
 TEPVOS ZPRAVODAJ
 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
jarní číslo Zpravodaje TEPVOS přináší informace o vývoji v městské 
společnosti za minulé období, ale také plány na další měsíce. S jarem 
přicházejí přípravy ve všech divizích a úsecích na pravidelné letní činnosti. 
Změny budou viditelné v oblasti veřejného osvětlení, kde je právě po 
oteplení připravena instalace nových světelných bodů a dále pak další 
nutné opravy a kontroly, které provádí úsek Komunální služby. Divize 
Vodohospodářské služby začíná s plánovanými opravami vodovodní 
a kanalizační sítě tak, abychom byli schopni zajistit bezproblémové 
dodávky vody našim zákazníkům. S teplým počasím přichází snížení 
potřeby vytápění, ale divize Energetické služby pokračuje v dodávkách 
teplé vody do domácností a její pracovníci budou mít práce dost i v 
tomto období. Nejvíce změn čeká na zaměstnance úseku Rekreační 
služby, kde sice končí provoz Sauny a Zimního stadionu, ale začíná 
náročná technická příprava provozu letního Aquaparku, kde se 
návštěvníci mohou těšit na nové multifunkční hřiště, jehož realizace 
bude v nejbližších dnech dokončena. Věřím, že náš Zpravodaj otevíráte 
rádi a vždy se dovíte něco nového o dění v městské společnosti TEPVOS.

Ing. Václav Knejp
jednatel městské společnosti TEPVOS
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Známé úsloví „až se zima zeptá“ se u nás v TEPVOSu dá i otočit. Několik otázek nám totiž položí také jaro. Před jarně-letní 
sezónou bylo přes zimu potřeba připravit techniku pro údržbu zeleně a pro čištění města. Každé jaro je v TEPVOSu ve znamení 
změn. Končí provoz Sauny a zimní provoz Zimního stadiónu, na novou sezónu se bude intenzívně připravovat Aquapark.
S koncem topné sezóny již začíná příprava na topnou sezónu příští. A vodohospodářské služby? Ty pracují ve stejném režimu 
celoročně, odebírat čistou a odvádět znečištěnou vodu potřebují občané i firmy pořád. 
Jaro je po roce zase tady. Je to období radostné, období prodlužujících se dní a zkracujících se nocí, období nádechu před 
letním oddechem. V nejsilnějším provozu je školní rok, na ulicích i doma se uklízí, rok v kalendáři nabírá sílu pro své hlavní 
období – jaro, léto a podzim. A tak si rukávy vyhrneme i my v TEPVOSu – a naše osádky a týmy se pustí do jarní varianty toho, co 
pro všechny v Ústí a okolí celoročně děláme – do služby našemu městu.

Až se jaro zeptá
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Městská společnost TEPVOS opět snižuje ceny tepla v Ústí nad Orlicí
 Divize ENERGETICKÉ SLUŽBY městské společnosti TEPVOS zveřejňuje 

průměrnou výslednou cenu tepla pro bytové kotelny v Ústí nad Orlicí 
za rok 2015, která činí 435,- Kč / GJ bez DPH.

„S velikým potěšením můžeme konstatovat, že cena tepla od 
městské společnosti TEPVOS klesá v Ústí nad Orlicí již čtyři 
roky po sobě“, uvedl Ing. Martin Pirkl, jednatel společnosti 
TEPVOS. 
Cenu tepla se podle sdělení TEPVOSu daří snižovat 
soustavnými investicemi do moderních úsporných 
technologií, instalací kogeneračních jednotek, ale především 
personální skladbou zkušeného týmu zaměstnanců, kteří 
své práci opravdu rozumějí.  Pozitivní vliv na snížení ceny 
tepla má také nižší cena zemního plynu, spotřebovaného na 
výrobu tepla ve sledovaném období. Cena tepla se přitom 
v Ústí nad Orlicí snižuje navzdory současné sérii mírných 
zim. Teplejší zimy obvykle zvyšují cenu za jednotku tepla - 
v menším prodaném množství je nutné „rozpustit“ fixní 
náklady. 

„Město Ústí nad Orlicí jako jediný vlastník společnosti TEPVOS pozitivně hodnotí úspory a snížení ceny tepla pro obyvatele.
 V dnešní době je každá taková úspora vítána a víme, že městská společnost má úspory jako jednu z priorit“, ohodnotil snížení 
ceny, Matouš Pořický místostarosta Města Ústí nad Orlicí.  Obyvatelé města Ústí nad Orlicí tak zaplatí výrazně nižší částku za 
topení a ohřev teplé vody. 

Energetické služby 

Snižování ztrát vody na vodovodní síti

Co jsou ztráty vody a jak vznikají?

