…Váš zdroj tepelné pohody
… Tepelná pohoda bez starostí

Tisková zpráva: Komořanská teplárna podpoří deset projektů.
V rozdávání darů bude pokračovat
V polovině ledna letošního roku bylo ukončeno přijímání žádostí organizací a škol regionu o sponzorský
příspěvek. K tomuto datu se sešlo 21 přihlášek od 19 organizací, z toho 8 z oblasti sportu a volného času, 6
z oblasti vzdělávání, 3 z oblasti kultury a 2 z oblasti sociální. Dva projekty se týkaly ochrany životního
prostředí.
Rozhodnutí výběrové komise, které organizaci uvolní peněžní dar na její projekt, padlo včera, tj. 15. února.
Z došlých žádostí vybrala komořanská teplárna deset nejzajímavějších projektů, mezi které rozdělila
221 000 korun.
Z finančního příspěvku se tak již nyní může radovat například Obecně prospěšná společnost Energie
z Meziboří, která obdrží 40 000 korun na úpravu svahů zahrady u objektu v Hornické ulici, Střední škola
technická Most, z částky 30 tisíc korun na organizaci mezinárodní soutěže ve svařování „O zlatou kuklu“,
BIG BAND Zdenka Tölga, jemuž teplárna věnuje 25 tisíc korun na organizaci seriálu promenádních
koncertů u Městského divadla v Mostě v období duben-srpen 2017 nebo město Chomutov, kterému
teplárna poskytne 25 tisíc korun na uskutečnění 21. ročníku setkání hornických a hutnických měst a obcí
ČR, tzv. Chomutovské krušení.
Díky daru od teplárenských společností bude moci SPŠ A VOŠ v Chomutově (36 tis. Kč) pokračovat
v etapovém projektu rekonstrukce laboratoří a dílen. Podporu získají také regionální sportovní kluby,
například Cyklistický klub Litvínov (10 tis. Kč), Billiard hockey club Most (15 tis. Kč), oddíl moderní
gymnastiky TJ Sokol Horní Jiřetín (10 tis. Kč) nebo Český rybářský svaz (15. tis. Kč).

Druhé kolo přijímání žádostí o dary a sponzoring v daném roce vyhlásí společnost United Energy a
Severočeská teplárenská začátkem měsíce března. Aktuální informace sledujte na www.tepelnapohoda.cz,
v záložce „…regionu“.

V Komořanech 16. 2. 2017

Ing. Miloslava Kučerová
tisková mluvčí
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Akciová společnost United Energy patří k předním českým nezávislým producentům elektřiny a tepla. Provozuje
elektrárnu s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla v Komořanech u Mostu o celkovém instalovaném
elektrickém výkonu 239 MWe. Zásobuje teplem 35 tisíc domácností v Mostě a Litvínově a řadu nebytových
prostor, průmyslových podniků, zdravotnická zařízení, školy a další. United Energy je součástí ENERGETICKÉHO
A PRŮMYSLOVÉHO HOLDINGU.
Akciová společnost Severočeská teplárenská je 100% -ní dceřinou společností United Energy, a.s. a majitelem
tepelných rozvodných zařízení zásobujících města Most a Litvínov.
Od 1. května 2012 se ST, a.s. stala smluvním provozovatelem tepelných zařízení společnosti PRVNÍ MOSTECKÁ,
a.s. K 1. lednu 2015 proběhla fúze sloučením společnosti PRVNÍ MOSTECKÁ do společnosti Severočeská
teplárenská, jako nástupnické společnosti. V důsledku fúze společnost PM, a.s. zanikla bez likvidace a její
veškeré jmění přešlo na nástupnickou organizaci ST, a.s., která tak vstoupila do právního postavení zanikající
společnosti PM, a.s., včetně obchodních vztahů.

