
S přicházejícím jarním obdobím se objevují v trávnících, zahradách a na záhonech první jarní květy. I malé děti znají sněženky, 
bledule, narcisy, hyacinty, krokusy, tulipány a mnoho dalších jarních radostí. Často vystrkují svá poupata ještě ze zasněžené 
a zmrzlé země. Květy mají různé barvy a vůně, které lákají také první odvážné včely. Člověk má radost, že se začíná oteplovat 
a příroda ukazuje svou vlídnější tvář. Mnoho žen dostane jarní kytičku narcisů pro potěšení. Jaro je pro většinu lidí příjemným 
obdobím, které voní příslibem pěkných a teplejších dní.
Také městská společnost TEPVOS přichází se svojí jarní kytičkou služeb ve všech divizích. Nabídka je opravdu pestrá. Červeně 
září úsek Rekreační služby, který provozuje Krytý plavecký bazén, Saunu, Zimní stadion, letní Aquapark, sportovní Centrum 
RIO, Skatepark, Hřiště pro všechny a Minigolf. Žlutooranžovou barvu má divize Energetické služby s provozem kotelen a 
dodávkami  tepla  a  teplé  vody  do  domácností.  Modrou  barvu  vody má  divize  Vodohospodářské  služby,  která  provozuje 
Čistírnu  odpadních  vod  a  zajišťuje  pitnou  vodu  pro  všechny  obyvatele.  Svěží  zelenou má  úsek  Komunální  služby,  který 
s přicházejícím jarem začíná s čištěním ulic a chodníků, má připravenu techniku na údržbu zeleně, realizuje veřejné osvětlení, 
provozuje Sběrný dvůr a celou zimu udržoval sjízdné silnice a schůdné chodníky. Jarní kytička TEPVOSu je připravená pro 
potěšení a radost nejen pro obyvatele v Ústí nad Orlicí, ale i pro návštěvníky města.

JARNÍ KYTIČKA PRO POTĚŠENÍ A RADOST 

 TEPVOS ZPRAVODAJ
 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři.
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Obvykle dvakrát v roce zažívají naše domovy generální úklid – před Vánoci a pak 
na jaře. Jarní úklid! Časem si zvykneme, vezmeme to za své – na jaře se prostě 
uklízí. A nejen domácnosti – i města. A tak i městská společnost TEPVOS vyrazí 
s jarem zamést ulice od zimního posypu, odstranit nepořádek, který se v zimě 
schovával pod sněhem, udělat naše město zase čistší, hezčí, příjemnější – když 
už tu máme to jaro. Nedokážeme být všude, na všech místech ve stejný čas – ale 
na každou ulici se dostane, žádná nebude vynechána. A jarním úklidem práce 
v TEPVOSu neskončí – je potřeba připravit na letní provoz zařízení rekreačních 
služeb – nově rekonstruovaný Aquapark, minigolfové hřiště, sportoviště. S jarem 
také vyroste tráva, začneme sekat, sekat, sekat.  Děláme to rádi, děláme to pro 
nás, pro město, pro lidi, kteří tu žijí a pracují. Některé věci prostě k jaru patří. A 
uvnitř Zpravodaje se dočtete, co všechno nás letos ještě čeká – a také třeba to, že 
snižujeme cenu tepla. Tak ať máte to jaro co nejhezčí!