Ztráta vody je poměr vody vyrobené a vody fakturované, 
udávaný v %.
Na ztrátách se zejména podílí úniky vody při poruchách 
vodovodní sítě a drobné úniky, které jsou obtížně zjistitelné. 
Praskání potrubí zvláště v zimním a jarním období se 
bohužel nevyhneme, přesto se snažíme ztráty minimalizovat 
pravidelnou obměnou starých řadů a včasnými zásahy při 
poruchách. Pro operativní zjištění významnějších poruch na 
vodovodní síti slouží dispečink, který sleduje a zaznamenává 
tzv. noční průtoky na jednotlivých pásmech vodovodu.
Pro vyhledávání i drobných poruch se používá přístroj zvaný 
korelátor. Tento přístroj funguje na bázi poslechu šumu v potrubí 
vznikajícím při poruše. Voda tlačící se prasklinou v potrubí, popř. 
netěsností ve spoji, vydává specifický zvuk, který je tento přístroj za 
pomocí senzorů, umístěných na vodovodních uzávěrech, schopen 
lokalizovat a tím určit místo poruchy. Tento přístroj si divize VS 
koncem roku 2015 pořídila. Již za první dva měsíce nám korelátor 
pomohl odhalit devět větších i menších poruch. Investice vložená 
do koupě korelátoru by se nám měla do 3 let vrátit.
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Od jara tohoto roku plánujeme plošné měření na vodovodní 
síti v Ústí nad Orlicí, Knapovci, Horním a Dolním Houžovci. To 
by nám mohlo pomoci odhalit většinu současných ztrát na 
vodovodní síti. Jelikož vlivem stárnutí potrubí se mohou drobné 
i větší poruchy objevovat i na jiných místech, budeme plošné 
měření opakovat každý rok. Dalším krokem pro snižování ztrát 
je včasná rekonstrukce již “dožitého“ potrubí. Plánem divize VS 
je snížit ztráty ve výhledu 3 let pod hodnotu 17%. Snížení ztrát 
pod tuto hodnotu v současné době není ekonomicky efektivní, 
jelikož se většinou jedná o velmi malé úniky, např. o netěsnost 
spojů na vodovodním potrubí. Oprava takovýchto úseků je 
ekonomicky tak náročná, že v poměru ke ztrátám se oprava 
daných úseků nevyplatí.

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ MĚSTA BEZ ODTAHU 

Komunální služby 

Začátkem jara zajišťuje městská 
společnost TEPVOS, úsek Komunální 
služby na území města Ústí nad Orlicí 
blokové čištění komunikací. Uklízí 
se chodníky, silnice, parkoviště a 
cyklostezky, které využívají spokojení 
občané jak při sportu, vycházce, tak při 
každodenním pohybu ve městě. 
Od roku 2016 najdete plánovaný 
harmonogram blokového čištění 
města na www.cisteniulic.cz. Jedná 
se o republikovou databázi, která 
vás jednoduchým způsobem může 
informovat o čištění ve vaší ulici. Po 
jednoduché registraci vás tato služba 
upozorní na čištění s dostatečným 
předstihem (e-mail, příp. SMS). Můžete 
si včas přeparkovat auto, vyhnout se 
pokutě a odtažení vozidla.

Sedm dní předem jsou řidiči informováni 
o plánovaném úklidu komunikace 
příslušným dopravním značením. 
Problémem blokového čištění jsou 
zaparkovaná auta, která nejsou svými 
provozovateli přeparkována. Následně 
nelze v plné míře provést úklid 
komunikace a zametací stoj se musí ke 
stejnému místu vracet v jiném termínu, 
což celý úklid prodražuje. Žádáme 
všechny řidiče, aby respektovali 
dopravní značení, které upozorňuje na 
čištění komunikace. 
Věříme, že i v roce 2016 budou čisté ulice 
díky vzájemné spolupráci.

www.cisteniulic.cz
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V západní části areálu Aquaparku v Ústí nad Orlicí, na levém břehu řeky Tiché 
Orlice, v místě někdejšího tanečního parketu, můžete v těchto dnech sledovat 
čilý stavební ruch. Souvisí s výstavbou nového multifunkčního hřiště s názvem 
„Hřiště pro všechny“. Výstavba zahrnuje víceúčelové hřiště velikosti 31 x 15 m, 
malou horolezeckou stěnu – boulder, venkovní posilovnu s pěti posilovacími stroji, 
rekonstrukci starých dřevěných šaten na technické a sociální zázemí s půjčovnou 
sportovních potřeb. Součástí prací je demolice starých nevyužívaných drobných 
objektů, související infrastruktury, oprava oplocení a doplnění venkovního 
osvětlení. Hřiště je určeno pro všechny uživatele bez rozdílu věku a sportovní 
zdatnosti; pro jednice, skupiny nebo také pro školní třídy. Přístup je proto vyřešen 
brankou od tréninkového fotbalového hřiště, ale také samostatným vstupem 
uvnitř areálu Aquaparku, čímž bude zpřístupněna další aktivita návštěvníkům 
Aquaparku.
Investorem a budoucím provozovatelem je městská společnost TEPVOS, která na 
tento projekt v ceně 2,1 mil. Kč získala padesátiprocentní dotaci od Ministerstva pro 

místní rozvoj ČR z národního programu 
podpory cestovního ruchu „Cestování 
dostupné všem“.

