
Poprvé od zimy 2012/2013 byla zima v Ústí zase pořádná, s množstvím sněhu a pořádnými mrazy. Důkladně prověřila 
naše síly i techniku, chtěli  bychom našim  zaměstnancům poděkovat za nasazení a obětavost. Ta dlouhá zima je ale už 
za námi a jaro je zase tady, konečně  tady. Těšíte se na zahrádku? Tou naší zahrádkou, zahrádkou městské společnosti 
TEPVOS, jsou všechny plochy veřejné zeleně ve městě. Je to pořádná zahrada. A tak jakmile dokončíme jarní úklid 
silnic a chodníků od zimního posypu, budou na nás čekat trávníky, keříky a záhony, aby vypadaly k světu a tvořily spíše 
zahradu, než džungli. A samozřejmě budeme nadále zajišťovat pro obyvatele i organizace na území města dodávku a 
ohřev vody, odvod splašků, úklid veřejných prostranství. Nadále budeme nabízet sportovní a rekreační vyžití v Centru 
RIO, v Krytém plaveckém bazénu, v Sauně, v Zimním stadionu, na Hřišti pro všechny, na Minigolfu a ve Skateparku. A s 
vyhrnutím rukávů se pustíme do přípravy Aquaparku na další, věřím, že úspěšnou sezónu. TEPVOS má zkrátka pořád 
plné ruce práce! A dělá ji rád, poctivě a s přesvědčením, že to stojí za to, že je to práce pro lidi. Naše lidi. Naše město. 

Zima je za námi, rukávy nahoru!

 TEPVOS ZPRAVODAJ
 

Jsou firmy, jejichž rok je pořád stejný – na neustále běžícím páse se z materiálu a surovin stávají výrobky, nebo se pod 
zemí celoročně něco těží, nebo se vaří a vaří jídlo za jídlem, nebo…dosadit lze cokoliv. Je to podnikání nezávislé na počasí, 
pořád stejné, někdy dokonce nepřetržité, ale dá se dobře plánovat, odhadovat, řídit.
Pak jen jiný typ firem – jejich práce je sezónní. Nejen zemědělci, ale i stavaři nebo silničáři a další profese jsou závislí na 
počasí – na tom, jestli shora něco padá nebo nepadá, jak hodně padá nebo jak hodně a často to shora hřeje. Je to jiný typ 
podnikání – člověk sice může dobře plánovat, může se snažit být připraven, ale příroda mu do toho škrtá nebo připisuje. 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři.
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V městské společnosti TEPVOS jsou zastoupeny obě roviny – ta celoroční i ta sezónní. 
Celý rok proudí do vodovodních kohoutků voda a do radiátorů teplo, protože svoji 
práci plánujeme, odhadujeme a řídíme. V zimě nám ovšem diktuje mráz a sníh, 
v létě déšť a slunce. My se sice připravujeme podle nejlepších možných odhadů, 
založených na zkušenosti z minula – ale na silnice a chodníky toho může spadnout 
víc, než obvykle, může častěji než obvykle tát a znovu namrzat; když bude hodně 
deště, budeme muset častěji sekat, aby nám tráva ve městě nenarostla až po pás; 
když bude málo slunce, můžeme Aquapark sebevíce naleštit a dost návštěvníků 
stejně nepřijde.
Sezónní podnikání je prostě nepředvídatelné – a do podnikání městské společnosti 
vnáší prvek náhody, určitého rizika, které zpestřuje život, i když nad ním tu a tam 
skřípeme zuby. I letos je TEPVOS dobře připraven, aby se s tím rizikem sezónních 
vlivů poctivě popral – nejen za sebe, ale i za své zákazníky – a v jejich prospěch.