Ing. Václav Knejp
jednatel společnosti TEPVOS
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Co se týče výstavby nového a oprav stávajícího VO, bude pro 
nás rok 2018 opravdu hektický. Některé větší akce přecházejí 
jako rozpracované z loňského roku, většinou jako spolupráce s 
jinou akcí, při budování inženýrských sítí nebo oprav povrchů 
komunikací, jedná se o lokality Mendrik (A. Staška, j. Štyrsy), 
ulice  Havlíčkova,  Černá  a  Příkopy,  a  nakonec  nasvětlení 
nového parku za kostelem. Tyto akce pro nás zajišťují extérní 
firmy v součinnosti s naším dohledem.
Další akce vyplývají s koordinačních schůzek s MÚ a ostatními 
společnostmi,  zabývajícími  se  výstavbou  inženýrských  sítí 
(ČEZ, Inogy, kabelovka a v neposlední řadě i naše divize VS). 
Jedná  se  lokality  v  severovýchodní  oblasti  okolo  sídliště 
Štěpnice  (Boženy  Němcové,  Polní,  Příčná,  J.  +  J.  Kovářů, 
Heranova, Družstevní), dále akce spojené s revitalizací bývalé 
továrny Perla – celá lokalita včetně ulice Špindlerova.
Ale  vše  zahájíme  již  v  březnu  menšími  akcemi  –  Černovír, 
V  Lukách  u  tenisového  klubu,  dokončení  rekonstrukce 
Letohradská, a výměnou nahnutých stožárů na autobusovém 
nádraží.  V  dubnu  navážeme  první  velkou  akcí  –  nasvětlení 
ulice Karpatská a dále nasvětlení komunikace v Knapovci od 
staré hospody k silnici č. 315.
Z  velkých oprav  chceme zahájit postupnou výměnu  stožárů  
a svítidel na průtahu městem, od Rietru v ulici Moravská.

Energetické služby 

INVESTIČNÍ VÝSTAVBA, REKONSTRUKCE A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ (VO)  
V ROCE 2018 ANEB CO NÁS ČEKÁ A NEMINE

MĚSTSKÁ SPOLEČNOST TEPVOS JIŽ ZNÁ VÝSLEDNOU CENU TEPLA ZA ROK 2017
Divize  ENERGETICKÉ  SLUŽBY  městské  společnosti  TEPVOS 
zveřejnila  koncem  února  výslednou  cenu  tepla  za  rok  2017. 
Průměrná  výsledná  cena  tepla  za  rok  2017  činí  357,-Kč/GJ 
bez DPH. Pro porovnání uvádíme průměrnou výslednou cenu 
tepla za rok 2016, kdy byla ve výši 394,-Kč/GJ bez DPH. Došlo 
tedy opět ke snížení ceny oproti minulému období. Cena tepla 
v Ústí nad Orlicí je zároveň výrazně pod cenou republikového 

Komunální služby 

průměru cen tepla vyráběného ze zemního plynu. Ke snížení 
ceny  dochází  i  za  cenu  důsledného  dodržování  přísných 
podmínek tzv. memoranda, které TEPVOS uzavřel se svými 
největšími odběrateli  v březnu 2013. Pro odběratelé  tepla, 
kteří  odebírají  tepelnou  energii  od  společnosti  TEPVOS, 
dochází již šestým rokem v řadě ke snížení jednotkové ceny 
tepla. 
Ukazuje se, že rozhodnutí o investicích do nových technologií 
výroby  a  rozvodu  tepla  bylo  správné.  Snížení  ceny  bylo 
dosaženo  zejména  zvýšením účinnosti  nově  instalovaných 
zdrojů  tepla,  snížením  ztrát  v  nově  instalovaných 
teplovodních  rozvodech,  využitím  všech  výhod  nově 
instalovaných kogeneračních jednotek, výhodným nákupem 
zemního  plynu  a  v  neposlední  řadě  i  optimalizací  celého 
provozu tepelného hospodářství. 
I  nadále  zůstává  prioritním  zájmem  společnosti  TEPVOS 
nabízet  „dodávku  tepla“,  která  bude  pokrývat  veškerou 
starost o vytápění a dodávky teplé vody. Městská společnost 
TEPVOS má  pouze  jeden  cíl,  tím  je  dodávka  komplexních 
služeb pro občany Ústí nad Orlicí  v  té nejlepší kvalitě a  za 
nejlepší možnou cenu.