Realizátorem prací je vítěz soutěže 
dodavatelů firma PSK, v.o.s. Choceň. 
Dokončení „Hřiště pro všechny“ je 
plánováno na začátek měsíce června. 
Termín slavnostního otevření bude 
zveřejněn prostřednictvím:

Ústeckých listů  I   www.tepvos.cz
 www.bazenusti.cz

  www.facebook.com/tepvos. 

Hřiště pro všechny nejen pro návštěvníky Aquaparku

Městská společnost TEPVOS, spol. s r.o., Ústí nad Orlicí, úsek Komunální služby

NABÍZÍ VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA NA POZICE:
 

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

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

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

PRACOVNÍKA PRO ÚDRŽBU MĚSTSKÉ ZELENĚ A ÚKLID 
MĚSTA
 POŽADUJEME:
 • sezonní práce na dobu určitou – sečení travnatých ploch, příp. 
úklid města
• požadujeme manuální zručnost
• řidičský oprávnění skupiny B
• dobrý zdravotní stav
• bydliště v Ústí nad Orlicí a okolí

PRACOVNÍKA PRO DROBNÉ ÚDRŽBÁŘSKÉ A DOHLEDOVÉ 
PRÁCE
POŽADUJEME:
 • manuální zručnost a základní znalost práce na PC
• sezonní práce v Aquaparku
• vhodné také pro důchodce
• práce na dobu určitou
VŠEM PRACOVNÍM POZICÍM NABÍZÍME:
• pracovní poměr s výhledem na dobu neurčitou
• práci ve stabilní společnosti (správa a údržba veřejného 
osvětlení)
• odpovídající platové ohodnocení, mimořádné odměny a 
firemní benefity, placená pohotovost
• pravidelná pracovní doba 40 hodin týdně 

 

 

Na všechny pracovní místa je nástup možný ihned, případně dle dohody.  Životopis zašlete na uvedený kontakt.
TEPVOS, spol. s r.o., úsek Komunální služby, Královéhradecká 1526, 562 01 Ústí nad Orlicí 
tel:  +420 465 525 579, e-mail: ks@tepvos.cz, www.tepvos.cz, www.facebook.com/tepvos

Komunální služby - KS

prostor hřiště před rekonstrukcí venkovní posilovna
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1.	 V	čem	vidíte	hlavní	zaměření	vašeho	oddělení?
Personální a mzdové oddělení jsou tři slova, které v sobě skrývají činnosti od prvních 
kroků budoucích zaměstnanců jako je inzerce, životopis, pracovně právní náležitosti 
včetně komunikace s Okresní správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami, 
Úřadem práce, Finančním úřadem, pojišťovnou KOOPERATIVA, Oblastní inspektorát 
práce, vstupní i periodické zdravotní prohlídky, proškolování k udržení kvalifikace až 
po ukončení pracovních poměrů či odchodu do důchodů. Stále více se též této práce 
dotýká i dnes aktuální a diskutované téma exekucí a insolvencí. Personální a mzdová 
práce má svá pravidla a k tomu zpracovávám metodiku ve formě předpisů, řádů a 
směrnic, se kterými zaměstnance seznamuji.  Nedílnou součástí mé práce je i statistika. 
Na závěr bych ještě uvedla definici z Wikipedie: Personalistika je obor, který se zaměřuje 
na získávání kvalitních lidí pro podnik, práci s nimi a motivaci či stanovení optimálních 
mzdových postupů. Velmi se podobá managementu.
2.	 Jak	se	městská	společnost	TEPVOS	změnila	za	15	let	v	oblasti	personalistiky	a	
mezd?
V lednu 2001 jsem ve společnosti TEPVOS  začínala společně se třemi spolupracovníky, 
postupně jsme se rozšiřovali o divizi komunálních a rekreačních služeb, vodohospodářskou 
divizi a energetickou divizi. Společnost se stále rozšiřuje o nové činnosti, tak, aby 
poskytla lepší služby nejen našemu městu a jeho obyvatelstvu, ale i širokému okolí. V 
oblasti personalistiky a mezd se rozšíření týkají vyššího počtu zaměstnanců, rozšíření metodiky a poslední době i více spolupráce 
s Úřadem práce v programu Veřejně prospěšných prací. Součástí je i vyšší fluktuace, neboť se snažíme nezaměstnatelné občany  
evidované na Úřadu práce, naučit či opět si zvyknout na pracovní návyky. Odměnou za tuto i mnohdy náročnou práci nejen v 
oblasti personalistiky a mezd, ale i ostatních zaměstnanců, je pak lépe uklizené naše město Ústí nad Orlicí. Tím vším se naše 
společnost rozrostla ze 4 zaměstnanců  na cca 140  až 170 zaměstnanců v období letních měsíců.
3.	 	Pracujete	v	TEPVOSU	už	15	let.	Co	se	Vám	na	této	společnosti	líbí?
Pracuji v TEPVOSU  od prvních dní a je mojí srdeční záležitostí, takovým mým třetím dítěte, mám dva dospělé syny. V 15 letech jsme 
vlastně v lidské terminologii  v pubertě a věřím, že stejně jako moji synové zvládli pubertu, tak i naše společnost bude kráčet dalšími 
kroky a v našem regionu poskytovat lidem pracovní příležitosti, jistoty a výhody stabilního zaměstnavatele na trhu práce v našem 
regionu.
4.	 	Máte	nějaké	oblíbené	místo,	kde	odpočíváte	a	nabíráte	sílu?
Na světe je mnoho krásných míst k aktivnímu i pasivnímu odpočinku. Mám ráda přírodu a moře. Nejoblíbenějším blízkým místem 
je pro mě Potštejn a jeho okolí, je zároveň i moje rodiště a pro mě místo, které mi pomáhá vydržet bolesti žití a umocňuje i šťastné 
okamžiky.V jedné staré knize o Potštejnu je psáno „… v čarokrásném Potčtýně při pivu a bez tchýně… „ Mohu všem i tato nádherná 
místa doporučit k navštívení.

