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JAK VZNIKÁ OKRESNÍ PLAVECKÁ SOUTĚŽ PRO ŠKOLY 
Ze všeho nejdříve potřebujete bazén. Pořádáte-li pla-

veckou soutěž v listopadu, pak ovšem nejlépe bazén krytý,  
v otevřeném by se nemuselo plavat dobře. Dále si připravte 
něco času – odhadem tak šedesát hodin, které strávíte ob-
jížděním škol, protože základem úspěchu je komunikovat, 
komunikovat, komunikovat. Důležité jsou ceny pro vítěze 
– každá činnost potřebuje motivaci, i když se samozřejmě 
nedělá pro odměnu. K získání cen oslovíte firmy ve vašem 
okolí, vyhradíte si na to tak dvacet hodin času. A samozřejmě 
je dobré, když získáte podporu samosprávy, když na soutěži 
spolupracuje město. Připravíte soutěž, komunikujete, pro-
pagujete. A pak – nastane den D. Krytý plavecký bazén za-
plní  172 dětí z 11 škol. Plave se ve čtyřčlenných družstvech, 

ve čtyřech kategoriích. Je to pěkný šrumec, fotí se, natáčí se, 
odměňuje se, aby každý účastník měl oprávněný pocit, že 
hlavní je zúčastnit se, že výhra je jen bonus, třešinka na dortu.

A pak, když je po soutěži a máte čas vydechnout, uvě-
domíte si, že vlastně skutečně vyhráli všichni. Děti, kte-
ré si mohly v době vyučování zdravě zaplavat a zasou-
těžit. Vítězové, protože vyhráli, účastníci, protože se 
zúčastnili. Ředitelé škol, protože projevili odvahu jít do něče-
ho, co je nové. Partneři, protože pomohli neziskovému pro-
jektu. Město, protože ukázalo, že je tu pro občany. I my, po-
řadatelé, protože jsme získali novou zkušenost a stmelil se 
tým. A protože vyhrávat baví, určitě si to rádi zopakujeme.

Dostáváte do rukou druhé číslo 
TEPVOS zpravodaje.  Rádi bychom 
touto novou formou přispěli k lepší 
informovanosti a kontinuitě dosa-
vadní dobré komunikace. Zpravodaj 
obsahuje informace o komunálních 
službách, o rekreačních aktivitách, 
komunálních službách a o vodě, kte-
rou každý odebíráme, dotýká se kaž-
dého z nás, zpravodaj je určený pro 
všechny. Název společnosti TEPVOS 
je složen ze tří slov: teplo, voda, 
služby. Teplo a voda jsou strategic-
ké komodity a služby poskytujeme 
v oblasti rekreační a komunální. 
Uvědomujeme si, že kdo produkuje 
či distribuuje strategické komodity, 
nese také strategickou odpověd-

nost.  Jsme městská společnost 
a stojíme na straně svých zákazníků. 
Jsme tu pro ně. Proto se vzájemně 
potkáváme ve zpravodaji. Našimi 
zákazníky jsou obyvatelé a instituce 
města, ve kterém společně žijeme. 
Město je tím, co nás spojuje, jsme 
městská společnost a naši zákazníci 
to město tvoří. Mějte dobrý rok 2014! 
 

Ing. Martin Pirkl
jednatel společnosti
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Nový zametací stroj pro městskou společnost TEPVOS, spol. s r.o. 

Kogenerační jednotka TEDOM v kotelně na Štěpnici

Městská společnost TEPVOS, spol. s r.o. uspěla se žádostí 
o dotaci v rámci Operačního programu Životního prostředí. 
Na základě předloženého záměru získala společnost dotaci ve 
výši 90 % celkových nákladů na pořízení nového zametacího 
stroje. Tento speciální stroj DULEVO 5000 Evolution byl vysou-
těžen v elektronické aukci za cenu 3 800 000 Kč.

Kromě standardního zametacího zařízení pro úklid nečistot 
a sběr smetků je stroj vybaven rovněž přídavnou hadicí pro 
odsávání nečistot z kanalizačních vpustí a sběr listí, a dále vy-
sokotlakou myčkou o tlaku 150 bar.

Stroj bezpečně vyhovuje mezinárodnímu standardu PM10 
(prachové částice o rozměru 10 mikronů), které, dle meziná-
rodních certifikací TÜV a DNV, zachycuje z více než 99 %.

Stroj disponuje nadstandardní výbavou - zadním kamero-

vým systémem monitorujícím dění za vozidlem, centrálním 
mazacím systémem, bezpečnostním osvětlením, klimatizací  
a dalšími moderními prvky.

