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Nedávno jsem se dozvěděla, že snižování slunečního svitu, způsobuje změnu barvy listů na stromech. Podzimní barevné listí 
mám moc ráda a vždy v přírodě obdivuji pestrou škálu, která se na listech objevuje. Vůně spadaného listí a krása babího léta je 
příjemným časem pro výlety do lesa a sklízení úrody na zahrádkách.
Městská společnost TEPVOS má barevné variace v označení svých divizí. Mezi nejbarevnější patří úsek Rekreační služby. 
Jejich barevnost i s nabídkou si můžete prohlédnout na www.bazenusti.cz.
TEPVOS na svých stránkách www.tepvos.cz různobarevně prezentuje služby i dalších divizí. Snažíme se, aby se obyvatelé města 
v našich službách orientovali – a využíváme k tomu i barvy. Někteří lidé žijí v černobílém světě, protože na barvy rezignovali. Mít 
černobílý svět je sice možná pohodlné, ale zároveň ochuzující. Potřebujeme žít v barevném světě – nejen na podzim. Potřebujeme 
vnímat, že všechno není jen černé. A tak se barevně díváme na svět i my v TEPVOSu – i když v životě někdy zakopneme o černou 
a občas nás oslní bílá. Barvy stojí za to! Na webu TEPVOSu i v životě. 

Barevné podzimní variace …

 TEPVOS ZPRAVODAJ
 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
léto pomalu končí, přestože si prodlužuje teplé dny a my se můžeme ještě vyhřívat 
v paprscích slunce. Díky teplým dnům byl Aquapark mimořádně otevřen až do 
15. září, což využilo a doufám i ocenilo hodně návštěvníků z řad občanů města. 
Současně příznivci slané vody mohou už od 2. září navštěvovat Krytý plavecký 
bazén, ve kterém jako každý rok, proběhly nutné opravy a vylepšení. Sauna pak 
zahájila svůj provoz 12. září a naši zaměstnanci začínají připravovat k provozu i 
Zimní stadion.
Předchozími řádky jsem chtěl uvést skutečnost, že pro naše zaměstnance jedna 
etapa jejich práce končí a další, neméně náročná začíná. V dalších měsících 
nás čeká, kromě běžné činnosti, i příprava a realizace několika nových projektů. 
V úseku Rekreační služby máme v plánu projekt rozšíření a doplnění služeb 
Sauny, kde jsme v sousedící budově bývalé restaurace připravili projekt menšího 
wellness centra, které nabídne prostor pro odpočinek a relaxaci v moderním 
prostředí. Větší opravy a změny nás čekají na Zimním stadionu a Aquaparku, kde 
jsme v současné době ve fázi příprav na rozhodnutí, kam investice nasměrujeme 
a které sportoviště budeme opravovat jako první. Každá z těchto akcí vyžaduje 
větší finanční výdaje, a proto je důležité vše zvážit.
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Dokončili jsme velké a náročné projekty v divizích Vodohospodářské služby a Energetické služby, ale i zde pokračuje 
příprava a realizace dalších plánovaných akcí tak, aby vodohospodářská infrastruktura i tepelné rozvody a kotelny 
zůstaly našim následovníkům v dobrém technickém stavu a vždy sloužily ke spokojenosti občanů města. Z těch hlavních 
bych zmínil zejména výstavbu nového vodojemu v Knapovci, výstavbu nové odlehčovací komory v Hylvátech, realizaci 
rekonstrukce vodovodních řadů v ul. ČSA a Třebovská, rekonstrukce a modernizace menších domovních kotelen a 
mnoho dalších. 
Komunální služby po letním zajištění údržby zelených ploch, úklidu města, správě vodních fontán a vodotrysků, výstavbě 
a modernizaci veřejného osvětlení a mnoho dalšího, připravují pomalu posypový materiál a vozidla na zajištění zimní 
údržby a dalších činností nutných pro nadcházející roční období. 
Našim zaměstnancům a spolupracovníkům děkuji za odvedenou práci a všem přeji krásný podzim s výlety do lesů, 
bohatou sklizní na zahrádkách a kvalitními službami pro naše město.

