
Léto je slunce, voda, chata, moře, řeka, hory, pláž, pohoda a mnoho jiného. Každý 
člověk má své představy, jak by jeho léto mělo vypadat. Někomu vyhovuje teplota 
kolem 25 stupňů a příjemný větřík. Počasí jako stvořené pro výlety, procházky lesem, 
posezení na zahrádce u grilu. Jiný má rád 30 stupňů. Teplíčko, které láká ke koupání, 
opalování, pobytu u moře nebo u rybníka. Léto je spojené s odpočinkem, volným 
časem, dovolenou nebo také jak se dnes říká s relaxem. Všichni máme oblíbená 
místa, kde trávíme své dovolené. Tento rok budeme svou dovolenou všichni trávit 
na místech, kde nám je dobře a ve společnosti lidí, které máme rádi. 

Léto je léto… 

 TEPVOS ZPRAVODAJ
 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
konec června a začátek letních prázdnin stále není pro společnost TEPVOS 
časem pro zastavení. V prvních červnových dnech jsme otevřeli nové 
multifunkční Hřiště pro všechny, které rozšiřuje možnosti sportovního vyžití v 
našem městě. Své brány otevírá Aquapark další pěknou sezónou. Právě v 
blízkosti letního koupaliště je ono zmiňované nové hřiště, které adoptovalo za 
svého „brášku“ sousední Minigolf. Tvoří tak jeden velký funkční celek, zveme 
všechny k aktivnímu zastavení.  
 Komunálním službám se stále více daří zvyšovat laťku odvedené práce. 
Zlepšení, ať už s nástupem modernějších strojů nebo pečlivostí zaměstnanců, 
je po čase vnímané jako samozřejmost a na řadu přicházejí další inovace a 
posun zmiňované laťky. Také zde není čas k zastavení.
 Pro Energetické služby nyní začalo období oprav, rekonstrukcí a údržby. 
V plánu je výměna staré technologie vytápění ve čtyřech bytových domech, dále 
součinnost při rekonstrukci teplovodního potrubí v nově vytápěném objektu 
Domova důchodů. 
 Zastavení nepřichází ani u Vodohospodářských služeb. Probíhá několik 
stavebních prací a rekonstrukcí, které se jen těžko dají realizovat v zimním 
období. Za zmínku stojí rozšíření vodovodu v Knapovci k bytovým domům 
Bioproduktu a ve stejné části obce zároveň rekonstrukce vodojemu, která má 
zajistit dostatečné množství pitné vody.
 V úvodníku jsem několikrát zmínil „zastavení“.  Vzhledem k nastávajícímu 
období dovolených a prázdnin si dovolím popřát pokud možno pěkné prožití 
letního zastavení, ať už aktivně či pasivně stráveném. Krásné léto.  

Ing. Martin Pirkl
jednatel městské společnosti TEPVOS
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Pro tyto chvíle je v Ústí nad Orlicí 
otevřený Aquapark s novinkou Hřištěm 
pro všechny a Minigolfem. Pokud 
pojedete za hranice ČR, přejeme Vám 
šťastnou cestu a pěkný pobyt. Až se 
vrátíte, přijďte se podívat do Aquaparku 
nebo do bazénu. 

V TEPVOSu připravujeme pěkné léto 
také v Ústí nad Orlicí.
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Městská společnost TEPVOS plánuje provést v tomto roce 
prostřednictvím své divize Komunální služby, realizaci 
rozšíření veřejného osvětlení v ulici Vrbová u odbočky k 
firmě ACE TRADE, dále pak v ulici Heranova v areálu MŠ 
Lentilka. Připravujeme také rozšíření osvětlení v městské 
části Hylváty od lokality Andělov ke hřbitovu a v Černovíru 
pak osvětlení horní cesty od č. p. 22 po č.p. 30. V současné 
době již dokončujeme dlouhodobou rekonstrukci veřejného 
osvětlení v ulici T. G. Masaryka a v ulici Královéhradecká 
při výjezdu z města směrem na Libchavy. Pozemkově se 
postupně začíná řešit i příprava akce pro rozšíření osvětlení 
od nákupního centra STOPSHOP  ke Starým Oldřichovicím, 
kde je stávající síť dlouhodobě ve špatném technickém 
stavu. Současně probíhá po celý rok i postupná modernizace 
stávajících úseků osvětlení, které vyžadují připravované 
zásahy údržby.  