Provozní náklady stroje, dle udání výrobce, činí bez DPH 
cca 450 Kč/hod a zahrnují spotřební materiál včetně kartáčů 
a pravidelné servisní úkony, bez spotřeby pohonných hmot. 

Zametací stroj Dulevo 5000 Evolution je největší a nejvý-
konnější zametací stroj z komunální techniky značky Dulevo. 
Díky unikátnímu systému kombinujícímu mechanický sběr 
s odsáváním je ideální pro denní úklid veřejných prostranství  
v nejnáročnějších lokalitách a za jakýchkoliv klimatických 
podmínek. Dosahuje nesrovnatelných čistících výkonů, je 
ohleduplný k životnímu prostředí, kombinuje nízké provozní 
náklady s maximální produktivitou práce. 
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Komunální služby - KS v roce 2013

Energetické služby - ES v roce 2013

Co je kogenerační jednotka?
Jedná se o kombinované zařízení, ve kterém se vyrábí 

současně elektrická energie a teplo, s účinnosti cca 90%. Zá-
kladem kogenerační jednotky je speciální plynový spalovací 
motor spojený s generátorem elektřiny. Vše je skryto pod ka-
potáží, která zabraňuje úniku hluku do okolí. Motor roztočí ge-
nerátor, který vyrábí elektřinu. Výroba elektřiny je vždy dopro-
vázena výrobou tepla. Kogenerace jej umí téměř beze zbytku 
zužitkovat. Pokud aktuálně není požadavek na dodávku tepla, 
je teplo vyrobené v kogenerační jednotce ukládáno do aku-
mulační nádrže, kde bude připraveno pro pozdější využití.  

Kdo to platí?
Investice ČEZ- ENERGO. Kogenerační zařízení je komplet-

ně majetkem ČEZ-ENERGO. Výroba elektřiny je plně v režii 
společnosti ČEZ-ENERGO. TEPVOS vykupuje za předem sta-
novenou cenu pouze tepelnou energii. ČEZ-ENERGO záro-
veň platí nájem za prostor zabraný v prostorách TEPVOSU. 
 
Jaký je vliv instalace kogenerační jednotky na cenu tepla?

Sníží cenu tepla v lokalitě Ústí nad Orlicí o 5% tj. 25,-  Kč/GJ. 
Roční přínos cca 2 180 000 Kč.
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Cena vody pro rok 2014

Sauna v novém kabátě

Stejně jako každý rok odběratele vody zajímá cena vody pro 
příští rok. Cena vodného a stočného je cenou věcně usměr-
ňovanou a je určována podle pravidel stanovených zákonem 
o cenách a výměrem Ministerstva financí takto:

 

Cena bez DPH Cena s DPH 15 %

Voda pitná (vodné)    25,80 Kč/m3           29,67 Kč/m3

Voda odpadní (stočné)      36,00 Kč/m3           41,40 Kč/m3

Celkem           61,80 Kč/m3           71,07 Kč/m3

U vodného dojde ke zvýšení o cca 2,5 % z důvodu potřeby 
obnovy vodovodních sítí vyplývající z platné legislativy. I přes 
rozsáhlou výstavbu kanalizačních stok a rekonstrukci čistír-

ny odpadních vod došlo i u stočného ke zvýšení pouze o cca 
2,6 %, a to rovněž z důvodu obnovy stávající kanalizační sítě. 
Vývoj ceny ovlivňují mj. podmínky čerpání dotace z Evropské 
unie, bez nichž by společnost TEPVOS nebyla schopna z vlast-
ních zdrojů celkovou investici pokrýt a naplnit požadavky le-
gislativy v oblasti životního prostředí. 

Ceny vodného a stočného se v Ústí nad Orlicí pro příští rok 
celkově zvýší o 2,56 % včetně DPH, tedy o 1,77  Kč/m3.  U čtyř-
členné domácnosti, při spotřebě cca 140 m3/rok tak dojde ke 
zvýšení nákladů na spotřebu pitné vody a odvedené odpadní 
vody o cca 21 Kč/měsíčně.

Dle dostupných zdrojů se však cena vody v Ústí nad Orlicí 
stále pohybuje ve srovnání s ostatními městy v ČR pod celo-
státním průměrem a patří tak do první třetiny nejnižších cen 
v ČR.
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Vodohospodářské služby - VS v roce 2013

Rekreační služby - RS v roce 2013

4. 11. 2013 je Sauna otevřena pro novou sezónu. Plánovaná 
oprava Sauny začala v červenci 2013 a byla ukončena v říjnu 
2013. Opravu připravila městská společnost TEPVOS, úsek Re-
kreační služby, který je provozovatelem Sauny, ul. V Lukách 
 v Ústí nad Orlicí. 

