
Radost je koření života – a k životu patří i práce. Máte radost z práce? Zní to blbě, já vím. Jak mít radost z nočního vstávání 
k volantu sypače, z celodenního nošení křovinořezu, z neustálého pobytu na okraji bazénu, do kterého si nemůžete s chutí 
svobodně skočit - když jste třeba plavčík? Přesto i my v TEPVOSu radost z práce občas máme! Třeba když cena tepla nebo 
vody roste v našem městě méně, než leckde okolo, nebo když se podaří nějaká technická vychytávka v podobě kogenerační 
jednotky nebo investice do rekonstrukce kanalizace – nebo když prostě auta městem jezdí, i když sněží a lidi mají kam do 
vody, kam na brusle a kam do posilovny. Když doma otočíte kolečkem a máte teplo, když otočíte jiným kolečkem a teče vám 
sice tvrdá, ale docela dobrá voda – z toho máme my v TEPVOSu radost. Radost (i z práce) je koření života. Ať všichni máme 
toho koření i v roce 2019 plné kořenky vám i sobě přejeme od nás z TEPVOSu. 

RADOST JE KOŘENÍ ŽIVOTA

 TEPVOS ZPRAVODAJ
 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři.
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Prosinec 2018 vydání číslo 4

na přelomu roku se má přát a ne nudit – a tak jen zmíním, že uvnitř tohoto čísla 
Zpravodaje najdete další informace o saunování s dětmi a pár vět o wellness 
tématice. Řidiče a řidičky mezi čtenáři určitě zaujme téma zimní údržby 
komunikací. Věřím, že se budou hodit i informace z oblasti distribuce tepla – a 
že vám nezkazíme novoroční oslavy cenami vody pro rok 2019.

Ano, už 2019. Do toho nového roku nám všem přeji co nejvíce pohody, radosti a 
úspěchů a co nejméně starostí a krizí. Ať se nám nejen v Ústí nad Orlicí ten rok 
2019 společně vydaří!

Ing. Martin Pirkl
jednatel společnosti TEPVOS
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Opět se přiblížil čas zimních radovánek a pro úsek Komunálních služeb čas zimní 
údržby, čas nočního vstávání a sledování vývoje počasí, abychom byli schopni včas 
nasadit techniku a zajistit sjízdnost a schůdnost komunikací ještě před hlavním 
náporem pohybu občanů.
Letošní sezóna nás hned na první adventní neděli prověřila nadílkou silné ledovky, 
zrovna v den, kdy se na náměstí koná slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Nástup 
zledovatění komunikací a především chodníků, byl velmi rychlý a dalo pracovníkům 
směny hodně práce, aby především centrum města udrželi v přijatelné schůdnosti. A 
jak už to tak bývá, když je největší „kalup“, tak se něco pokazí, většinou zradí technika. 
Ač jsme ve čtvrtek před adventní nedělí všechny stroje odzkoušeli, při prvním „ostrém“ 
výjezdu došlo k poruše řídící jednotky sypače na klíčovém voze Scania, takže hlavní 
tahy musely ošetřit menší multikáry. Doufám, že to bylo první a poslední selhání 
techniky…
Od letošní sezóny nám přibylo pár nových lokalit, povětšinou chodníků, spadajících 
do 1. kategorie zimní údržby. Z větší části se jedná o komunikace, které nelze udržovat 
strojně, takže nám enormně vzroste požadavek na ruční pracovní sílu. Nyní i „pěšáci“ 
jsou zařazeni do zimní pohotovosti, aby byli v ranním čase co nejdříve k dispozici. 
Nově budeme udržovat i příjezd k domovu důchodců, abychom zajistili případný 
příjezd a odjezd sanitních vozů. Co se týče strojového parku, ten zůstává do počtu ve 
stejném složení, pouze dokoupíme kartáč na komunální stroj JD pro údržbu chodníků. 
Ani v letošní sezóně nebudeme provádět zimní údržbu pro třetí subjekty, abychom 
byli schopni uspokojit rostoucí nároky na zimní údržbu městských komunikací. Mimo 
již zmíněného domova důchodců budeme nadále provádět výkon zimní údržby v 
ústecké nemocnici.