Děkuji za rozhovor. Markéta Vojvodíková

ROZHOVOR TEPVOSU:
Rozhovor v tomto čísle poskytla paní Zdenka Doležalová, oddělení personalistiky a mezd 
městské společnosti TEPVOS.
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Vedení společnosti
Korespondenční adresa:
Královéhradecká 1566
Ústí nad Orlicí, 562 01
Tel.: 465 519 844
tepvos@tepvos.cz

Energetické služby - kotelna 
Mazánkova 75
Ústí nad Orlicí, 562 06
teplo - hlášení havárií 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
Tel.: 465 525 579
divizeks@tepvos.cz

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

HARMONOgRAM AKCÍ
Divize Rekreační služby
DUBEN
Krytý plavecký bazén
11. 4. 2016 – Sanitární den
8. 4. 2016 – 7. ročník Turnaje ve vodním pólu 

SAUNA
10. 4. 2016 - Saunování s rituály s tématem „Jogurtové 
pohlazení.“ Poslední saunování s rituály této sezóny.

ZIMNÍ STADION
Letní provoz – umělý povrch pro in-line bruslení, bandy 
hokej a florbal. Sledujte www.bazenusti.cz

KVĚTEN
Krytý plavecký bazén
16. 5. 2016 – Sanitární den
23. 5. 2016 6. ročník soutěže Plavání pro dobrou věc – 
Soutěž je připravená pro klienty zařízení sociální služeb 
pro osoby s mentálním postižením v Pardubickém kraji. 
Stacionář v Ústí nad Orlicí a městská společnost TEPVOS 
jsou hlavními pořadateli. 

SAUNA
Ukončení provozu – polovina května

ČERVEN
Krytý plavecký bazén
Otevření letní terasy – přijďte si užít prodloužený vstup a 
opalování na terase Krytého plaveckého bazénu.

17. 6. 2016 - Žabka Katka – uskuteční se 7. ročník soutěže 
mateřských škol „Vodní hrátky žabky Katky“. Do soutěže 
se zapojí mateřské školy z blízkého okolí. Na děti čekají 
pohádkové postavičky a vodní úkoly. Děti si užijí příjemné 
vodní dopoledne. 

Ukončení provozu Krytého plaveckého bazénu sledujte na 
www.bazenusti.cz

AQUAPARK
4. 6. 2016 nebo 11. 6. 2016 – otevření Aquaparku, sezónní 
vstupné

Divize Vodohospodářské služby
28. 5. – Den otevřených dveří v Čistírně odpadních vod s 
ukázkou komunální techniky

SAUNOVÁNÍ
S RITUÁLY

Sauna, V Lukách 135, Ústí nad Orlicí

10. 4. 2016
15:00 - 21:00 hod.

           „Jogurtové pohlazení“

15:00 - 17:00 hod.
 voňavé saunování pro DĚTI A RODIČE

17:00 - 19:00 hod.
 řízená saunová ceremonie pro ŽENY

19:00 - 21:00 hod.
 SPOLEČNÁ sauna s partnerem i bez

Saunu provozuje městská společnost TEPVOS - úsek Rekreační služby

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

Těšíme se na další sezónu.