Ing. Václav Knejp 
jednatel společnosti TEPVOS
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Otevření Zákaznického centra (dále jen ZC) v novém sídle 
společnosti, nám umožnilo centralizovat vedení hřbitovní 
agendy, z původního rozdělení na část spravovanou 
komunálními službami (dále jen KS) a část vedenou v účtárně 
tehdejšího sídla v Hylvátech. Ochotně se agendy ujala nová 
pracovnice ZC paní Petra Wregerová.
Pro zkvalitnění služeb byly po dohodě s městem rozšířeny 
kompetence ve správě hrobové agendy.  ZC obstarává 
administrativní a legislativní část, včetně uzavírání smluv a 
vybírání nájemného za pronájem hrobových míst. Nájemci 
tak mohou pohodlně na jednom místě vyřídit kompletně 
všechny úkony. Především si s sebou odnáší podepsanou 
a zaplacenou smlouvu. Dříve se podpis a další činnosti 
prováděly na městském úřadě.
Praktickou část, tzn. činnost v terénu, vybírání a přidělování 
hrobových míst budoucím nájemníkům a činnosti spojené 
s uložením do hrobu u nájemců s platnými smlouvami, 
zajišťuje administrativní pracovnice úseku Komunální služby 
paní Martina Václavková.
Přistoupilo se i k zjednodušení identifikace hrobových 
míst, bylo provedeno očíslování krajních a prostředních 
hrobových míst na ústeckém hřbitově a letos byly všechny 
hroby nafoceny a snímky uloženy a přiřazeny k jednotlivým 
hrobovým místům v programu Vera (program registru 
obyvatel, ve kterém se, mimo jiné evidují hrobová místa a 
nájemní smlouvy k nim).
Zároveň se provedla inventarizace hrobových míst bez 
smlouvy. Dle zákona o pohřebnictví se vyvěšením na 
vhodných místech (úřední deska, vývěska u hřbitova a 
samotné hrobové místo) veřejně vyzývá vlastník hrobového 
příslušenství k přihlášení a narovnání smluvního vztahu 
(uzavření smlouvy a zaplacení). V opačném případě se po 
uplynutí jednoho roku pohlíží na hrobové příslušenství jako 

Energetické služby 

na věc opuštěnou a je možno jej nabídnout dalším zájemcům 
k užívání. Zveřejnění výzvy proběhlo 2. srpna 2016.
Nájemci nebo jejich právní zástupci se mohou za účelem 
uzavření nové smlouvy nebo v případě nejasností a dotazů, 
obrátit osobně, telefonicky, či písemně na Zákaznické 
centrum naší společnosti

Kontakt:
TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566
562 01 Ústí nad Orlicí
Tel. 465 519 845, 465 519 844
e-mail: petra.wregerova@tepvos.cz nebo „tepvos@tepvos.cz“ 

Hřbitovní agenda v Ústí nad Orlicí

Léto spěje ke svému závěru a začátek topné sezóny je tady 
I když současný průběh počasí první poloviny 
září, kdy se téměř každý den přepisují dlouholeté 
teplotní rekordy, na požadavek na vytápění vůbec 
nevypadá, tak s příchodem měsíce září přichází i 
začátek topné sezóny. Topné období začíná dnem 
1. září a končí 31. května následujícího roku. 
Rozhodující vliv na průběh topení má však vývoj 
venkovních teplot. V topném období zahajujeme 
vytápění, když průměrná denní teplota venkovního 
vzduchu poklesne pod +13ºC ve dvou dnech po sobě 
následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat 
zvýšení této teploty nad +13ºC pro následující den. 

Komunální služby 
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Jako spousta míst v České republice, tak i naše firma 
se potýká s opakujícím se problémem sucha. Nejvíce 
postiženou oblastí je Knapovec, kde naše společnost 
provozuje vodovodní síť. Jelikož rozšíření vodních zdrojů 
pro obyvatele Knapovce a Dolního a Horního Houžovce 
nepřicházelo do úvahy, rozhodla se městská společnost 
TEPVOS vystavět nový, větší vodojem, který by pomohl 
vyřešit problémy s malou vydatností stávajících zdrojů. 
Stávající vodovodem o objemu 40m3 bude nahrazen 
novým dvoukomorovým vodojem o celkovém objemu 
150m3. Výstavba tohoto vodojemu začala 1. 6. 2016. V 
současné době jsou stavební práce zhruba v polovině. 
Obě komory jsou vybetonovány a provádějí se na 
nich zkoušky těsnosti. Kompletně by měl být vodojem 
postaven a zprovozněn do poloviny roku 2017.

Výstavba vodojemu Knapovec

10 let od rekonstrukce Krytého plaveckého bazénu
Krytý plavecký bazén v Ústí nad Orlicí 
oslavil 10 let od rozsáhlé rekonstrukce, 
která trvala 14 měsíců, a její náklady 
dosáhly 74 milionů korun. Starý bazén 
sloužil téměř 20 let hlavně pro plaveckou 
výuku škol. Na základě rostoucího zájmu 
o plaveckou výuku a rozšíření pro plavání 
veřejnosti se městská společnost TEPVOS 
rozhodla investovat do rekonstrukce. 
Investice byla schválena tehdejším 
vedením Města Ústí nad Orlicí.
Rekonstrukce zcela změnila podobu 
budovy a interiéru. Nové architektonické 
řešení navrhl Ing. arch. Zdeněk Ent. 
Generálním projektantem stavby byl Ing. 
Vladimír Ent.