Energetické služby 

Všechny sloupy veřejného osvětlení na území města Ústí 
nad Orlicí jsou označeny unikátními čísly na zelených 
štítcích. Pokud budete účastníky nějaké dopravní nehody 
nebo jiné situace vyžadující zásah záchranných složek, 
stačí zavolat na telefonní číslo 155 a nahlásit nejbližší číslo 
na veřejném osvětlení. Nemusíte znát přesnou lokalizaci 
místa události, ale díky unikátnímu číslu na sloupu dokáží 
záchranné složky místo vyhledat a poskytnout včasnou 
pomoc. Zkuste si všimnout sloupu v Ústí nad Orlicí.

Plánované investice do veřejného osvětlení a zajímavost o sloupech

Plánované investice do majetku tepelného hospodářství v roce 2016
Městská společnost TEPVOS plánuje 
v roce 2016 rekonstrukci čtyř kotelen. 
Po masových investicích do majetku 
tepelného hospodářství v minulých 
letech, kdy byly rekonstruovány kotelny 
a teplovodní rozvody u všech větších 
kotelen provozovaných společností 
TEPVOS, spol. s r.o., letos zahajujeme 
rekonstrukce menších, domovních 
kotelen. V plánu na rok 2016 jsou 
domovní kotelny v objektech Sokolská 
215, Mazánkova 683, Třebovská 338 
a Pivovarská 40. Technologie u 
všech těchto kotelen je na prahu 
své technické i morální životnosti. 
K dnešnímu dni se již dokončuje 
rekonstrukce kotelny v objektu Sokolská 
215 a rekonstrukce dalších tří kotelen je 
před vypsáním soutěže na zhotovení.

Technické řešení použité při rekonstrukci počítá s využitím té nejkvalitnější 
techniky, která je na trhu dostupná.  Použity zde budou úsporné kondenzační kotle 
HOVAL s technologií hořáků UltracleanR pro čistější emise, výměníky aluFerR s 
bezkonkurenční tepelnou účinností, elektronicky řízená oběhová čerpadla, dojde 
také k výrazně jednoduššímu hydraulickému zapojení. 
Městská společnost TEPVOS se snaží použitím té nejkvalitnější dostupné techniky 
zajistit svým odběratelům co nejspolehlivější a zároveň ekonomické dodávky tepla 
do jejich domovů.

Komunální služby 
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Naše vodovodní síť stejně jako vše ostatní postupně stárne, abychom předešli 
nepříjemnostem v podobě poruch, musíme o ni pravidelně pečovat.
S příchodem letních měsíců a snad i stálejšího počasí zahájí divize VS, jako každý 
rok, práce na plánovaných opravách vodovodní sítě. Svým rozsahem se z hlediska 
občanů jedná o drobné zásahy jak do místních komunikací a chodníků, tak 
i do zelených ploch.  V plánu pro letošní rok máme provedení zhruba třinácti 
oprav na území celého města. Konečný počet oprav se od plánu může lišit. Je to 
způsobeno především povětrnostními podmínkami a náročností samotných oprav.
 Z velké části se jedná o výměnu již dosloužilých armatur nejen na vodovodních 
řadech, ale i na vodovodních přípojkách.
Díky provedení plánovaných oprav bude zajištěn bezproblémový provoz a zároveň 
se tak každoročně i prodlouží celková životnost vodovodní sítě. Po dokončení 
potřebných plánovaných oprav si nebudeme užívat konce babího léta, ale nastane 
pro nás čas běžné preventivní údržby a všech příprav na zimní období.