Ing. Václav Knejp
jednatel městské společnosti TEPVOS
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Tak jako každý rok, prováděla divize Služby, potažmo její 
úsek Komunální služby, zimní údržbu v Ústí nad Orlicí. Po 
dvou zimních obdobích s minimálním množstvím sněhových 
srážek, přišla konečně zima, která nebyla na sněhovou 
nadílku skoupá. Sněhová pokrývka vydržela od prosince až do 
půlky února, což přineslo velkou radost dětem a milovníkům 
zimních sportů, ale pro většinu obyvatel, navyklých z minulých 
zim na černé chodníky a silnice, to znamenalo více starostí, 
které většinou zima přináší. V průběhu zimy se nedostavila 
žádná větší obleva, takže se sníh hromadil v ulicích, tvořily 
se vysoké sněhové mantinely mezi chodníky a komunikací, a 
nebylo vůbec snadné tyto udržet v průjezdném stavu. Sníh po 
projetí pluhu padal z bariér zpět na vozovku, takže se některé 
úseky musely projíždět vícekrát. Diskutabilní byl i vydaný 
zákaz solení vozovek. Dle našeho názoru, by se použitím 
chemického ošetření dopady zimy značně zmírnily.
Nicméně z našeho pohledu si myslíme, že jsme tuto náročnou 
sezónu, zvládli se ctí. Jak praví jedno biblické poučení – 

„doma nejsi nikdy prorokem“ - převládaly od občanů bohužel 
víceméně nespokojené odezvy. Slova uznání a pochval se 
dostalo pouze od těch, kteří pracují nebo dojíždějí do okolních 

Energetické služby 

ZIMA 2016-2017 OČIMA KS

Městská společnost TEPVOS již zná výslednou cenu tepla za rok 2016
Divize ENERGETICKÉ SLUŽBY městské společnosti TEPVOS zveřejnila koncem února výslednou cenu tepla za rok 2016. Průměrná 
výsledná cena tepla za rok 2016 činí 394,-Kč/GJ bez DPH. Pro porovnání uvádíme průměrnou výslednou cenu tepla za rok 2015, 
kdy byla ve výši 436,-Kč/GJ bez DPH. Tato cena je výrazně pod cenou republikového 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 pátým rokem v řadě ke snížení 
jednotkové ceny tepla. 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.

Komunální služby 

měst a měli možnost srovnání s kvalitou provedené zimní 
údržby v jiných městech. Tak snad někdy příště…
Mnoho stížností bylo na údržbu chodníků, ale většinou se 
jednalo o komunikace, které se v zimním období nemají 
udržovat. Většina obyvatel nic neví o existenci dokumentu, 
jenž se zove „Operační plán zimní údržby“, ve kterém je 
vysvětleno mnoho pojmů o zimní údržbě, stanoveny trasy 
s termíny dokdy mají být uklizeny, ale především jsou tyto 
trasy znázorněny v mapových přílohách. Zde lze zjistit, zda je 
právě ten chodník před vaším domem do úklidu v rámci zimní 
údržby zahrnut. Tento dokument je k nalezení na webových 
stránkách města Ústí nad Orlicí nebo na www.tepvos.cz 

Na závěr uvedu pár čísel pro představu:
Chodníky - na ošetření chodníků bylo použito 114 tun drti, 
dalšími 40 tunami byly naplněny posypové kontejnery, které 
jsou rozmístěny po městě. Celkem naše stroje najely 2.602 km, 
z nichž při 1.450 km byl použit pluh a na 550 km chodníků byl 
aplikován posyp.

Komunikace – na ošetření bylo použito 365 tun písku, 32 tun 
drti a 74 tun soli. Najeto bylo celkem 5.887 km, cca 4.200 km s 
pluhem a 3.200 km komunikací bylo ošetřeno posypem.
Jak zima poměrně rychle začala, tak ještě rychleji skončila 
a nám zbylo to výše uvedené množství inertního posypu na 
ulicích a chodnících. Abychom vše včas zvládli, začali jsme již s 
předčištěním komunikací, na které naváže čištění blokové, při 
kterém jsou již na komunikace umísťovány dopravní značky, 
zakazující parkování v předpokládaném čase úklidu. 
Seznam ulic s uvedenými termíny čištění naleznete na webu 

