
S příchodem září začínáme očekávat změnu v počasí. Po horkém létě se začínají ochlazovat nejdřív večery a noci. Většina lidí 
tuto změnu vítá a je příjemné cítit chladnější vzduch. Také vnímáme postupné zkracování denního světla. Příroda se začíná 
připravovat na změnu, která sebou přináší období sklizní a ochutnávání úrody. Podzimní vítr očesává barevné listí a přináší 
první opravdu chladné dny, které nás nutí změnit oblékání. Zachumláme se do svetrů, kabátů, bund, možná i čepic, šál a 
klobouků; vytáhneme z šatníků a botníků ty teplejší vrstvy oděvů a obutí. Když zafouká studený podzimní vítr, je potřeba být 
připravený na změnu.
Městská společnost TEPVOS je připravená i na podzimní vítr. Její všechny divize a úseky se všemi zaměstnanci pracují a 
zajišťují dodávky tepla, teplé vody, pitné vody, čištění odpadních vod, úklid ve městě, provoz sportovišť pro odpočinek a 
zábavu - to vše v plném rozsahu a bez zbytečných omezení. Jsme tady pro vás pro naše město v podhůří Orlických hor, ať 
pálí letní slunce nebo sviští podzimní vítr. A o zimě - o té ještě bude řeč.  

PODZIMNÍ VÍTR

 TEPVOS ZPRAVODAJ
 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři.
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Léto letos odchází docela dlouho. Je to dobře – nejen pro děti. Přechod mezi 
létem a podzimem máme v TEPVOSU rádi – je to pro nás takový nádech. V létě 
se sekala tráva, připravovala zimní technika, naplno jel nový Aquapark – a teď 
přichází čas nabrat dech před zimou, před sněhem, který prověří stroje i lidi a 
vyryje vrásky na čela dispečerů (protože Ústí je kopcovité a jezdit se musí do 
všech míst). Znovu tak ve spolupráci s městem aktualizujeme plán zimní údržby 
komunikací, aby se na nic důležitého nezapomnělo a abychom mohli techniku i 
zaměstnance využít co nejefektivněji. 
A tak si ještě užijte posledního zbytečku léta a nástupu podzimu se vším, co k 
němu patří – s barevnými stromy i s deštníky v kabelkách či aktovkách. Vodu 
potřebujeme, jen ať prší. A až místo kapek vzduchem zavíří bílé vločky, my 
budeme připraveni, aby vaše cesta byla průjezdná. Jsme tady od toho. A pokud 
někdy budeme prohrávat – protože na všechno se nedá připravit – vždycky to 
bude jen na chvíli. 

Mějte hezký podzim!

Ing. Václav Knejp
jednatel společnosti TEPVOS
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Je to již více než 10 let, kdy začala společnost TEPVOS 
spolupracovat s ústeckým úřadem práce (ÚP) na projektu 
Veřejně prospěšných prací (VPP). Jedná se o program 
zaměstnávání těžko umístitelných osob na trhu práce (většinou 
dlouhodobě nezaměstnaní). Projekt je částečně dotován ÚP 
a jeho účelem je, aby si dlouhodobě nezaměstnaní občané 
znovu obnovili a vštípili pracovní návyky.
Od loňska jsme se též podíleli na projektu Veřejné služby 

– projektu pro občany pobírající dávky hmotné nouze. Po 
odpracování 20, případně 30 hodin měsíčně, byla navýšena 
dávka hmotné nouze o určitou částku. Po prvotním nadšení, 
kdy se přihlásilo cca 10 občanů, celý projekt v tichosti vyšuměl 
a poslední dva občané, kteří vydrželi, jsme nechali zařadit do 
projektu VPP…
Letošního roku jsme byli požádáni MÚ, abychom ve spolupráci 
s mediační a probační službou zajistili ještě výkon obecně 
prospěšných prací (OPP), což je prakticky alternativní výkon 
trestu odpracováním, soudem stanoveného, počtu hodin 

