PARTNERSTVÍ
Obec Dívčice má 6 místních částí:
- Česká Lhota
- Dívčice nádraží
- Dívčice ves
- Dubenec
- Novosedly
- Zbudov
Nalézá se cca 9 km vzdušnou
čarou od JE Temelín a představuje
rozhodující část rozlohy tzv.
Zbudovských blat. Má 550
obyvatel.
Společnost ČEZ, a.s., mimo
jiné provozovatel JE Temelín,
je generálním partnerem obce
v oblasti kulturních aktivit a
podporuje náš růst i na straně
investičních akcí. Bez prostředků
poskytnutých obci prostřednictvím
programu Oranžový rok a Nadace
ČEZ by se mnoho příjemných
aktivit nemohlo na Dívčicku
uskutečnit.

Děkujeme!

AKCE POŘÁDANÉ S
PODPOROU ČEZ. a.s.
Kubatovy slavnosti
112. výročí odhalení pomníku Jakuba Kubaty
ve Zbudově 1.7.2017

AKCE POŘÁDANÉ S
PODPOROU ČEZ. a.s.
Oranžová stopa - dětský den myslivosti den
plný her a poznávání přírody 10.6.2017
Zbudov

Ve Zbudově na návsi

U pomníku Jakuba Kubaty

Atomový senior - sousedské setkání při
dechovce 28.10.2017
Česká Lhota

N

a pozvání JE Temelín obec Dívčice
navštívila expozici Infocentra Jaderné
elektrárny Temelín. Infocentrum se nachází
v rekonstruované budově renesančního
zámečku Vysoký Hrádek vedle příjezdové
cesty k elektrárně a tvoří zajímavý kontrast
proti futuristicky vyhlížejícím chladícím věžím
samotné elektrárny. Ovšem za historickou
branou se osa času opět otáčí směrem k 21.
století.
Prohlídka je členěna do několika tématických
okruhů. Můžete se dozvědět mnohé z oblasti
fyziky, astrofyziky, chemie, něco o těžbě
uranových rud, fungování a výstavbě jiných
typů jaderných elektráren a zařízení, navštívit
promítaní 3D filmu v malém kinosále, nebo se
pokochat výstavou uměleckých děl malých i
velkých mistrů.
Asi nejzajímavější byla expozice věnovaná
samotné temelínské elektrárně, která je
doplněná o mnoho interaktivních modelů.
Zde se dozvíte do podrobností jak funguje
místní jaderný reaktor, samotný výroba
elektrické energie, jak je řešeno chlazení
a jaké bezpečnostní mechanismy zaručují
bezproblémový chod elektrárny, aby nedošlo k
negativním vlivům na zdraví okolních obyvatel.
Protože shledávám expozici mimořádně
zajímavou a přínosnou plánujeme další
návštěvy Infocentra pro různé věkové skupiny
obyvatel.
Infocentrum je otevřeno každý den (včetně
sobot a nedělí) od 9:00 do 16:00 v letních
měsících červenci a srpnu pak od 9:00 do 17:30.
Více informací a kontakty pro individuální
prohlídku najdete na tomto odkazu.

POZVÁNKA
Pro všechny zájemce o problematiku
jaderné energetiky doporučujeme
návštěvu informačního centra JE
Temelín. informace a objednání exkurze
na www.cez.cz/temelin
telefon: 381 104 930

INFORMACE O SPOLUPRÁCI OBCE
DÍVČICE A SPOLEČNOSTI ČEZ, a.s.

www.divcice.cz/oranzovy-rok
www.divcice.cz/nadace-cez
www.facebook.com/Divcice

Zpravodaj o partnerství obce
Dívčice a společnosti ČEZ, a.s.
Oranžový rok v Dívčicích 2017