Těšit se můžete na nové zázemí sprch, které prošlo největší 
změnou. Byly odstraněny staré obklady, které jsme nahradi-
li moderním novým obkladem. Je připravena nová střecha 
v místnosti s ochlazovacím bazénem a nové vstupní dveře na 
venkovní terasu. Zvětšili jsme prostor šaten. Je provedená 

nová výmalba rekonstruovaných prostor.  Chtěli bychom, aby 
návštěvníci měli pěkné a funkční prostředí.

Přijďte se podívat, relaxovat, odpočívat v opraveném, mo-
derním prostředí a udělat něco pro své zdraví. Těšíme se na 
vaši návštěvu. 
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ROZHOVOR TEPVOSU:
Dnes s Ing. Václavem Knejpem
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Pane jednateli, s koncem roku je obvyklé provádět bilanci úspěchů a neúspěchů. Byl rok 2013 pro 
společnost TEPVOS dobrým rokem?

Určitě ano. Průběžné ekonomické výsledky společnosti dávají reálný předpoklad, že budou 
splněny všechny plánované ekonomické ukazatele. Navíc v letošním roce se podařilo týmu za-
městnanců městské společnosti TEPVOS realizovat hodně významných investičních akcí, kte-
ré budou mít v budoucnu pozitivní dopad do života všech občanů města Ústí nad Orlicí. Z těch 
nejdůležitějších mohu jmenovat úspěšné pokračování projektu „Ústí nad Orlicí - Kanalizace  
a ČOV“, zavedení systému městské karty, který budeme i nadále rozšiřovat, rekonstrukci kotelny 
Podměstí vč. rozvodů, kde dochází k podstatnému zvýšení efektivity výroby a rozvodu tepla, vybu-
dování nového veřejného osvětlení na chodníku do Oldřichovic a v dalších lokalitách města, velké 
množství investičních akcí do vodárenské infrastruktury, rozsáhlá rekonstrukce sauny a mohl bych 
jmenovat ještě mnoho dalších, ale to by nám asi prostor tohoto článku nestačil. 
Městská společnost TEPVOS je hodně na očích – všichni používáme městské komunikace, 
z kohoutku nám teče voda, mnozí z nás mají s TEPVOSEM spojeno i „teplo domova“. Na co se mů-
žeme v těchto oblastech v roce 2014 těšit?

TEPVOS bude v nastoleném trendu pokračovat i v dalších le-
tech. V roce 2014 nás čeká dokončení projektu „Ústí nad Orlicí - 
kanalizace a ČOV“, budou pokračovat investice do obnovy zaří-
zení tepelného hospodářství – na řadě jsou kotelny v Hylvátech 
a na Dukle, do vodohospodářské infrastruktury – zejména vo-
dojem v Knapovci, bude pokračovat budování a obnova sítě ve-
řejného osvětlení v dalších lokalitách města a podle finančních 
možností dojde k vylepšení sportovních zařízení. Samozřejmostí 
a jedním z hlavních cílů také je vysoká kvalita všech služeb, 
které TEPVOS městu Ústí nad Orlicí a jeho občanům posky-
tuje.
Jak pokračuje projekt „Kanalizace a ČOV“? Realizace projek-
tu je hodně vidět, každý, kdo po Ústí chodí a jezdí, si uvědo-
muje velikost této akce a těší se na její dokončení.

Realizace projektu pokračuje podle harmonogramu, i když 
v letošním roce došlo, zejména vlivem nutné koordinace s dal-
ší velkou akcí probíhající v Ústí nad Orlicí – výstavbou želez-
ničního koridoru, k mírnému zpoždění. Rozhodující část díla 
však bude dokončena v plánovaném termínu do 31. 5 2014. 
Po tomto datu budou probíhat pouze práce, které nelze nyní 
provést právě v souvislosti s realizací železničního koridoru, 
což však již nebude žádným podstatným způsobem zasahovat 
do života občanů města. Po 31. 5. 2014 tedy skončí komplika-
ce způsobené stavebními pracemi při realizaci našeho projek-
tu. Občanům města bych chtěl tímto poděkovat za trpělivost, 
s jakou snášeli různá dopravní omezení, rozkopané ulice, zvý-
šenou prašnost apod. a věřím, že v krátké době ocení, to co 
realizace tohoto projektu znamená např. pro životní prostředí 
ve městě.
Je před námi poslední den roku, obvyklý den oslav. Jak plá-

nujete strávit poslední den v roce, máte nějaké silvestrovsko 
- novoroční zvyky? 