Plánované opravy vodovodu

Otevření „Hřiště pro všechny“ a minigolfu v Ústí nad Orlicí
Dne 31. 5. 2016 proběhlo slavnostní otevření „Hřiště pro všechny“. 
Jedná se o víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem o rozměrech 31 x 15 m. 
Slouží především k provozování míčových her – malá kopaná, volejbal, nohejbal, 
basketbal, florbal, streetball, tenis, plážový tenis, soft tenis a badminton. Nachází 
se v zadní části areálu Aquaparku v Ústí nad Orlicí. Bylo vybudováno městskou 
společností TEPVOS za přispění dotace přidělené od Ministerstva pro místní rozvoj 
ČR z národního programu podpory cestovního ruchu „Cestování dostupné všem“. 
Je určeno pro sportovní a rekreační činnost široké veřejnosti. Součástí hřiště je 
malá horolezecká stěna – boulder, venkovní posilovna s pěti posilovacími stroji 
a technické a sociální zázemí s půjčovnou sportovních potřeb. Návštěvníci si ale 
mohou donést i vlastní sportovní pomůcky. 

Komunální služby - KS

Od 1. 6. 2016 se společnosti TEPVOS 
podařilo získat minigolf, který je 
součástí areálu hřiště. Hřiště i minigolf si 
lze zarezervovat přes rezervační systém, 
který se nachází na internetových 
stránkách www.bazenusti.cz.

PřEd OPraVOu

PO OPraVě
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ROZHOVOR TEPVOSU:
Rozhovor v tomto čísle poskytl pan Ing. Jaroslav Řeháček, dlouholetý 
předseda Dozorčí rady městské společnosti TEPVOS.

1. V dozorčí radě jste působil celkově více jak deset let. Jaké změny ke kterým v 
tomto období došlo, považujete za nejvýznamnější?
Změn, ke kterým od zahájení činnosti společnosti došlo, je mnoho. Zmínit bych chtěl 
alespoň některé.
 Nejprve bych poukázal na skutečnost, že společnost v této době svou prací nesporně 
prokázala svou užitečnost při zajišťování potřeb města a jeho občanů a vyvrátila tak 
některé představy, že práce pro město je vhodné zajistit předáním správy majetku města 
soukromé společnosti nebo dokonce jeho prodejem. Úvahy o možnosti privatizace majetku 
divize vodohospodářské nebo energetických služeb se vyskytly, ale naštěstí se nepodařilo 
je realizovat. Realizovat se bohužel podařila snaha o privatizaci městského podílu ve 
společnosti EKOLA zajišťující skládkování komunálního odpadu. Zisky z činnosti této 
společnosti, kterou město spoluzakládalo a které mohly být použity např. na částečnou 
sanaci nákladů na likvidaci komunálního odpadu města, dnes plynou bohužel do zahraničí. 

Tento případ se ale společnosti TEPVOS týkal naštěstí jen nepřímo.
 Že předání městských sítí do majetku společnosti vlastněné výhradně městem má své nesporné výhody je patrné např. na 
problémech, které mají města a obce (např. Praha), jejichž vodovodní a kanalizační síť byla předána do správy tzv. strategickým 
zahraničním partnerům. Vodovodní a kanalizační síť našeho města je naproti tomu dnes ve skvělém stavu a výše vodného a 
stočného se přitom stále drží pod celostátním průměrem.
 Také kotelny zajišťující centrální zásobování teplem jsou po rekonstrukci a umístění rekuperační výroby elektřiny a tepla spol. 
VČE Energo ve dvou z nich, schopny dodávat teplo rovněž za podprůměrnou cenu. 
 Rovněž technické vybavení divize komunálních služeb se postupem času dostalo na úroveň, s níž je možno vybavení z doby po 
zahájení činnosti společnosti srovnávat jen stěží. 
 Zmínit je třeba i skutečnost, že spol. TEPVOS svou činnost zahajovala v částečně restituovaném objektu a postupně i v několika 
dalších starších objektech, v nichž bylo umístěno vedení společnosti a vedení jednotlivých divizí (Hylváty, sídliště Štěpnice, 
čistírna odpadních vod). Systematickým úsilím vedení společnosti se podařilo prosadit rekonstrukci vhodného objektu v 
areálu divize komunálních služeb a tak vytvoření moderního sídla společnosti a současně jednotného kontaktního místa pro 
občany města. Výnosy z prodeje nyní již nadbytečných objektů posloužily k částečné úhradě nákladů na rekonstrukci budovy.      
Vybudováním tohoto objektu byly také ukončeny různorodé představy o dislokaci společnosti, které ve své době vedly až k 
nadbytečnému nákupu areálu bývalé betonárky městem. 
 Jsem přesvědčen, že současné řešení bude vyhovovat i po mnoha dalších letech

