Tisková zpráva: Komořanská teplárna rozdávala dary. V prvním kole
uspělo 13 organizací
V polovině ledna letošního roku bylo ukončeno přijímání žádostí organizací a škol regionu o sponzorský
příspěvek. K tomuto datu se sešlo 27 přihlášek od 22 organizací, z toho 11 z oblasti sportu a volného času,
8 z oblasti vzdělávání, 4 z oblasti kultury, 1 ze zdravotnictví a 2 z oblasti sociální. Jeden projekt se týkal
ochrany životního prostředí.
Rozhodnutí výběrové komise, které organizaci uvolní peněžní dar na její projekt, padlo 11. února.
Z došlých žádostí vybrala komořanská teplárna třináct nejzajímavějších projektů, mezi které rozdělila
375 000 korun.
Z finančního příspěvku se tak již nyní může radovat například ZŠ Zahradní v Chomutově, která obdrží 50
tisíc korun na pořízení synchronizační a napájecí jednotky pro 24 iPadů (iKufru USB) využívaných ve výuce,
Obecně prospěšná společnost Energie z Meziboří, z částky 45 000 korun na úpravu zahrady u dvojdomku
obývaném klienty – uživateli sociálních služeb, SOŠ energetická a stavební v Chomutově, jíž teplárna
věnuje 37 tisíc korun na organizaci Mezinárodní přehlídky odborných dovedností žáků elektrotechnických
škol v ČR a na organizaci soutěže v požárním útoku.
Díky daru od teplárenské společnosti (38 tis. Kč) bude moci SPŠ A VOŠ v Chomutově pokračovat
v etapovém projekt rekonstrukce laboratoří elektrických měření a výpočetní techniky. Podporu získá také
fotografická soutěž Destinační agentury Krušné hory Krušné hory očima dětí (20 tis. Kč), Billiard hockey
club Most (30 tis. Kč) na organizaci mistrovství světa ve stolních hokejích, Lukáš Macek (10 tis. Kč) na
realizaci Mosteckých hudebních setkání sezóně 2016/2017 v Městském divadle Most a další neziskové
organizace.
Společnost United Energy již vyhlásila 2. kolo přijímání žádostí o dary a sponzoring v daném roce. Přihlášky
je možné zasílat od 1. března 2016. Aktuální informace sledujte na www.tepelnapohoda.cz, v záložce
„…regionu“.
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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.