Energetické služby 

PROGRAM VPP A OSTATNÍ SPOLUPRÁCE S ÚŘADEM PRÁCE

DODÁVKY TEPLA ZAČÍNAJÍ
Tak nám opět končí léto, které bylo letos výjimečně dlouhé 
a teplotně nadstandartní. Nastává čas podzimních plískanic 
a snad i znatelného snížení teplot. Tedy období roku, kdy 
se naplno projeví, jak jsme schopni zajistit bezporuchové 
a bezpečné dodávky tepla všem našim odběratelům. 
Společnost TEPVOS vyrábí teplo v cca 35 kotelnách. Jedná 
se o kotelny blokové, ale i domovní. Dnes již práce topiče 
nespočívá v udržování ohně pravidelným doplňováním uhlí. 
Společnost TEPVOS provozuje ve všech případech již pouze 
moderní plynové kotelny. Dnešní práce topiče spočívá zejména 
v neustálém dohledu nad provozem kotelen. Aktuální údaje 
o provozech kotelen jsou zobrazovány na tzv. dispečerském 
pracovišti. Zde se na monitoru počítače zobrazují aktuální 

Komunální služby 

obecně prospěšných prací. Ze tří adeptů OPP si jeden svůj 
alternativní trest odpracoval, druhý se nedostavil a se třetím 
jsme již delší dobu v jednání, ale zatím bez pozitivního posunu…
Pracovníci v programu VPP jsou zaměstnanci společnosti 
TEPVOS se všemi právy a povinnostmi. Po dobu 10 let výkonu 
VPP se v tomto programu prostřídalo mnoho pracovníků, kteří 
se podíleli a podílejí na úklidu a čištění města, jak v letním, tak i 
v zimním období, případně pomáhali při údržbě městské zeleně. 
Během času se nám podařilo vybrat povětšinou spolehlivé 
pracovníky, kteří mají nemalou zásluhu na tom, jak nyní naše 
město vypadá.
O tom, že program VPP má pozitivní smysl, svědčí fakt, že 
poměrně velká část pracovníků přešla do normálního 
pracovního procesu, a to nejen u nás, ale i v dalších ústeckých 
firmách.

Petr Hovádek
ředitel divize Služby
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INVESTICE DO VODY JE INVESTICÍ DO NAŠEHO MĚSTA
Máme za sebou léto a s ním i množství každodenní, mnohdy 
anonymní práce, jejíž výsledky stojí za povšimnutí. Pro čtenáře 
není neznámou informací, že prvořadým úkolem je udržení 
kvality našich podzemních vod a rovnoměrné zásobování 
obyvatel pitnou vodou dle jejich momentálních požadavků. V 
letních měsících došlo k omezení dodávek zcela výjimečně i 
přes fakt, že velmi horké léto přineslo mimořádné situace. S 
potěšením musím konstatovat, že se společnost může více než 
kdykoli předtím spolehnout na profesionalitu a odbornost 
svých zaměstnanců. 
Během léta probíhaly rekonstrukce vodovodů, na které letos 
naše společnost vyčlenila nemalé finanční prostředky. Mezi 
hlavní investiční akce v letošním roce jistě patří výměna 
vodovodního potrubí v ul. Balcarova a na Mírovém náměstí, 
dále oprava kanalizační stoky v ulici Příkopy bez výkopovou 
metodou.
Investice do infrastruktury nemůžeme ignorovat. Oprava a 
modernizace našich sítí je nutností. Nejen v zahraničí, ale i u nás 
se potýkáme s nedostatkem vody. Nastala doba, kdy se 
zintenzivňují snahy o šetření této komodity. Chceme-li udržet 
náš standard, nemůžeme volit cestu podfinancování 
pravidelných oprav a nedostatečnou modernizaci.  Díky naší 
činnosti a investicím v minulých letech jsme zásadním 
způsobem snížili ztráty vody na vodovodním potrubí. Je nutné 
podotknout, že naší společnosti se toto všechno daří se stálou 