Naopak probíhající vytápění omezíme nebo přerušíme v topném období, když 
průměrná denní teplota venkovního vzduchu vystoupí nad +13ºC ve dvou dnech 
po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat pokles této teploty pro 
následující den. Údaje o trendu vývoje venkovní teploty jsou přebírány od Českého 
hydrometeorologického ústavu. 
Divize Energetické služby městské společnosti TEPVOS je připravena na topnou 
sezónu a na požadavky odběratelů. Pravidelné kontroly, zajištění včasného servisu 
při poruchách a rychlé odstranění problému jsou jistotou pro odběratele, že budou 
mít vždy doma teplo i teplou vodu. 

Komunální služby - KS

Díky této nemalé investici by mělo být zajištěno bezproblémové zásobování připojených obyvatel dostatečným množstvím 
pitné vody. Městská společnost TEPVOS získala na realizaci tohoto projektu finanční podporu z prostředků Evropské unie v 
rámci Operačního programu Životního prostředí (OPŽP), Prioritní osa:  1 – Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní 
ve výši 3 311 694,56,-, když celkové způsobilé výdaje projektu činí 5 194 815,-. Další financování je zajištěno z vlastních zdrojů 
městské společnosti TEPVOS, jejímž jediným vlastníkem je Město Ústí nad Orlicí.
Zhotovitelem díla je společnost MATEX HK s. r. o
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Budova má dvě podlaží a suterén. V celém areálu Krytého 
plaveckého bazénu byla použita technologie SLANÉ vody bez 
standardního chlórování. Vedle opraveného 25 metrového 
bazénu byl postaven malý bazének pro děti, přibyl tobogán 
s délkou 84 metrů, vířivka a dvě parní kabiny. Bylo zvětšeno 
a modernizováno zázemí šaten a sprch. V suterénu bylo 
vybudováno samostatné Relaxační centrum pro odpočinek. 
Návštěvníci mohou využít velký relaxační bazén s přibližnou 
teplotou 32°C s hydromasáží a vzduchovou masáží. Také solární 
louku, infrasaunu, parní kabinu se zařízením pro vytváření mlhy 
z koncentrátu jodové soli. Prostor doplňuje mořské akvárium 
o objemu 1500 l. První patro bylo připraveno pro sportovní 
Centrum RIO a zázemí kanceláře. Návštěvníci mohou využít 
venkovní terasu v případě slunečného počasí. Budova byla 
vybavena výtahem a ten umožňuje bezbariérový přístup.
 V roce 2007 získal Krytý plavecký bazén v Ústí nad Orlicí 2. 
místo v celostátní soutěži BAZÉN ROKU. Porota ocenila využití 
stávajících teplárenských zdrojů pro výrobu tepla z centrálního 
zásobování a výběr materiálů, kdy byla zohledněna barevnost 
a přirozenost povrchů, dominantní použití dřevěných latí 
na podhledech a barevné keramiky na stěnách a podlahách 
mokrého provozu.
Rekonstrukcí se podařilo snížit především provozní náklady a 
zvýšit návštěvnost. V současné době probíhá v dopoledních 
hodinách výuka Plavecké školy Chobotnice, kdy bazén 
navštěvují žáci prvního stupně nejen z Ústí nad Orlicí, ale i z 
okolních měst a obcí. Pro veřejnost bývá otevřeno od 13 do 21 
hodin. V odpoledních hodinách, také probíhá výuka sportovních 
a plaveckých oddílů. Pro návštěvníky jsou připravovány 
pravidelné doplňkové programy např. Vodní noc, Turnaj ve 
vodním pólu, Mikulášské odpoledne pro děti, Halloweenské 
odpoledne, různé slevy a výhody spojené s akcemi. 
Do budoucna bude budova bazénu potřebovat běžné údržbové 
práce. Rozsáhlejší opravy musíme provádět v letních měsících, 
kdy je v době prázdnin bazén uzavřen. Při používání se počítá 
s opotřebením a proto je potřeba plánovaně technologie i 
budovu opravovat. Věříme, že i nadále si Krytý plavecký bazén v 
Ústí nad Orlicí zachová přízeň a spokojenost návštěvníků.
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ROZHOVOR TEPVOSU:
Rozhovor v tomto čísle poskytl pan Adolf Mašanský, dlouholetý pracovník 
městské společnosti TEPVOS.

