
Zase přišla zima. Oproti létu jde o období rozhodně klidnější. Mráz a sníh jako by život zklidňoval, zpomaloval. Pro nás v TEPVOSu 
to ale neplatí. Na silnicích a chodnících umí mráz a sníh nadělat pěknou paseku, když se dobře a včas neuklidí. Do bytů a na 
pracoviště je třeba přivést nejen vodu, to celoročně, ale v zimě i teplo. Všechno musí klapat, na všechno musíme být připraveni. 
A tak máme k dispozici včas nakoupený posypový materiál, dobře ošetřenou techniku, efektivně fungující kotelny a rozvody 
tepla. A hlavně lidi – bez dobrých zaměstnanců se neobejdeme. 
Je zima, jsme zase na konci roku. Úspěšného roku. Leccos se podařilo: zahájení výstavby nového vodojemu v Knapovci, 
výstavba nové odlehčovací komory v Hylvátech, realizace rekonstrukce vodovodních řadů v ul. ČSA a Třebovská, rekonstrukce a 
modernizace menších domovních kotelen, úklid města, letní údržba zelených ploch, výstavba a modernizace veřejného osvětlení, 
zajištění provozu v úseku Rekreační služby a mnoho dalšího. Všechno se to podařilo díky správnému přístupu, rozumnému 
řízení, kvalitní technice – a hlavně díky dobrým zaměstnancům. Hodně sil je to stálo - a ani přes zimu si neodpočinou, tak už to 
ve službách našeho druhu bývá a musíme s tím počítat. Všichni, lidé i stroje, jsme připraveni se postavit mezi vás a sníh, mezi vás 
a mráz, mezi vás a nepřízeň počasí. Jsme připraveni udržovat sjízdné komunikace, bezpečný pohyb chodců i teplo v domovech 
a kancelářích našeho města. Zima se nedá naplánovat a může přinést nečekané situace, může nám i vám zkomplikovat život – 
ale TEPVOS, městská společnost, dává v těžkých chvílích jistotu. Když se mráz a sníh postaví proti obyvatelům města, všichni 
naši zaměstnanci budou se svou technikou a svými znalostmi stát na vaší straně. Je to taková zimní jistota. Jistota s TEPVOSem, 
která sice nikdy nebude bezchybná, ale vždycky udrží stabilitu. 

A tak mějte klidnou zimu, spokojené Vánoce a dobrý rok 2017!

Zima začíná, rok končí, služba pokračuje

 TEPVOS ZPRAVODAJ
 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
blíží se závěr roku 2016, čas hodnocení, bilancování, které vždy přichází s 
ukončením starého roku. Městská společnost TEPVOS zajišťuje služby v oblasti 
vytápění, dodávek vody, správy kanalizace, komunálních služeb, správy sportovišť 
a rekreačních zařízení a celou řadu navazujících služeb. Rok 2016 hodnotím úspěšně. 
I přes rozsáhlé investice do vodohospodářské infrastruktury držíme cenu vody na 
stejné úrovni. Teplo snižujeme o 77 Kč/GJ, dostali jsme se pod hranici 400 Kč/GJ. 
Také hodnotíme a bilancujeme uplynulé období. Úroveň a kvalitu poskytovaných 
služeb neustále zvyšujeme.
Cením si odborné práce našich zaměstnanců. Vše, co děláme, veškeré výsledky, jsou 
závislé na dobrém týmu pracovníků. Je dobré vědět, že se můžeme spolehnout na 
naše zaměstnance, kteří svou práci vždy dobře a včas odvedou.

S výhledem a plány do roku 2017 věřím, že naše služby budou vždy spolehlivé a 
budeme připraveni čelit standardním i nečekaným událostem. Přeji všem krásné 
Vánoce a úspěšný vstup do nového roku 2017.