https://cisteniulic.cz
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Jak všichni víme, voda je základem života a péče o ni je tak jednou ze základních 
povinností člověka. Není to „jenom“ pro potřebu naší, ale je to současně i naše 
povinnost pro zachování zdrojů vody a zajištění technické úrovně celého zařízení 
vodovodu, v našem případě pro veřejnou potřebu, i pro další generace.
Městská společnost TEPVOS je vlastníkem i provozovatelem vodovodů přímo v Ústí 
nad Orlicí i v jeho městských částech. Jeden vodovod je jako samostatný celek v 
Ústí nad Orlicí a druhý zabezpečuje zásobování vodou v Knapovci, Dolním a Horním 
Houžovci.
Pro zajištění dostatečného množství a kvality pitné vody v Ústí nad Orlicí jsme 
zajistili vybudování nového vrtu UO 4, od kterého bude dobudován přiváděcí řad do 
akumulace čerpací stanice.

Zajištění vody v Knapovci
Z důvodu rozšiřující se výstavby v 
Knapovci, Dolním a Horním Houžovci a 
též z důvodu poměrně velkého rozšíření 
bazénů v daných lokalitách dochází v 
letních měsících k nedostatku vody. 
Jedním z důvodů je nedostatečná 
kapacita starého vodojemu. Dalším 
důvodem byly poměrně suché roky, kdy 
především přítok vody ze „zářezů“ 
(krom vrtu, druhý zdroj vody) byl silně 
omezen.
Pro zajištění lepší kapacity vody pro 
zásobování obyvatel Knapovce, Dolního 
a Horního Houžovce byla v loňském roce 
započata stavba nového vodojemu. Po 
dlouhé, alespoň z pohledu stavebních 
firem, zimě jsou opět zahájeny stavební 
práce na tomto vodojemu. Nový 
vodojem bude mít téměř čtyřikrát větší 
kapacitu, než má vodojem současný. 
Vodojem by měl být dostavěn v polovině 
letošního roku.
Pro eliminaci důsledků dlouhodobějšího 
sucha ještě uvažujeme s propojením 
vodovodu v Knapovci s vodovodem v 
Ústí nad Orlicí. Toto řešení by mělo 
eliminovat problém s nedostatkem 
vydatnosti zdrojů v období sucha.
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1. Do funkce vedoucí Plavecké školy Chobotnice jste nastoupila 18. 7. 2016. Byla to velká změna ve 
Vašem profesním životě? 
Velká změna to pro mě nebyla. Od mala jsem byla rodiči vedená sportovat. Závodně jsem do patnácti 
let jezdila na lyžích a poté dělala vrcholově atletiku. U toho jsem studovala školy se zaměřením na 
sport, kde jsem se dostala i k plavání, převážně na FTVS v Praze. Funkce vedoucí Plav. školy mě zaujala, 
již z toho hlediska, že je to velice podobné zaměstnání, co jsem doposud dělala. Třináct let jsem byla 
učitelkou na ZŠ. Nyní na bazénu zjišťuji, že hodně přicházím do kontaktu se známými tvářemi z řad 
vyučujících a pokud je nemocnost ze stran instruktorek, kdykoliv je mohu nahradit a jít vyučovat na 
bazén, kde jsem opět v kontaktu se žáky.

2. Jak hodnotíte dnešní zájem a dovednosti dětí v plaveckém sportu?
  Můj názor je takový, že největší vliv na všechny pohybové aktivity dítěte již od ranného dětství a ne jen plavání mají v dnešní době 
rodiče, kteří od mala vedou dítě k pohybovým aktivitám nebo nikoliv. Začínáme-li s plaveckou výukou dětí mladšího školního 
věku, předpokládáme že dítě již nějaké zkušenosti s vodou má. Má-li dítě kladný vztah k vodě není problém rozvíjet dále jeho 
plavecké dovednosti a začít s nácvikem plavecké lokomoce a daného plaveckého způsobu. Většina dětí má pozitivní vztah k 
vodě. Děti se rády koupou s oblibou si ve vodě hrají a dovádějí. Pouze malé množství dětí prožívá při skupinové plavecké výuce 
skutečný strach. I když je těchto dětí velmi omezený počet je třeba s nimi počítat a individuálněji s nimi pracovat. Často to bývají 
děti s kterými rodiče bazény, koupaliště atd. nenavštěvují a pak se děti s větším vodním prostředím setkají až u základní (povinné) 
plavecké výuky. Ve většině případů se však u dětí jedná o úzkost vyvolanou nedůvěrou k vodě, jež se soustavným pobytem ve vodě 
a použitím vhodných metodických postupů sama rozptýlí.