 Pravidelné silvestrovské ani novoroční zvyky nemám. Svát-
ky trávím doma s rodinou, což je pro mne ten nejlepší způsob 
jejich prožití.  Jenom, abychom trochu narušili sváteční leno-
šení, zavedli jsme s dětmi a přáteli v posledních letech tradici 
dopoledního silvestrovského utkání ve florbalu, které je tako-
vým příjemným zpestřením posledního dne v roce. 
Lidé v čele mají mít vizi, společnost to od nich očekává. Vy 
stojíte v čele velké městské firmy. Jaká je vize Václava Knej-
pa pro TEPVOS?

Mým hlavním cílem je, aby městská společnost TEPVOS 
fungovala jako moderní firma s dobrými ekonomickými vý-
sledky a měla tým kvalifikovaných, motivovaných a spokoje-
ných zaměstnanců, kteří v ní budou s hrdostí pracovat. Pokud 
budeme těchto cílů dosahovat, nemám sebemenší pochyb-
nost o schopnosti společnosti TEPVOS plnit i ty nejnáročnější 
úkoly a poskytovat služby v nejvyšší kvalitě. 
Je něco, co byste chtěl vzkázat čtenářům tohoto rozhovoru?

Všem občanům města Ústí nad Orlicí, našim obchodním 
partnerům a zaměstnancům přeji příjemné prožití nadchá-
zejících vánočních svátků, pevné zdraví a hodně štěstí v roce 
2014.
Dále budu velmi potěšen, pokud naši zákaznici a partneři 
budou jednat podle starého, ale osvědčeného rčení: „Pokud 
jste v naší práci s čímkoliv nespokojení, řekněte to nám, po-
kud jste spokojeni, řekněte to ostatním“. Za sebe a celý ko-
lektiv zaměstnanců městské společnosti TEPVOS mohu slíbit, 
že uděláme vše, co bude v našich silách, abychom naše služby 
přizpůsobili potřebám našich zákazníků.



Rekreační služby

Přehled akcí v roce 2014
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LEVNĚJŠÍ PLAVÁNÍ - ceny vstupného jsou proti jednorázo-
vému vstuou výrazně nižší. 
 
NENÍ NUTNÉ HLÍDAT SI ČAS - nemusíte sledovat  čas strá-
vený v areálu. Při vstuou se vám u turniketu odečte 60 min., 
které máte zaplaceny + 15 min. od nás ZDARMA. Při překro-
čení času se vám poté bude odečítat čas po minutách. (platí 
pro KPB)
 
RYCHLÉ ODBAVENÍ - nezdržujete se na recepci, přicházíte 
rovnou k turniketu (pkatí pro KPB)
 
NEPOTŘEBUJETE HOTOVOST - neplatíte 50 Kč zálohu na 
čip, máte své vlastní čipoví hodinky nebo kartu.

ZNÁTE AKTUÁLNÍ STAV SVÉHO KONTA - stav konta můžete 
sledovat na čtečce na recepci nebo v bazénové hale (platí 
pro KPB).

 
SLEVY ZA DOBITÍ - nabízíme zvýhodněné dobíjení s bonu-
sem 3%, 6% nebo 10% 
 
BEZPEČÍ VKLADŮ - platnost karty je prakticky neomeze-
ná, pouze je nutné, aby byla alespoň 1x za dva roky nabita 
jakoukoli částkou. 
 
JE PŘENOSNÁ - karta je přenosná ve stejné kategorii 
(dospělí, senior,...) za podmínky, že osoby nejdou společně 
(platí pro vstuo do KPB a Sauny). Mohou ji tedy využívat 
rovněž vaši rodinní příslušníci či přátelé.
 
ZMĚNA OSOBNÍCH ÚDAJŮ IHNED NA RECEPCI - při 
jakýchkoli změnách v osobních údajích (přechod na jinou 
kategorii, telefon,...) není nutné zřízení nové karty. Bude 
vám pouze aktivována stávající karta nebo čipové hodinky. 
 