Jiří Drábek
ředitel divize ES

cenovou politikou, která naše občany příliš nezatěžuje. Držíme se filozofie, že „co z vody pochází se do vody opět vrací“, ale ani 
to není pro čtenáře žádnou novinkou. Investovat do vody, znamená investovat do společnosti a do našeho města. 
Závěrem bych chtěl poděkovat těm pracovníkům, kteří se snaží odstraňovat závady na vodovodech neprodleně bez ohledu na 
počasí, nebo zda je neděle či svátek. I díky těmto lidem, máte vy občané možnost bezproblémového využívání naší základní 
životní podmínky.

Michal Kaválek, DiS.
ředitel divize Vodohospodářské služby      

hodnoty o teplotě vody z kotle, teplotě zpáteční vody, která se 
vrací do kotle, údaje o průtocích topné vody, a hlavně údaje o 
poruchách. V případě poruchy se u příslušné kotelny na monitoru 
rozsvítí červená kontrolka. Dispečer rozbalí menu k příslušné 
kotelně a zjistí, o jakou poruchu se jedná. Některé poruchy 
dokáže odstranit okamžitě přímo z dispečerského pracoviště. 
Pro odstranění závažnějších poruch je nutná osobní návštěva 
kotelny. Druhý pracovník směny na kotelnu osobně dojede a 
poruchu odstraní. Jsou ovšem i poruchy, kde je potřeba zásah 
externího servisního technika. Těch je i díky letním činnostem na 
údržbě technologie minimálně. Většinou je na kotelně připraven 
k okamžitému spuštění i další kotel a zákazník případný výpadek 
vůbec nepozná. Doufáme že i na nastávající topnou sezónu jsme 
technologii tepelného hospodářství připravili dostatečně, aby 
odběratel tepla neměl žádné výhrady ke kvalitě dodávky tepla. 
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Jednou z možností, jak zpestřit dětem denní program v mateřské škole je návštěva sauny. Ať už je to vlastní sauna ve školce, či městská 
sauna, kterou provozuje naše společnost. Saunová lázeň není pouze zpříjemnění a zpestření týdenního režimu dětí ve školce, ale 
zároveň je to zdravotní prevence předškolních dětí v častém boji s rinovirózou, nebo chcete-li s chřipkou.

SAUNOVÁNÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL V MĚSTSKÉ SAUNĚ V ÚSTÍ NAD ORLICÍ (ČÁST 1.)

AQUAPARK V ÚSTÍ NAD ORLICÍ NAVŠTÍVILO VÍCE NEŽ 50.000 NÁVŠTĚVNÍKŮ.

Komunální služby - KS

HISTORIE
V roce 1969 pod vedením Ing. Kasla, 
předsedy TJ Jiskra, postavila řada 
nadšenců saunu v ulici V Lukách. Ta se stala 
během krátké chvíle oblíbeným místem 
mnoha saunofilů, a to z několika hledisek. 
Jedním z nich je zdravotní účinek, jenž je 
natolik blahodárný pro lidský organismus. 
Dalším pak dokonalé řemeslné provedení 
a dispoziční myšlenka celého objektu 
sauny. Tento téměř 50 let starý počin 
vytvořil tradici, jež přetrvává dodnes. 
Abychom tuto myšlenku a tradici udrželi, 
musíme naši činnost udržet na kvalitní 
úrovni a hledat nové zájemce, kteří kouzlu 
saunování propadnou. A kde jinde začít, 
než u těch nejmenších návštěvníků, kteří 
k nám přicházejí nebo přijíždějí z našeho 
města i jeho blízkého okol.