1. Pane Mašanský, jak dlouho pracujete v TEPVOSU a jaké pracovní pozice jste zastával?
Otázka by spíše měla znít jak dlouho již v Tepvosu nepracuji, protože nyní pouze pomá- 
hám jako důchodce v Sauně. Je ale pravda, že jsem pracoval v Tepvosu od jeho zrodu, 
tedy od roku 2001. Začal jsem jako strojník na Zimním stadionu a na Aquaparku. Později 
jsem pracoval ve vedení divize Rekreačních služeb. Měl jsem to štěstí, že jsem byl 
přítomen budování Zimního stadionu, rekonstrukce plovárny a rekonstrukce Krytého 
plaveckého bazénu a proto jsem také problematiku a technologii těchto středisek 
dobře znal. 

2. V tomto čísle zpravodaje vzpomínáme na 10 let od rekonstrukce Krytého plaveckého 
bazénu. Byl jste u toho. Jaký byl starý bazén? (vybavení, technologie, obsluha)
Původní starý bazén byl budován jako učebna plavání. Ve své podstatě byla ve starém 
bazénu pouze 25 m vana na plavání. Po roce 2000, kdy se začaly budovat bazény s 
doplňkovými službami, začal být tento bazén nevyhovující. Tehdejší vedení města Ústí 

nad Orlicí a Tepvosu se rozhodlo pro rekonstrukci stávajícího bazénu. Velice se bojovalo s prostorem, aby se podařilo zabudovat 
tobogán, vířivky a další atrakce, na které veřejnost myslím čekala. Největším lákadlem měla být technologie mírně slané vody. 
Je třeba připomenout, že tím bylo odstraněno chlorování, které uprostřed sídliště bylo nebezpečné.   

3. Jak vidíte budoucnost po 10letech provozu Krytého plaveckého bazénu? Je něco co by se mohlo změnit a vylepšit?
Myslím si i po deseti letech, že současný bazén splňuje záměr, se kterým byl vybudován. Jen mě trošku mrzí, že možná ze 60% 
navštěvují náš bazén lidé z blízkého, ale i dalekého okolí. “Oušťácí“, pro které byla celá věc dělána se do bazénu, až tak nehrnou. 
Budoucnost vidím vzhledem k tomu, jak probíhají současné zimy, příznivě. Na druhou část otázky odpovím takto. Zlepšovat a 
měnit je stále co. Vše souvisí s finančními možnostmi.   

4. Nedávno byly prázdniny, jak trávíte svůj volný čas?
Středisko Sauna, ve které jsem částečné pracovně vázán, je v letním období zavřené. Mám celé léto pro sebe, manželku a hlavně 
pro vnoučata. Postupně zjišťuji, že je spousta míst v blízkém okolí, které jsem ještě neviděl. Snažím se to všechno dohnat.

Děkuji za rozhovor a přeji hodně síly do dalších let. Markéta Vojvodíková
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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

ŘÍJEN
KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN
3. 10. 2016 - Sanitární den
25. 10. 2016 – Okresní školní liga – I. kolo
26. 10. 2016 – Podzimní prázdniny (akce s VZP)
HŘIŠTĚ PRO VŠECHNY + MINIGOLF
Ukončení provozu v závislosti na počasí.
SAUNA – otevřena 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, Alpinning
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?

LISTOPAD
KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN
14. 11. 2016 - Sanitární den
5. 11. 2016 - Halloweenské odpoledne pro 
děti (16 – 19 h.)
5. 11. 2016 - Halloweenská vodní noc (120 Kč 
/ 3 hod.) - (21 – 24 h.)
13. 11. 2016 - Nahaté koupání
25. 11. – 14. 12. 2016 - Strom splněných přání
SAUNA – otevřena podle provozní doby
ZIMNÍ STADION
Otevření Zimního stadionu – podle počasí 
asi polovina měsíce

PROSINEC
KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN
12. 12. 2016 - Sanitární den
4. 12. 2016 - Mikulášské odpoledne pro děti 
(16 – 19 h.)
4. 12. 2016 – Andělské nahaté koupání při 
svíčkách (20 – 22 h.)
23. 12. 2016 – 2. 1. 2017 - Vánoční prázdniny 
(pro veřejnost otevřeno již v dopoledních 
hodinách)
SAUNA – otevřena podle provozní doby
ZIMNÍ STADION – otevřen podle provozní doby

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

RekReační služby – plán akCí
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