ROZHOVOR TEPVOSU:
Dnes s vedoucí Plavecké školy Chobotnice paní Alicí Vackovou. 

PLÁNOVANÁ REKONSTRUKCE AQUAPARKU A SAUNY V ÚSTÍ NAD ORLICÍ
S příchodem jara se městská společnost TEPVOS připravuje na dvě velké investiční 
akce v úseku Rekreačních služeb. 
První z nich se týká Aquaparku v Ústí nad Orlicí. Během rekonstrukce by mělo dojít 
k zabudování nerezových van ve všech bazénech Aquaparku včetně brodítek a k 
instalaci nových vodních atrakcí v jednotlivých bazénech. Po této rekonstrukci 
dojde k výraznému zlepšení komfortu návštěvníků a také ke snížení provozních 
nákladů (opravy, spotřeba vody atd.). V současné době probíhá zpracování 
projektové dokumentace, na kterou bude navazovat výběrové řízení na zhotovitele. 
Předpokládané zahájení této akce je plánováno na letošní rok, po ukončení sezóny 
Aquaparku (září 2017) a měla by trvat do května 2018, tudíž by provoz Aquaparku 
neměl být omezen ani v příští sezoně. 

Komunální služby - KS

 Druhou velkou investiční akcí, kterou městská společnost TEPVOS připravuje, je 
rekonstrukce a rozšíření prostorů Sauny v Ústí nad Orlicí. Vedle Sauny se nachází 
prostory bývalé restaurace, které jsou v havarijním stavu. V současné době probíhá 
zpracování projektu wellness centra, jež by rozšířilo služby stávající Sauny a zároveň 
by doplnilo odpočinkové aktivity pro širokou veřejnost. Rekonstrukce bude probíhat 
ve více etapách, kdy první stavební úpravy by měly začít po ukončení letošní sezóny 
Sauny (květen 2017). Druhou etapou bude vybudování prostorů wellness centra a 
třetí etapa bude zahrnovat propojení těchto dvou provozů. Doba rekonstrukce je 
plánována cca na 3 – 4 roky a pokud to bude technicky možné, budou realizační 
práce probíhat vždy v době odstávky Sauny tak, aby její provoz nebyl přestavbou 
narušen (popř. pouze minimálně).
 

Díky těmto plánovaným rekonstrukcím se mohou občané Ústí nad Orlicí, ale i blízkého okolí, těšit na další rozšíření sportovních, 
ale i odpočinkových aktivit, které jsou zaměřené na všechny věkové kategorie.

 Více na www.bazenusti.cz nebo na www.facebook.com/tepvos. 
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3. Plavecká škola Chobotnice poskytuje hlavně plavecké kurzy pro děti ze základních škol. Jaké další kurzy je možné využít?

4.    Je něco, co byste chtěl vzkázat čtenářům tohoto rozhovoru?
 Žijte aktivně a veďte své ratolesti již od raného dětství k pohybu. Plavání je aerobní sport, který je šetrný k vašemu tělu, je pro vaše 
tělo přirozené hlavně díky rovnoměrné zátěži, nezatěžujete klouby, kosti a nedochází k otřesům. Během plavání také aktivujete 
a posilujete rovnoměrně celé tělo. Plavat navíc může opravdu kdokoli – těhotná žena, obézní člověk, dítě i senior - v létě i v zimě.
 