Jiří Drábek
ředitel divize ES

Abychom  většinu  těchto  úkolů  se  ctí  zajistili,  vyčlenili  jsme 
zvláštní  skupinu,  která  se  bude  zabývat  pouze  akcemi  VO  a 
nebude  odvolávána  na  jiné  akce,  to  ovšem  neznamená,  že 
se  na  větších  akcích  nebudou  účastnit  i  ostatní  pracovníci. 
Doufám, že toto opatření bude mít kladný dopad na zdar všech 
plánovaných úkolů.

 Petr Hovádek
ředitel divize Služby
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ZASÍŤOVÁNÍ PROSTORU PERLA
Dnešní doba už je taková. Staré nepotřebné se nahradí novým, užitečným. 
Je  tomu  tak  i  v  případě  roky  nevyužívaného  areálu  bývalého  textilního 
závodu Perla 01. Po úpadku textilního průmyslu v našem regionu zůstal 
téměř  v  centru  města  stát  „pomník“  své  doby,  nevyužitý  a  chátrající 
průmyslový areál. Na podzim loňského roku se jeho čas dovršil. Nastoupila 
těžká technika a celý cca 3ha areál šel k zemi. Na jeho místě vyrostou nové, 
potřebné stavby. Mezi  již  známé objekty patří DDM Duha a nová  textilní 
škola.  Tím  naší  společnosti  nastala  velká  výzva  „zasíťujte  nový  volný 
prostor pro následnou výstavbu“. Rozkaz  je  to  jasný, ale provedení zase 
tak jasné nebylo. Nastaly velké debaty, jak celý prostor pojmout a udělat z 
něho místo pro příjemné bydlení, a tím zvelebit centrum města. Konečná 
podoba  je  již  na  papíře.  Odhadované  celkové  náklady  na  výstavbu 
vodovodní a kanalizační sítě, včetně veřejného osvětlení, se odhadují na 
cca  10 mil  korun.  V  současné době  je  již  známý dodavatel  části  stavby. 
Stavební  práce  budou  zahájeny  v  polovině  letošního  roku.  Nebude  se 
jednat přímo o zasíťování lokality, ale v první fázi se bude jednat o zvýšení 
kapacity  stávajících  sítí  v  ulici  Špindlerova.  Je  to  první  krok  k  lepším 
zítřkům.

Michal Kaválek, DiS.
ředitel divize Vodohospodářské služby

NOVÉ SOLÁRIUM V KRYTÉM PLAVECKÉM BAZÉNU V ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Návštěvníci Krytého plaveckého bazénu mají možnost využít od 13. 2. 2018 
nové moderní horizontální solárium. Jedná se zařízení KBL megaSun 4500 
Super  Power.  Solárium  tak  nově  umožňuje  pohodlné  opalování  vleže  za 
poslechu  hudby  s  možností  individuálního  nastavení  opalování  obličeje. 
Samozřejmostí  je  i  regulovatelnost  klimatizace  dle  potřeby  a  tělový 
ventilátor.  Provozní  doba  solária  je  identická  s  provozní  dobou  Krytého 
plaveckého  bazénu.  Cena  zůstává  stejná  -  6  Kč/min.    Přijďte  se  k  nám 
načerpat energii a připravit se na letní sezónu!

Více informací najdete na :
www.bazenusti.cz 

 www.facebook.com/tepvos

Komunální služby - KS

stav před demolicí 

stav po demolicí 
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1.	 Jak	dlouho	pracujete	u	městské	společnosti	TEPVOS?

Už od roku 1962 jsem získával zkušenosti v praxi i teorii v oboru provozu kotlů a tepelného hospodářství. Kotelny 
mně pomohly, když nebylo dobře a já jim za to slíbil, že je nikdy nezradím. A proto přestup k novému majiteli v roce 
2005 byl celkem logický. Dnes už se ta dlouholetá praxe tak nebere. 

2.	 Jak	hodnotíte	převzetí	majetku	tepelného	hospodářství	od	společnosti	TEPLO	s	r.o.?	Proběhlo	vše	bez	komplikací?

Technicky a administrativně ano. Ale například s některými problémy kolem zhodnocení vkládaného majetku od 
Města se potýkáme dodnes.