DOBÍJENÍ KREDITU SI URČUJETE SAMI - není nijak limito-
váno

VÝHODY MĚSTSKÉ KARTY

  LEDEN
• Vodní noc - Krytý plavecký bazén (KPB)
• 2. kolo okresní školní ligy - soutěž pro druhý stupeň ZŠ    
  a víceletá gymnázia
• Saunování s rituály 25.1.2014 - Sauna
• Veřejné bruslení - Zimní stadion, st - 16:00 - 18:30 
   hod., so - 13:30 - 16:00 hod., ne - 13:30 - 16:00 hod.
• Centrum RIO - nutné objednání - rezervační systém 
   http://rezervace.bazenusti.cz/

  ÚNOR 
• Valentýsnká vodní noc 15.2.2014 - KPB
• Saunování s rituály - Sauna
• Veřejné bruslení - Zimní stadion, st - 16:00 - 18:30 
   hod., so - 13:30 - 16:00 hod., 13:30 - 16:00 hod.
• Centrum RIO - nutné objednání - rezervační systém 
   http://rezervace.bazenusti.cz/

  BŘEZEN
• Vodní noc - KPB
• Vodní víkend (světový den vody 23.3.2014):  
   21. - 23.3.2014 vodní pólo, vodní noc, nahaté koupání, 
   aquazorbing - KPB 
• Saunování s rituály - Sauna
• Veřejně bruslení - Zimní stadion, st - 16:00 - 18:30 hod., 
    so - 13:30 - 16:00 hod., ne - 13:30 - 16:00 hod.
• Centrum RIO - nutné objednání - rezervační systém       
   http://rezervace.bazenusti.cz/. 
 
   Všechny akce jsou uveřejněny s přesným termí-
   nem na www.bazenusti.cz
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Vedení společnosti
Třebovská 287
Ústí nad Orlicí, 562 03
Tel.: 465 519 841
tepvos@tepvos.cz

Energetické služby
Heranova 76
Ústí nad Orlicí, 562 06
teplo - hlášení havárií 777 673 351

Komunální služby
Královehradecká 1526
Ústí nad Orlicí, 562 01
Tel.: 465 525 579
kubat@tepvos.cz

Vodohospodářské služby
Ústí nad Orlicí 1458
Libchavy, 561 16
voda - hlášení havárií 777 673 350
cov@tepvos.cz

Rekreační služby
Polská 1360 
Ústí nad Orlicí, 562 01
Tel.: 465 524 254, 734 353 475
krajova@tepvos.cz

INFORMACE O MĚSTSKÉ KARTĚ
Pokračují převody z Identifikačních karet na Městské 

Co nabízí Rekreační služby? 
 
Krytý plavecký bazén (KPB)
Polská 1360, Ústí nad Orlicí, 562 01 
tel.: 734 353 475, kpb@tepvos.cz 
www.bazenusti.cz

Centrum Rio / v budově KPB 
Indoor Cycling, TRX, K2 Hiking, Flowin
na jednotlivé cvičení je nutné se 
objednat 
www.tepvos.cz/rezervace 
 
Pohybově rekreační aktivity pro děti 
/ v budově KPB 
Plavecká škola, Plavání kojenců ve 
vaně, Plavání kojenců a batolat, 
Plavání děti s rodiči, Plavecká příprav-
ka, Aroma masáže pro děti, Plavecký 
kroužek DDM
plavecka.skola@tepvos.cz,  
tel.: 465 524 650, 734 353 474 

Solárium a vibra systém / v budově 
KPB 
Návštěvu lze objednat na  
tel.: 734 353 472 
 
Sauna 
V Lukách 135, Ústí nad Orlicí, 562 01
sauna@tepvos.cz, tel.: 774 673 365 
 
Zimní stadion 
Q. Kociana, Ústí nad Orlicí, 562 01 
zsuo@tepvos.cz, tel.: 608 553 305 
 
Aquapark
V Lukách, Ústí nad Orlucí, 562 01
aquapark.uo@tepvos.cz,  
tel.: 465 527 898, 608 553 305 
 
Skatepark 
www.skateparkustinadorlici.cz
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karty. 
Majitelé Identifikační karty mohou stále navštívit pokladnu Krytého plavecké-
ho bazénu, kde se převádějí zůstatky z Identifikačních karet na Městské karty 
nebo čipové hodinky.  
Jedná se o změnu vstupního systému do Krytého plaveckého bazénu, Sauny, 
Skateparku, Zimního stadionu a Aquaparku.

Vstup s Identifikační kartou od 2.9.2013 do uvedených sportovišť nebude 
možný. Prosíme všechny majitele, kteří chtějí dál využívat systém karet, 
aby navštívili pokladnu Krytého plaveckého bazénu. 