5.    Máte nějaké oblíbené místo, kde odpočíváte a nabíráte sílu?
 Po pravdě nemůžu říci své nejoblíbenější místo, protože každé i malé místečko v přírodě má své kouzlo a já mám ráda lesy, 
hory, ale i pláže a rybníky. A dobíjení energie? Řeším právě sportem. Jako sportovně založený člověk mohu potvrdit, že sport 
kromě fyzické kondice dodává tělu i psychickou energii. Když se po práci oblékám do sportovního oblečení a koukám na šíleně 
poskakující čtyřnohou kamarádku plemene husky, která celý den čeká, až se vrátím a vyrazíme do terénu, tak z 90% se mi opravdu 
nechce. V hlavě mi běhají myšlenky typu – „a co když bych šla až zítra“, dneska ti hodím pár tenisáků na poli, apod. Když ale vyrazím 
a doběhnu domů, dám si sprchu a sednu si do křesla, cítím se perfektně zrelaxovaná. Další mojí vášní a relaxací je trávení volného 
času v sedle koňského hřbetu, ale na tuto činnost mi nyní moc časového prostoru nezbývá.

Děkuji za rozhovor. 
Markéta Vojvodíková

Kurz plavání kojenců ve vaničce: od 3 – 6 měsíců. Obnovuje 
se kladný vztah k vodě brzy po narození, kdy se snažíme co 
nejdříve navázat na známé „vodní“ prostředí v maminčině 
bříšku.

Kurz plavání kojenců a batolat: od 6měsíců do 3 let. Rozvoj 
motorických schopností, prevence utonutí, sebezáchovné 
prvky, získání pocitu bezpečí ve vodě, atd.

Kurz plavání dětí s rodiči: od 3 – 4let. Výuka pomocí her a 
hravých činností k získání komplexní plavecké dovednosti, 
podpoře psychomotorického vývoje.

Kurz plavecká přípravka: výuka bez rodičů od 5 let. Děti se 
zdokonalují v základních plaveckých dovednostech a učit se 
plaveckým způsobům – kraul, prsa a znak podle metodiky 
plavání 

Plavecký kroužek DDM DUHA: Plavecký kroužek pro děti 
neplavce od 1. ročníku ZŠ a pro plavce, kteří se chtějí zdokonalit. 

Kondiční plavání: převážně je určeno pro mírně pokročilé a 
pokročilé plavce, zájemci umí plavat, ale technika plaveckého 
způsobu není dobrá, trénování vytrvalosti.

Plavecký oddíl Sportsteam: pro děti od 6 a více let. Dělí se 
na Plavecká přípravka pro děti, zdokonalovací plavání pro děti, 
sportovně – kondiční plavání pro děti.

Od února 2017 zahájil nový kurz Delfín: pro děti od 7 – 15 
let. Začínající plavce, navazující na kurz plavecké přípravky, pro 
pokročilé plavce, pro zlepšení kondice
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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
10. 4. 2017 – Sanitární den
3. 4. – 30. 4. 2017 - Nejrychlejší plavec 
Bazénu Ústí nad Orlicí
12. 4. 2017 - Okresní školní liga – 2. kolo
17. 4. 2017 – Velikonoční pondělí  ZAVŘENO
SAUNA 
Provozní doba bez nedělí
Ukončení sezóny (podle počasí)
ZIMNÍ STADION 
od 3. 4. 2017 zahájen 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
15. 5. 2017 – Sanitární den
22. 5. 2017 - Plavání pro dobrou věc – 
plavecká soutěž pro klienty Stacionáře a 
podobných zařízení (13 – 15 hod.)
SAUNA – Ukončení provozu (podle počasí)
HŘIŠTĚ A MINIGOLF
15. 5. 2017 - Zahájení provozu (pouze na 
objednání)

ČERVEN
KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN
Celý červen 3 hodiny za cenu 1 hodiny
1. 6. 2017 - Otevření letní terasy
16. 6. 2017 - Žabka Katka – plavecká soutěž pro MŠ
30. 6. 2017 - Ukončení provozu KPB – vstupné pro 
děti za 1 Kč (s vysvědčením)
AQUAPARK
2. 6. 2017 – Den dětí s IZS (Český červený kříž, 
Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Vojenské 
složky, zdravotní pojišťovna ČPZP , Hřiště pro 
všechny a Minigolf, …)
10. 6. 2017 - Otevření Aquaparku (podle počasí)
30. 6. 2017 - Vysvědčení – vstupné pro děti za 1 Kč 
(s vysvědčením)

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.