3.	 Společnost	TEPVOS	investovala	nemalé	finanční	prostředky	do	modernizace	technologie	tepelného	
hospodářství.	Který	z	realizovaných	projektů	divize	Energetické	služby	hodnotíte	jako	nejvýznamnější?

Z hlediska ekonomiky je pochopitelně nejdůležitější investicí ta, která zajistí nejvyšší úspory energií a nákladů, 
tedy  hospodárnost provozu velkých soustav jako byla instalace kondensační techniky a nové venkovní rozvody 
tepla i s dvojnásobnou isolací soustav CZT Podměstí, Dukelská 317 a v Hylvátech 453 a 536.
Dobře nasmlouvaný vzoreček ceny tepla přináší úspory také z  investic, které nebyly naše, tedy výhodné ceny 
nakupovaného tepla z kombinované výroby tepla a EE, KJ ČEZu na Štěpnici a Podměstí.
To je ale úspora spíše pro naše odběratele na CZT, nebo lépe pro konečné uživatele bytů CZT v Ústí nad Orlicí.
Nesmí se ale při tom zapomenout i na další atributy energetického zákona, tj. bezpečnost, spolehlivost a životní 
prostředí. 
Náš zákazník nás potřebuje i na malých kotelnách, proto se kvalita dodávky tepla a teplé vody nesmí podceňovat 
ani tam. Dokonce je to i poměrně náročnější a nákladnější. Proto je nutné dokončit také modernizaci malých 
kotelen.

4.	 Jaký	investiční	projekt	byste	doporučil	k	realizaci	z	hlediska	bezpečného	a	hospodárného	provozu	majetku	
tepelného	hospodářství?

  Bezpečnost  považujeme  za  samozřejmost,  v  hospodárnosti  jsme  jedničky,  ale  ve  znění  této  otázky  chybí 
spolehlivost provozu.   A  tady dlužíme  řešení především největší  lokalitě CZT Mazánkova 75  sídliště Štěpnice, 
také proto, že volba kotle K3 LOOS, ekonomicky bez chyby, nebyla optimální právě pro mizernou spolehlivost, 
která se bohužel projevila až po záruční době. Proto je důležitý projekt výměny kotlů K2 a K3. A potom dokončit 
modernizaci  malých  kotelen  a  pomalu  se  připravit  na  GO  rozvodů  CZT  Štěpnice  někdy  kolem  roku  2025.  

5.	 Má,	dle	Vašeho	názoru,	budoucnost	vytápění	prostřednictvím	CZT?

V dnešním socialistickém světě dotací a křivení cen to může být zítra jinak. Ale cena tepla CZT, u nás v TEPVOSU 
široko daleko nejlepší, je důkazem životnosti CZT.  Přitom 25. 4. 2013 jsme byli kousek od rozpadu CZT v Ústí nad 
Orlicí a je dobře, že jsme to varování vzali vážně.  
A pak je to taky hodně o lidech. Lidé jsou nebo nejsou schopní a ochotní. Musíte jim dokázat, že ta jejich práce 
má nějaký smysl pro kvalitu a hospodárnost poskytovaných služeb a jejich přínosu si vážit. Dát jim, i sobě, 
prostor a čas na další profesní vzdělávání a opakování. Lidi strašně zapomínají.    

6.	 Kde	rád	trávíte	volný	čas	a	jaký	máte	recept	na	vitalitu?

Volný čas, co to je? Všichni nám starým radí hlavně něco dělat, a já se rozhodně nenudím. Rodina, vnoučata, 
tenis i stolní, kuželky a bowling, turistika, přechody hor, chalupa, zahrádky, jabloně, rybízy …………no a na 
hlavu můj celoživotní koníček, kotle a vytápění. A přistupovat k životu trochu s pokorou, což dobře vystihuje 
moudrost, kterou mě často zlobil táta: neříkej, že to nejde, řekni, že to neumíš…