Hana Venská - saunérka předškoláků 
a doplnil Ing. Petr Hovádek ředitel divize Služby

ZDRAVOTNÍ PŘÍNOS
Statistický výzkum z Humboldtovy univerzity v Berlíně dokazuje, že pravidelné 
saunování chrání děti před častými sezónními respiračními chorobami. Hlavní důvod je 
ten, že horké prostředí v prohřívárně ničí viry již při teplotě 37,1°C a dětský organizmus se 
běhen saunování zahřívá na teplotu kolem 37,8°C. Toto počínání má za následek oživení 
aktivity bílých krvinek, tzv. „žroutů“ bacilů v organismu. Tento jednoduchý zdravotní 
účinek, pokud je dobře aplikován, může zaručit pouze sauna. 

ALE JE TO I TROCHU O PENĚZÍCH
Velice záleží na informovanosti rodičů a představě zdravého životního stylu jejich dětí. 
Rodič je ten, kdo saunování platí a rozhoduje o tom, zda jeho potomek saunu bude či 
nebude navštěvovat. Bohužel to není pouze o ceně za saunu, ta je u naší společnosti 
velice nízká. Daleko větší finanční zátěží je doprava do městské sauny a zpět do školky. 
Saunování mateřských školek se účastní poměrně malé kolektivy osmi až deseti dětí, 
na které potom poměrná částka na dopravu činí nezanedbatelnou částku a je škoda, 
že právě díky vysokým nákladům na dopravu, se mnoho vzdálenějších mateřinek do 
programu saunování předškolních dětí zapojit nemůže.  Zde je prostor k zamyšlení, zda 
by se v obecních rozpočtech, v rámci některého z dotačních titulů, nenašly finance, které 
by alespoň zčásti náklady na dopravu pokryly…
Konec 1. části

Sezóna v Aquaparku v Ústí nad Orlicí byla ukončena vyhlášením Jubilejního návštěvníka, který prošel branami Aquaparku, symbolicky 
v den jeho uzavření. Od roku 2004 se tak poprvé počet návštěvníků Aquaparku, kteří využili některé z nabízených služeb, dostal nad 
hranici 50 000 osob.
Jubilejním návštěvníkem Aquaparku v Ústí nad Orlicí se stal člen sympatické pětičlenné rodiny z Damníkova, která dostala cenu 
z rukou jednatele městské společnosti TEPVOS Ing. Martina Pirkla. V dárkové tašce si rodina odnesla spoustu drobných dárků od 
městské společnosti TEPVOS a volné vstupy do Aquaparku i Krytého plaveckého bazénu v Ústí nad Orlicí.
Jubilejní návštěvníci, kteří prý v minulosti neměli na podobné soutěže nikdy štěstí, měli z výhry upřímnou radost. V letošním roce 
navštívili Aquapark v Ústí nad Orlicí po jeho rekonstrukci poprvé a moc se jim líbil. Chválili zejména spoustu nových atrakcí pro děti, 
jejichž spokojenost je pro ně prioritou a odpověděli na několik otázek zástupce provozovatele:

1. Vyhráli jste už v minulosti v podobné soutěži?
Vyhrála jsem pouze jednou a to papíry na motorku.

2. Jak se Vám v Aquaparku v Ústí nad Orlicí líbí a jak často jej 
navštěvujete?
V letošním roce jsme tu poprvé. Aquapark se nám po rekonstrukci líbí 
moc. Je tu spoustu nových atrakcí pro děti.

3. Co byste nám doporučili v Aquaparku zlepšit?
Zatím nevím, Aquapark je veliký a musíme ho nejdříve pořádně 
prozkoumat. Ale děti jsou tu spokojené a to je základ.
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ZHODNOCENÍ UKONČENÉ SEZÓNY V AQUAPARKU:

NOČNÍ FOTOGRAFIE Z AQUAPARKU: 

Městská společnost TEPVOS jako vlastník a provozovatel ukončila v pátek 7. 9. 2018 sezónu v Aquaparku v Ústí nad Orlicí, která byla 
zahájena 22. června po rozsáhlé rekonstrukci. Z pohledu provozovatele byla co do počtu návštěvníků nejúspěšnější od roku 2004 – 
širokou nabídku služeb Aquaparku využilo rekordních 50.031 zákazníků.
Tropické letní počasí umožnilo naplno využít nově zrekonstruovaný Aquapark včetně doprovodných služeb. Návštěvníci si tak mohli 
v parných letních dnech užívat nové nerezové bazény a atrakce, umístěné jednak ve velkém bazénu a zejména pak v dětské části. 
Oblíbené bylo i noční koupání s novým barevným osvětlením bazénů.

