…Váš zdroj tepelné pohody
… Tepelná pohoda bez starostí

Tisková zpráva: Na komíně komořanské teplárny se vylíhla sokolí
mláďata. Tentokrát jen dvě.
Speciální hnízdní budka, umístěná na ochozu komína komořanské teplárny ve výšce zhruba 130
metrů, se opět stala domovem pro mláďata sokola stěhovavého. Tentokrát se narodila pouze dvě,
samec a samička.
Dle ornitologa Václava Berana z organizace Alka Wildlife jde však o velký úspěch, neboť dle jeho slov
je letošní „úroda“ mláďat ohroženého dravce velmi slabá.

Rodiči se stal s největší pravděpodobností stejný pár, který do teplárny zavítal v předchozích třech
letech. Přes umístěnou fotopast se však bohužel zatím ani letos nepodařilo tuto domněnku s určitostí
potvrdit.

„Letos u nás vyvedl pár sokolů dvě mláďata, na rozdíl od loňského roku, kdy se na stejném místě
vylíhla hned čtyři ptáčata. Celkem u nás tito dravci přivedli na svět již 12 mladých,“ řekla Miloslava
Kučerová, tisková mluvčí teplárenské společnosti.

V Komořanech 5. 6. 2017

Ing. Miloslava Kučerová
tisková mluvčí
Telefon: 476 447 471, 606 644 496
e-mail: miloslava.kucerova@ue.cz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
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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.