Ing. Martin Pirkl
jednatel městské společnosti TEPVOS
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Ve středu 13. 5. 2015 od 14 hodin byl v areálu Komunálních služeb (ul. 
Královéhradecká) otevřen Sběrný dvůr (SD) pro obyvatele Ústí nad Orlicí. 
Výstavba SD byla investicí města Ústí nad Orlicí za dotační podpory 
z Operačního programu Životní prostředí. Zařízení splňuje veškeré 
nezbytné provozní a ekologické požadavky pro shromažďování odpadů. 
Vybudování SD vytváří podmínky nejen pro snížení odpadu ukládaných 
na skládku (a tedy vyšší podíl separovaných odpadů), ale předpokládá 
se také zlepšení životního prostředí ve městě a regionu. Provozovatelem 
je městská společnosti TEPVOS. Do SD mohou odložit odpad obyvatelé 
Ústí nad Orlicí. Pro lepší manipulaci při vykládání je potřeba roztřídit 
odpad před odvozem na SD.
Modernizací vznikly nové prostory pro uložení odpadu. Centrální 
část SD zabírá nájezdová rampa pro shoz odpadu, dále sklad 
nebezpečného odpadu, sklad drobných elektrospotřebičů a 
zázemí obsluhy SD. Více než po roce plného provozu hodnotíme využití 
SD několika čísly. 

Do Sběrného dvora je možné uložit zdarma následující druhy odpadů:
1. NEBEZPEČNÝ ODPAD – obaly od chemických látek, chemikálie, olejové filtry, léčiva, monočlánky, atd.
2. SMĚSNÝ ODPAD – plastové obaly, biologicky rozložitelný odpad, objemný odpad, železo, dřevo, pneumatiky (max. 5 ks bez 
disků z osobních vozidel).
3. PAPÍR A DROBNÉ ELEKTRO – knihy, časopisy, kartony, TV, počítačové monitory, vysavače, tiskárny, videa, rádia, atd.
4. NÁBYTEK – dřevo, dveře, skříně, čalouněný nábytek, okenní rámy, atd.
5. VELKÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE – pračky, ledničky, myčky, atd.
ZPĚTNÝ ODBĚR – lednice, vysavače, mikrovlné trouby, pračky, myčky, sekačky, rychlovarné konvice, televize, monitory, tiskárny, 
magnetofony, rádia, vysílačky atd.

Z uvedených čísel je vidět, že došlo k nárůstu 
některých položek, ale také ke snížení například u 
plastových obalů. Důvodem snížení u této položky 
je zavedení pytlového sběru odpad z domácností. 
Město Ústí nad Orlicí připravilo systém pytlového 
sběru ve spolupráci se společností EKOLA, která 
zajišťuje svoz pytlů. Do systému se zapojilo velké 
množství obyvatel a pytlový sběr je velmi efektivní. 

Energetické služby 

Vybudování Sběrného dvora přineslo ovoce

Nová obchodní kancelář Pražské plynárenské, a. s.  
Pražská plynárenská otevřela 5. 12. 2016 v Ústí nad Orlicí svou 
novou obchodní kancelář. Široké veřejnosti je k dispozici v 
Královéhradecké ulici 1566 (v budově Zákaznického centra 
TEPVOS) otevřeno je od pondělí do čtvrtka od 8:00 do 17:00 
hod., v pátek od 8:00 do 15:00 hod. Pro telefonický kontakt je 
možné využít číslo 465 519 849.
Pro návštěvníky je, kromě vyřízení veškerých záležitostí 
souvisejících s dodávkou zemního plynu a elektřiny od 
Pražské plynárenské, k dispozici i související energetické 
poradenství a nabídka bonusů, služeb a výhod, které 
společnost svým zákazníkům poskytuje.
Jedná se celkově již o čtvrtou plnohodnotnou obchodní 
kancelář Pražské plynárenské, přičemž v lednu příštího roku 