2.  Co Vás na této práci nejvíce bavilo a co Vám přidělávalo nejvíce starostí?
 Potěšující ve vlastní práci dozorčí rady byla především skutečnost, že se za celou dobu mého působení nikdy neprojevila různost 
politických názorů. Všechny diskuse byly vedeny korektně na ryze odborné úrovni a ve většině případů (rozhodně více jak 90%) 
byla usnesení v pětičlenném kolektivu přijímána poměrem hlasů 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel. A i v té menšině případů, kdy rada 
nedospěla k jednotnému názoru, nikdo nepovažoval přehlasování svého stanoviska za osobní prohru. Takovýto způsob práce 
je ve většině kolektivních orgánů vzácným jevem.
 Vzhledem k tomu, že jsem po celou dobu svého působení v dozorčí radě zastával i funkci jejího předsedy, nesl jsem zvýšenou 
odpovědnost i za prezentaci jejích usnesení před zástupci jediného vlastníka, tj. před radou města. Zde jsem se, v určitém 
období, setkával s nestandardními názory některých jejích členů na úlohu dozorčí rady. I tyto názory bylo nutno v dozorčí radě 
projednávat a společně argumentačně vyvracet. To v práci rady způsobovalo zbytečná zdržení. Toto období však je, jak doufám, 
již překonáno.

3.  Měl jste možnost sledovat společnost TEPVOS po dlouhou dobu. Jak vnímáte její vývoj?
V trvání společnosti TEPVOS lze rozeznat dvě základní etapy. V počáteční, tedy hned po vzniku společnosti, se nejprve 
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vytvářela a konsolidovala její struktura. K první divizi, kterou tvořily bývalé technické služby města, přibyla divize vodovodů 
a kanalizace vzniklá vyčleněním majetku města z akciové společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a jeho 
předáním do majetku spol. TEPVOS. Následovala divize energetických služeb vzniklá převzetím správy zařízení zajišťujících 
centrální centrálního zásobování teplem ze správy soukromou společností a jeho vložením do majetku společnosti TEPVOS a 
divize rekreačních služeb kam byl postupně zařazen Krytý plavecký bazén, Sauna, rekreační chata a městem rekonstruované 
venkovní koupaliště.
 Ve druhé etapě pak došlo především ke kvalitativnímu rozvoji, který se projevil nákupem nové techniky pro divizi komunálních 
služeb, vlastní investiční výstavbou jako je fotovoltaická elektrárna, rekonstrukce krytého plaveckého bazénu, rekonstrukce 
vodovodů, kanalizací a čistírny odpadních vod, nové sídlo společnosti či převzetím zařízení vybudovaného v rámci investiční 
činnosti města jako je např. sběrný dvůr nebo venkovní koupaliště.
 Ne vždy šlo vše hladce. A tak až do dnešní doby přetrvávají problémy s nekvalitně provedenými venkovními bazény, které 
společnost převzala od města. Celá záležitost vyústila v dlouholetý soudní spor, který byl ukončen až dohodou s odpovědnou 
stavební firmou o provedení kompenzačních prací pro společnost TEPVOS. Naopak, až do dnešní doby není uzavřen soudní 
spor o finanční vypořádání nároků vůči spol. VAK Jablonné n/O vzniklých po převzetí vodovodní a kanalizační sítě. 
 Určitou dobu trvala také konsolidace vztahů mezi volenými zástupci města a vedením společnosti komplikovaných z jedné 
strany snahou některých volených představitelů města rozhodovat o úkolech společnosti mimo radu města a z druhé strany 
pokusy o selekci předávaných informací. Dnes je již možno považovat vztahy mezi městem jako stoprocentním vlastníkem 
společnosti a jejími statutárními zástupci za standardní.