              Děkuji za rozhovor. 
Markéta Vojvodíková

ROZHOVOR TEPVOSU:
Dnes s panem Josefem Čechem, dlouholetým pracovníkem divize Energetické služby.
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Městská společnost TEPVOS, spol. s r.o., Ústí nad Orlicí, úsek Komunální služby
NABÍZÍ VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA NA POZICE:

POŽADUJEME:
• vyučení v oboru a oprávnění min. pro práci dle §6, vyhl. č. 50/78 Sb., 
 §8 a 9§ výhodou (správa a údržba veřejného osvětlení)
• řidičské oprávnění skupiny B, skupiny C výhodou
• dobrý zdravotní stav
• bydliště v Ústí nad Orlicí a okolí 

POŽADUJEME:
• vyučení (SOU) v řemeslném nebo technickém oboru
• řidičské oprávnění skupiny B, C, profesní průkaz výhodou
• dobrý zdravotní stav
• bydliště v Ústí nad Orlicí a okolí
 

POŽADUJEME:
• manuální zručnost
• výhodou vyučení v řemeslném oboru
• řidičský oprávnění skupiny B
• dobrý zdravotní stav
• bydliště v Ústí nad Orlicí a okolí 
 

POŽADUJEME:
• znalost práce na PC podmínkou (kontrola chodu technologie pro úpravu bazénových vod)
• manuální zručnost
• řidičské oprávnění sk. B výhodou

NABÍZÍME:
• práci vhodnou i pro důchodce nebo turnusové pracovníky
• smlouvu na VPP / DPP / DPČ
• odpovídající mzdové ohodnocení
• zázemí ve stabilní společnosti

ELEKTRIKÁŘ 

ŘIDIČ - PRACOVNÍK ODBORNÝCH ČINNOST

PRACOVNÍK DIVIZE SLUŽBY

VŠEM PRACOVNÍM POZICÍM NABÍZÍME:
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• zázemí ve stabilní společnosti 
• odpovídající platové ohodnocení, mimořádné odměny a firemní benefity, placená pohotovost
• pravidelná pracovní doba 40 hodin týdně

ÚSEK REKREAČNÍ SLUŽBY HLEDÁ PRACOVNÍKA NA POZICI 

STROJNÍK PLAVECKÉHO BAZÉNU 
PRÁCE NA OBČASNOU VÝPOMOC - ROZSAH PRACOVNÍ DOBY DLE DOMLUVY (ZÁSKOK ZA DOVOLENOU, NEMOC, apod.) 

Na všechna pracovní místa je nástup možný ihned, případně dle dohody.
Životopis zašlete na uvedený kontakt.  

TEPVOS, spol. s r.o., Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí
tel:  +420 777 773 352, e-mail: petr.hovadek@tepvos.cz

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

DUBEN
KRYTÝ	PLAVECKÝ	BAZÉN
9. 4. – SANITÁRNÍ DEN
3. 4. – 30. 4. Nejrychlejší plavec bazénu ÚnO

SAUNA
Otevřeno podle provozní doby.

ZIMNÍ	STADION
16. 4. – letní provoz

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?

KVĚTEN
KRYTÝ	PLAVECKÝ	BAZÉN
14. 5. - SANITÁRNÍ DEN 
25. 5. – Plavání pro dobrou věc 
SAUNA
31. 5. – Ukončení provozu dle počasí.

HŘIŠTĚ	PRO	VŠECHNY	A	MINIGOLF
9. 5. – Zahájení provozu

BŘEZEN
KRYTÝ	PLAVECKÝ	BAZÉN
Celý červen 3 hodiny za výhodnou cenu.
1. 6. – otevření letní terasy
29. 6. – Vodní hrátky žabky Katky
29. 6. – Vysvědčení – vstup za 1 Kč pro děti
30. 6. – letní odstávka – bazén uzavřen

CENTRUM	RIO
1.  7. – 31. 8. Zvýhodněné vstupné – 70 Kč

AQUAPARK
29. 6. - Vysvědčení – vstup za 1 Kč pro děti

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.