Komunální služby 

Odevzdaný odpad rok 2014

objemný odpad 670,27 t

nebezpečný odpad 9,07 t

bio odpad 1789,05 t

pneumatiky 16,54 t 

plastové obaly 24,08 t

Odevzdaný odpad 1. 7. 2015 - 30. 6. 2016

objemný odpad 2027,02 t

nebezpečný odpad 11,541 t

bio odpad 279,13 t

pneumatiky 16,07 t 

plastové obaly 19,98 t
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U vodného dochází po třech letech k nepatrnému zvýšení ceny o 0,23 Kč/m3 
(vč. DPH), tj. o 0,78% Hlavním důvodem zvýšení ceny vodného je zajištění 
udržitelnosti projekt realizovaného s podporou evropských fondů -  „Výstavba 
vodojemu Knapovec“, stanovené podmínkami poskytovatele dotace. Výsledná 
cena musí také generovat dostatek finančních prostředků jednak na další 
obnovu kanalizační a vodovodní sítě vyplývající z platné legislativy a dále na 
splácení úvěrů vč. úroků. U stočného naopak cena po šesti letech zůstává stejná 
jako v roce 2016, a to i přes přetrvávající pokles spotřeby vody. Velkou měrou 
se na udržení stejné ceny, jako v roce 2016 podílí snížení provozních nákladů, 
zejména optimalizace chodu ČOV po provedené rekonstrukci a významná 
úspora úrokových nákladů dosažená refinancováním půjčky na akci „Ústí nad 
Orlicí – kanalizace a ČOV“ za podstatně výhodnějších podmínek.

Cena vodného a stočného pro rok 2017

Městská společnost TEPVOS opět snižuje ceny tepla v Ústí nad Orlicí

plánuje otevřít další v Sokolově. Kromě toho provozuje v rámci České republiky, ve 
spolupráci se svými obchodními zástupci, i několik kontaktních míst.
Pražská plynárenská je českým dodavatelem energií, kterého vlastní Hlavní město 
Praha. Je druhým největším tuzemským dodavatelem zemního plynu a energie 
celkově dodává do bezmála 420 tisíc odběrných míst po celé České republice. K 
samotné dodávce energií nabízí i širokou nabídku doprovodných služeb a bonusů, 
v tuzemsku mnohdy ojedinělých.

Divize ENERGETICKÉ SLUŽBY městské společnosti TEPVOS již zná průměrnou 
kalkulovanou cenu tepla, kterou bude účtovat svým zákazníkům v roce 2017. 
Průměrná kalkulovaná cena tepla dodávaná společností TEPVOS, spol. s r.o. bude 
v roce 2017 ve výši 384,-Kč/GJ. Pro porovnání uvádíme tuto cenu pro rok 2016, kdy 
byla ve výši 461,-Kč/GJ. Jedná se tedy o výrazné snížení ceny. Pro lepší porovnání 
uvádíme i cenu tepla dodávaného z tepelné elektrárny Opatovice. Ta má pro rok 
2017, dle informací zveřejněných na webových stránkách elektrárny, průměrnou 
kalkulovanou cenu ve výši 433,-Kč/GJ. Všechny výše uvedené ceny jsou bez DPH, 
která je v tomto případě 15%. Opatovice zásobují teplem velkou část odběrných 
míst v krajských městech Pardubice a Hradec Králové a v bývalém okresním městě 
Chrudim. V minulosti byla cena tepla z Opatovic jednou z nejnižších cen tepla v 
republice a mnoho výrobců tepla se s touto cenou porovnávalo.

Celková cena vodného a stočného se v Ústí nad Orlicí pro příští rok celkově zvýší o 0,30 % včetně DPH, tedy celkem o 0,23  Kč/m3.  
U čtyřčlenné domácnosti při spotřebě cca 140 m3/rok tak dojde ke zvýšení nákladů na spotřebu pitné vody a odvedené odpadní 
vody o cca 10,70 Kč/měsíčně. I přes toto mírné zdražení jsme přesvědčeni, že při důležitosti vodárenských služeb pro životní 
prostředí, územní rozvoj a život každého z nás, budou ceny vodného a stočného v porovnání s ostatními službami stále přijatelné. 
Tyto prostředky budou plně využity pro obnovu a budování vodovodní a kanalizační sítě ve městě (např. nové vodovodní řady v ul. 
ČSA, nový přivaděč pro zajištění dostatku pitné vody, vybudování nových sítí v území PERLA atd.)
Dle dostupných zdrojů se v součtu cena vodného a stočného v Ústí nad Orlicí stále pohybuje ve srovnání s ostatními městy v ČR 
pod celostátním průměrem. 