Městská společnost TEPVOS přebírá 
správu bytového a nebytového fondu. 
Do konce letošního roku, tedy do 31. 
prosince 2018 vykonává činnosti spojené 
s vedením agendy společnost DÉMOS, 
spol. s r.o. Od 1. ledna 2019 zastupuje 
vlastníka město Ústí nad Orlicí 
městská společnost TEPVOS se sídlem 
Královéhradecká 1566, Ústí nad Orlicí, 
jako nový správce. Počínaje novým 
rokem se obraťte s veškerými požadavky 
na Zákaznické centrum TEPVOS (vedle 
Sběrného dvora) tel. 465 519 841, 
e-mail svj@tepvos.cz.

ZIMNÍ ÚDRŽBA (ZÚ) 2018 - 2018

SPRÁVA BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Komunální služby 

Správa se týká bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města Ústí nad Orlicí, například: bytový dům v ul. Sv. Čecha 1108-10, J. K. 
Tyla 1092-3, Na Rámech 207, T. G. Masaryka 105, U Hřiště 1281, Na Pláni 1432-4, Kladská 1501-3, Pivovarská 40, Sokolská č. p. 215, 
138, 26, Pražská 77, Staré Oldřichovice 12, U Hřiště 1416, Letohradská 1417, Třebovská 50, 128, 221 a 436, Švermova č.p. 148, 178 
a 199 a další.

Ing. Martin Pirkl 
jednatel společnosti

Ing. Petr Hovádek 
ředitel divize Služby               
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CENA VODNÉHO A STOČNÉHO PRO ROK 2019
Pro rok 2019 je vypočítaná cena za dodávku pitné vody a 
odvádění odpadních vod pro domácnosti a ostatní odběratele 
ve městě Ústí nad Orlicí a jeho místních částech. Cena vodného 
a stočného je cenou věcně usměrňovanou, která je určována 
podle pravidel stanovených zákonem o cenách, výměrem 
Ministerstva financí a dle zpracované kalkulace, v souladu s výše 
uvedenou legislativou. 
Pro rok 2019 byla stanovena takto:

Výsledná cena musí generovat dostatek finančních prostředků 
jednak na vlastní provoz a dále na další obnovu kanalizační a 
vodovodní sítě vyplývající z platné legislativy vč.  splácení úvěrů 
vč. úroků
Oproti minulým rokům, kdy cena stagnovala dochází nyní k 
mírnému navýšení cen jak vodného tak i stočného. Celkové 
navýšení vč. DPH činí 2,30 Kč za 1 m3,  tj. 2,98 %. Důvodem 
tohoto navýšení je v menší míře nárůst provozních nákladů, 
větší část pak tvoří generování dostatečných zdrojů na obnovu a 
rozvoj vodohospodářské infrastruktury vč. naplnění podmínek 
pro přidělení dotace na akci KaČOV.

Připomínám, že stejně jako v minulosti, budou takto získané finanční prostředky plně využity pro obnovu a budování vodovodní 
a kanalizační sítě ve městě (vodovod v ul. Tvardkova, Dělnická a Družstevní, výtlak z vrtu UO4, vložkování kanalizací v ul Polská, 
Královéhradecká, Příkopy, zajištění dostatku vody v Knapovci, budování 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.

  Ing. Václav Knejp
jednatel společnosti

Cena bez DPH Cena s DPH 15%

Voda pitná (vodné)   27,50 Kč/m3  31,63 Kč/m3

Voda odpadní (stočné)  41,55 Kč/m3 47,78 Kč/m3

Celkem 69,05 Kč/m3 79,41 Kč/m3

MATEŘSKÉ ŠKOLKY V MĚSTSKÉ SAUNĚ 
Saunování mateřských školek se rozvíjelo postupně a poměrně 
pomalu, trvalo 4 roky, než se dostalo do podvědomí učitelek a 
rodičů dětí. Do naší sauny původně dojížděly z počátku pouze dvě 
mateřské školky z městské části Hylváty. Byly jimi MŠ U Skřítka 
Jasánka a MŠ Pod Lesem. Později se přidala školka Sokolská z 
městské části Kerhartice. Dále přibyla MŠ z Dlouhoňovic a přímo 
z Ústí MŠ Lentilka ze sídliště Štěpnice, poslední mateřskou školou 
jsou Horní Libchavy.
Školky z Hylvát, Kerhartic a Horních Libchav jezdí 1x týdně po dobu 
10ti týdnů, Dlouhoňovice navštěvuj saunují 1x za týden po dobu 5ti 
týdnů a Lentilka se saunuje 11x, ale ve 14ti denních intervalech. Je 
to jediná školka, která si saunování řídí samostatně. 

SAUNOVÁNÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL V MĚSTSKÉ SAUNĚ V ÚSTÍ NAD ORLICÍ (ČÁST 2.)

Komunální služby - KS
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A ZÁVĚREM – POHLED Z MŠ POD LESEM
Mateřská škola Pod Lesem navštěvuje saunu již několik let. Dalo by se říci, že jde již o školkovou tradici, se kterou všichni počítají. 
Všichni? Ano, opravdu – děti, rodiče a samozřejmě i paní učitelky; nejenom že počítají, ale všichni se na saunování i velice těší. Děti si 
mezi sebou povídají, jak pojedou autobusem, jak zvládnou pobyt v horké místnosti a hlavně, jak překonají bazén s ledovou vodou. A 
co teprve, když je venku sníh! To je vždy velkou odměnou, když se i toto vydaří…
Myslíme si, že sauna je přínosem pro děti i dospělé. Saunování utužuje zdraví a navozuje příjemnou náladu pro odpočinek a relaxaci. 
Proto saunu s naší školkou navštěvujeme, je to rituál, který máme všichni móc rádi.

Hana Venská - saunérka předškoláků 
a doplnil Petr Hovádek  ředitel divize Služby a kolektiv MŠ Pod Lesem

Komunální služby - KS

NĚCO MÁLO ZE STATISTIKY
V loňském školním roce 2017/2018 navštívilo naší saunu v Ústí 
nad Orlicí celkem 118 malých saunistů. Strávili zde celkem 
92hodin. Doprovázelo je 12 učitelek, které jsou pravidelně 
součástí každého saunového programu v prohřívárně.  
Předpokládáme, že školní rok 2018-2019 bude ještě úspěšnější…

Všechny ostatní školky si nechávají zajišťovat program našimi 
saunérkami. V současné době jimi jsou Žaneta Stojanová a Hana 
Venská. V minulých letech na sauně ještě působila Jaroslava 
Nagyová a Ilona Kadlecová, které se nemalou měrou na rozvoji 
saunování MŠ podílely.
V roce 2015 uspořádala redakce odborného časopisu B&S (bazén 
a sauna) pro frekventanty akreditovaného kurzu „OBSLUHA 
SAUNY PRO DĚTI A DOSPĚLÉ“ návštěvní den v naší sauně, kdy 
bylo frekventantům umožněno zhlédnout jeden saunovací den 
mateřských školek v podání našich instruktorek saunování. Všichni 
přítomní měli možnost udělat si představu o tom, jak vypadá 
saunování malých dětíl a mohli tak získat jasný obrázek o tom, co 
jejich budoucí práce bude obsahovat. Dále měli možnost setkat se s 
největším nestorem českého i světového saunování, propagátorem 
dětského saunování, MUDr. Antonínem Mikoláškem, který pochází 
z nedaleké Dolní Dobrouče a který již není schopen jezdit, vzhledem 
ke svému stáří, po návštěvách jednotlivých saunových středisek 
tak, jak míval po celý život ve zvyku.
To že tato ukázka výuky saunování MŠ proběhla právě na naší 
sauně, svědčí o velmi vysoké kvalitě a erudici našich instruktorek, 
především pak paní Venské.
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1. Jak dlouho pracujete u městské společnosti TEPVOS?
Od května 2013 jsem nastoupila jako pracovnice oddělení marketingu a obchodu. Začínala 
jsem úplnými základy marketingové práce. Příprava grafického manuálu pro firemní logo a 
úprava hlavičkového papíru. Určením barevnosti a používaní písma. Následovala spolupráce s 
grafiky, tiskárnami a dodavateli reklamních předmětů. Také jsme se začali s vedením scházet 
na pravidelných marketingových poradách. Připravovat a konzultovat plány akcí. Takové byly 
začátky.

2.  Co je ve Vaší práci nejdůležitější a čím je marketing v městské společnosti?
Nejdůležitější vnímám potřebu komunikovat a sledovat čím firma žije a co dělá, aby bylo možné 
to dobré včas předat veřejnosti a v případě poruch nebo havárií včas informovat o možných 
komplikacích. Informace je nutné předávat i dovnitř firmy ke kolegyním a kolegům, aby všichni 
věděli, že jsme na jedné lodi a ten TEPVOS je i naše společná paluba. Důležitým nástrojem v 
marketingu je komunikace na všech úrovních. Také to byla jedna z prvních změn, kterou jsem 
dělala. Textová i grafická úprava webů. V dnešní době velice důležitá pro informovanost okolí. 
Web je pro mě živé komunikační prostředí, kde musí být aktuální a zajímavé informace. Také 
provoz facebooku je dnes pro většinu lidí běžným komunikačním prostředkem a ani TEPVOS 
není pozadu. Máme hodně různých sportovišť a s tím souvisí pořádání akcí. Pro informovanost 
využíváme také plakátovací plochy a Ústecké listy. Jsem redaktorkou Zpravodaje TEPVOS, který právě čtete a rozesílám ho elektronicky na 
cca 200 mailových adres. Několik tištěných výtisků je možné získat v Zákaznickém centru. 
Čím je marketing? Podle mě by měl být dobrou duší každé firmy a měl by ukazovat co firma umí a v čem je dobrá.