Díky příznivému počasí se v průběhu letních prázdnin 
podařilo pro návštěvníky uspořádat i spoustu 
doprovodných akcí. V červenci a v srpnu si návštěvníci 
tak mohli užít barmanskou show nebo soutěžní animační 
program pro děti i dospělé. Volnočasové aktivity doplnilo 
Pískohraní, kde si malí i velcí mohli v dílničkách vytvářet 
drobné předměty. V Aquaparku jste též mohli vidět Letní 
jízdu s Rádiem Černá Hora, pojišťovnu VZP i AVON Lady. 
Na konci srpna se pak konal tradiční beachvolejbalový 
turnaj.
Pro příští sezónu plánujeme dokončení realizace 
některých částí Aquaparku, které nebylo možné provést 
v letošním roce s ohledem na probíhající rekonstrukci. 
Jedná se zejména o úpravu travnaté plochy a oplocení 
Aquaparku.
Společnost TEPVOS děkuje návštěvníkům Aquaparku 
za vysokou návštěvnost a svým zaměstnancům a 
spolupracovníkům za zajištění služeb na vysoké úrovni. 
Věříme, že nám zachováte svoji přízeň i pro další období a 
srdečně Vás zveme do Krytého plaveckého bazénu, Sauny 
a dalších zařízení provozovaných městskou společností 
TEPVOS.

Krytý plavecký bazén provozuje městská společnost Tepvos - úsek Rekreační služby.

KONDIČNÍ PLAVÁNÍ
KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN ÚSTÍ NAD ORLICÍ

BEZ TRENÉRA

www.bazenusti.cz, www.facebook.com/tepvos

OMEZENÁ KAPACITA - ZAJISTI SI SVÉ MÍSTO PŘES REZERVAČNÍ SYSTÉM

KAŽDÉ ÚTERÝ 

150 Kč 110 Kč
S TRENÉREM 

19:00 - 20:00 HOD. 

MOŽNOST NECHAT SI SESTAVIT INDIVIDUÁLNÍ TRÉNINKOVÝ PLÁN

5 PLAVECKÝCH DRAH K DISPOZICI
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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
777 673 351
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

ŘÍJEN
KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN
27. 10. Halloweenské odpoledne pro děti 
27. 10. Halloweenská vodní noc (120 Kč / 
3 hod.) - (21 – 24 h.) 
30. 10. Podzimní prázdniny s VZP

HŘIŠTĚ + MINIGOLF - ukončení 28.10.

SAUNA - Thajské masáže na objednání

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
centrumrio.auksys.com/master

Solárium v budově KPB
Rezervace je možná 
na tel.: 734 353 475 

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.: 734 353 473

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.: 728 886 598

CO NABÍZÍ REKREAČNÍ SLUŽBY?

LISTOPAD
KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN 
16. 11. – 18. 11. Solárium za 4 Kč - AKCE
24. 11.  Nahaté koupání (20 – 22 h.)

ZIMNÍ STADION
17. 11. nebo 24. 11. otevření Zimního 
stadionu

SAUNA - Thajské masáže na objednání

PROSINEC
KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN
8. 12. Mikulášské odpoledne pro děti (15 – 18 h.)
21. 12. Vánoční vodní noc (21 – 24 h.) 
 22. 12. 2017 – 2. 1. 2018 Vánoční prázdniny - 
provozní doba

SAUNA - Thajské masáže na objednání

ZIMNÍ STADION - zimní bruslení

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

REKREAČNÍ SLUŽBY – PLÁN AKCÍ

Vydává TEPVOS, spol. s r.o., IČ 25945793, Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí.