Odevzdaný odpad rok 2014

objemný odpad 670,27 t

nebezpečný odpad 9,07 t

bio odpad 1789,05 t

pneumatiky 16,54 t 

plastové obaly 24,08 t

Odevzdaný odpad 1. 7. 2015 - 30. 6. 2016

objemný odpad 2027,02 t

nebezpečný odpad 11,541 t

bio odpad 279,13 t

pneumatiky 16,07 t 

plastové obaly 19,98 t

Cena bez DPH Cena s DPH 15 %
Voda pitná (vodné) 26,00 Kč/m3 29,90 Kč/m3

Voda odpadní (stočné)    41,05 Kč/m3 47,21 Kč/m3

Celkem    67,05 Kč/m3 77,11 Kč/m3
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Plavecká škola Chobotnice - vzdělání a tradice
Plavecká škola Chobotnice v Ústí nad Orlicí má více jak 30letou tradici. Po rekonstrukci 
Krytého plaveckého bazénu v roce 2006 a rozšířením prostorů vznikly nové možnosti 
pro další aktivity občanů města i okolí. Jednou z nich je zavedení výuky plavání pro 
děti různého věku. 
Plavecká škola provozuje výuku pět dní v týdnu v dopoledních a částečně 
odpoledních hodinách. Jedná se o přípravnou, základní a zdokonalovací plaveckou 
výuku. Instruktorky plavání přibližují dětem plavání zábavnou formou s ohledem na 
požadavky moderní plavecké výuky. Plavecká škola má letité zkušenosti a každoročně 
jí projde více než 3 000 spokojených dětí.

Komunální služby - KS

Naše kurzy vedou odborně vyškolené instruktorky, čímž je zajištěna kvalitní 
péče pro všechny děti. V každé skupině vytváříme metodický plán, který 
vychází z věku dětí a jejich pokročilosti ve skupině, ve které je zařazeno. Žádná 
skupinka nepracuje stejně. V metodickém plánu je také zahrnuto opakování a 
doučení zameškaného.
V novém školním roce jsme přivítali nové posily jak pro plaveckou školu, tak 
pro kurzy plavání kojenců a batolat. Jak bylo již řečeno, instruktorky jsou 
odborně vyškolené u certifikovaných školitelů. Díky tomu poskytujeme v naší 
plavecké škole kvalitní služby. Spokojenost dětí a jejich pokroky jsou totiž pro 
nás tou největší odměnou.

Plavecká škola Chobotnice
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1. Do funkce ředitele VS jste nastoupil 1. 3. 2016 a stal jste se nejmladším ředitelem divize městské společnosti TEPVOS. Jak 
tato pozice změnila Váš život?
Čím výše se člověk v pracovním žebříčku dostane, tím víc mu práce do života zasahuje. Na jednu stranu jsem potěšen, že mi 
byla svěřena tato funkce, otevřely se mi nové možnosti a pracovně mě to jistě posune dál, na druhou stranu s vedoucí pozicí 
samozřejmě přichází obrovská zodpovědnost a vyšší časová náročnost práce.

2. Jak hodnotíte dokončený projekt „Kanalizace a ČOV“ a jeho vliv na občany Ústí nad Orlicí a okolí?
Konečně jsme umožnili valné většině občanů Ústí nad Orlicí a Dlouhé Třebové napojit se na kanalizaci zakončenou čistírnou 
odpadních vod, což by mělo mít pozitivní vliv na kvalitu vody v řekách a celkově na životní prostředí. Došlo k prodloužení stokové 
sítě o cca 25,5 km a vybudování 25 přečerpávacích stanic. Věřím, že v budoucnu veřejnost ocení pozitivní vliv projektu na kvalitu 
služeb i životní prostředí ve městě.

3. Jaká technologie, použitá v Čistírně odpadních vod,  je podle vás nejzajímavější?
Možná jste čekali jinou odpověď, ale nejzajímavější „technologií“ je u nás dle mého názoru splachovací záchod – tam kde pro 
většinu lidí něco končí, pro nás je to vlastně začátek práce. A opravdu si v dnešní době nedokážu bez této „technologie“ představit 
běžný život.

 4. Je něco, co byste chtěl vzkázat čtenářům tohoto rozhovoru?
Pokud vás jen trochu zajímá, co se děje se světem kolem vás, přijďte se podívat na některý z našich Dnů otevřených dveří, uvidíte, 
v jaké špíně se každý den hrabeme a jak průzračnou vodu jsme na konci schopni vrátit zase zpátky přírodě.

5. Máte nějaké oblíbené místo, kde odpočíváte a nabíráte sílu?
Nevím, jestli si tam odpočinu, ale určitě jsem rád doma s dětmi (dvě malé slečny), které sice vždy spolehlivě zničí zbytky mých 
fyzických sil, ale zase mě nabijí psychicky. A pokud rodina a práce dovolí, tak rád pracuji na zahradě nebo si zajedu na ryby.