3. Která z divizí v TEPVOSU je vám nejbližší?
Nikdy jsem nepracovala ve společnosti s tak širokým záběrem a s tolika zaměstnanci. Energetické služby, Komunální služby, Vodohospodářské 
služby, Rekreační služby i Správa společnosti jsou jedním velkým organizmem, který funguje společně, ale i jednotlivě. Všem kolegyním a 
kolegům patří můj obdiv za vše co dělají. Jsou odborníky na svých místech a každý dělá svou práci nejlépe jak dovede. Pro mě je TEPVOS 
firma, která musí fungovat společně a takto ji i zastupuji. Mám je všechny ráda. 

4. Chtěla byste něco vzkázat čtenářům?
V poslední době si stále více uvědomuji, jak jsme všichni honěni k výkonu, musíš to zvládnout, to dáš, přidej, běž, dělej... Říkáme to také 
našim dětem. Pořád někam spěcháme a honíme se. Někdy v životě přijde nemoc a musíte se zastavit. Potom začnete přehodnocovat a 
zjišťovat, že i bez vás to jde, že nemusíte zachránit všechno a všechny. Potom třeba sedíte na nemocničním pokoji a pozorujete zapadající 
slunce. Najednou si uvědomíte, jak by to bylo pěkné, sedět někde na lavičce nebo být na procházce se svými blízkými a dívat se na západ 
slunce. Přála bych si abychom dokázali prožívat více času krásnými věcmi jako je poslech pěkné hudby, procházka v přírodě, návštěva 
přátel, hraní s dětmi a třeba i pozorování západu slunce...

5. Kde ráda trávíte volný čas?
Mám ráda procházky přírodou. Líbil se mi letošní teplý podzim a barevné listí. Těším se na jaro, protože je mým oblíbeným obdobím. Také 
si ráda zazpívám nebo hraji na housle. Poslouchám vážnou hudbu a přečtu si dobrou knihu, třeba Hobita.

Děkuji za rozhovor.
Jana Hloušková

Dnes s paní Markétou Vojvodíkovou, marketingovou pracovnicí
ROZHOVOR TEPVOSU:
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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

LEDEN
KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN
Pá 25. 1. – Nahaté koupání 

SAUNA  
Thajské masáže na objednání

ÚNOR
KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN
Pá 15. 2. - Valentýnská vodní noc – 
(21–24 hod., relaxační centrum zdarma, 
zvýhodněná cena 130 Kč /3 hod.)

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
květen – říjen otevřeno 9 – 20 hod.
obsluha: 777 773 355

Skatepark
www.skateparkustinadorlici.cz
tel.: 728 886 598

CO NABÍZÍ REKREAČNÍ SLUŽBY?

KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN   - ÚNOR
4. 2. – 24. 3. Zvýhodněná cena vstupného 
jen vstup přes pokladnu (vstup na 2 hod. 
za cenu 130 Kč)

ZIMNÍ STADION
So 2. 2. – ne 3. 2. – Bruslení o pololetních 
prázdninách – sleva na vstup pro děti 
(děti za 10 Kč – s vysvědčením)
Ne 17. 2. – Dětský karneval na ledě 14:00 

SAUNA - Thajské masáže na objednání

BŘEZEN
KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN
Pá 22. 3. – Turnaj ve vodním pólu od 17:00?
Pá 22. 3. - Vodní noc (21 – 24 hod., cena 130 Kč / 
3 hod., relax zdarma) 
Pá 22. 3. - akční cena Solária 4 Kč / min. 

SAUNA - Thajské masáže na objednání
ZIMNÍ STADION - zimní bruslení
Pá 8. 3. – ne 10. 3. nebo pá 15. 3. – ne 17. 3. 
Lučení na bruslích – rozšířená provozní doba

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.


