.
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