ROZHOVOR TEPVOSU:
Dnes s ředitelem divize Vodohospodářské služby (VS) panem Michalem Kaválkem 

VŽDY NĚCO NAVÍCVŽDY NĚCO NAVÍC
více výhodvíce výhod

www.ppas.cz  800 134 134

Plyn a elektřina výhodně
k tomu bonusy zdarma

Nová pobočka otevřena od 5. 12. 2016 

Adresa: Zákaznické centrum TEPVOS, spol. s r. o.,
Královéhradecká 1566, Ústí nad Orlicí, 562 01
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Vedení společnosti
Královéhradecká 1566
Ústí nad Orlicí, 562 01
465 519 844
tepvos@tepvos.cz

Energetické služby
Mazánkova 75
Ústí nad Orlicí, 562 06
465 523 164
divizees@tepvos.cz

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

Městská karta 
www.mestskakarta.cz 

info@mestska-karta.cz

Komunální služby
Královéhradecká 1526
Ústí nad Orlicí, 562 01
465 525 579
divizeks@tepvos.cz

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

LEDEN
KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN
9. 1. 2017 – Sanitární den
2. 1. – 31. 1. 2017 – Zvýhodněná cena 
vstupného (2 hod. za cenu 1,5 hod.)
7. 1. 2017 – Novoroční vodní noc (21 
– 24 hod.) – (120 Kč / 3 hod., relaxační 
centrum zdarma
28. 1. 2017 – Nahaté koupání při 
svíčkách
SAUNA – otevřena podle provozní doby
ZIMNÍ STADION – otevřen podle 
provozní doby

Krytý plavecký bazén (KPB)
Polská 1360, Ústí nad Orlicí, 562 01
tel.: 734 353 475, kpb@tepvos.cz
www.bazenusti.cz
 
sportovní Centrum Rio / v budově KPB
Indoor Cycling, TRX, K2 Hiking, Flowin
jednotlivé cvičení je nutné objednat
www.bazenusti.cz/centrum-rio/ nebo
www.tepvos.cz/rezervace

Solárium v budově KPB
Rezervace je možná 
na tel.: 734 353 475 nebo
www.tepvos.cz/rezervace

Pohybově rekreační aktivity pro 
děti v budově KPB
Plavecká škola, Plavání kojenců a batolat,
Plavání děti s rodiči
plavecka.skola@tepvos.cz
tel.: 465 524 650, 734 353 474

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

Hřiště pro všechny
Q. Kociana, Ústí nad Orlicí, 562 01
září – říjen otevřeno 10 – 18 hod.
obsluha 734 353 473 

Minigolf
Q. Kociana, Ústí nad Orlicí, 562 01
září – říjen otevřeno 10 – 18 hod.
obsluha 734 353 473 

Skatepark
www.skateparkustinadorlici.cz
tel.: 731 473 409

Co nabízí RekReační služby?

ÚNOR
KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN
13. 2. 2017 – Sanitární den
1. 2. – 28. 2. 2017 - Zvýhodněná cena 
vstupného (2 hod. za cenu 1,5 hod.)
11. 2. 2017 – Valentýnská vodní noc 
(21 – 24 hod.) – (120 Kč / 3 hod., 
relaxační centrum zdarma)
SAUNA – otevřena podle provozní doby
ZIMNÍ STADION
3. 2. 2017 – Bruslení o pololetních 
prázdninách (děti s vysvědčením – 
vstup 10 Kč)

BŘEZEN
KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN
13. 3. 2017 – Sanitární den
1. 3. - 31. 3. 2017 – Zvýhodněná cena 
vstupného (2 hod. za cenu 1,5 hod.)
24. 3. 2017 – Turnaj ve vodním pólu
25. 3. – 26. 3. 2017 – Vodní víkend
25. 3. 2017 – Vodní noc (21 – 24 hod.) 
– (120 Kč / 3 hod., relaxační centrum 
zdarma, solárium 4 Kč / min.)
SAUNA – otevřena podle provozní doby
ZIMNÍ STADION
Ukončení provozu Zimního stadionu  
podle počasí (asi polovina března)

Termíny akcí se mohou změnit   I   Aktuální informace na www.bazenusti.cz.

RekReační služby – plán akCí
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