4. Který z realizovaných projektů Vás nejvíce zaujal a proč?
Z realizovaných projektů společnosti TEPVOS je nesporně nejpozoruhodnější investicí akce zaměřená na rekonstrukci 
vodovodní a kanalizační sítě a rekonstrukci čistírny odpadních vod v našem městě, zahrnující i výstavbu kanalizace v sousední 
Dlouhé Třebové. Je to dáno nejen jejím rozsahem, který v souhrnu vysoce převyšuje půl miliardy Kč, čímž se staví na první 
místo v mezi investicemi do majetku zajišťujícího potřeby města. Pozoruhodnou ji činí i neobvykle hladký průběh vlastní 
výstavby trvající několik let a navazující na několik let trvání její přípravy, ale i jejího financování, za což vše nesla odpovědnost 
společnost TEPVOS, jako investor akce a její vedoucí pracovníci.

5. Co byste těl do budoucna popřát společnosti TEPVOS? 
 Do dalších let bych společnosti přál pokračování dosavadního úspěšného rozvoje. K tomu bude nezbytné, aby vedení 
společnosti mělo neustále na mysli, že jako podnik stoprocentně vlastněný městem má za povinnost především zajišťovat 
potřeby města. Na druhé straně musí vlastník společnosti umožňovat vytvářet nezbytné podmínky pro zlepšování nejen 
technického vybavení a investiční růst, ale i pro odpovídající úroveň odměňování vedení a zaměstnanců společnosti.

Děkujeme Ing. Jaroslavu Řeháčkovi za rozhovor. Především za jeho dlouholeté úspěšné působení v Dozorčí radě městské 
společnosti TEPVOS a do dalších let mu přejeme pevné zdraví.

AQUAPARK – OBČERSTVENÍ

Hlavní stánek s rychlým občerstvením 
se nachází v zadní části areálu v blízkosti 
bazénu. Posezení je připravené pod 
slunečníky nebo přímo na sluníčku v 
lehátku. Najdete zde nabídku chlazených 
i teplých nápojů a jídel ve formě rychlého 
občerstvení. Každý si najde to co má rád. 
Pivo, limonády, káva, nanuky, sušenky, 
lízátka, tyčinky, chipsy a mnoho 
dalších dobrot. Zmrzlinový stánek 

nabízí kopečkovou i točenou zmrzlinu 
a ledovou tříšť. Přijďte ochutnat! Při 
větší návštěvnosti je otevřen také druhý 
stánek v provozní budově v blízkosti 
hlavního vstupu. Platba za občerstvení 
je v hotovosti. Provozní doba se řídí 
otevřením Aquaparku.

Občerstvení v Aquaparku zajišťuje 
firma TOMÁŠ TOMAN. Kontakt: 603 879 

021, tomas.toman@dddtoman.cz
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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

Platební terminál v Zákaznickém centru TEPVOS

Od května 2016 Zákaznické centrum TEPVOS nabízí pro své zákazníky možnost 
úhrady veškerých poskytovaných služeb bankovní kartou na nově zřízených 
bezkontaktních platebních terminálech. 
V Zákaznickém centrum je možné zaplatit faktury za vodné a stočné, komunální 
a další služby nabízené městskou společností. Také dobití Městské karty včetně 
kontroly zůstatku. Uhrazení poplatků spojených s nájmem hrobových míst a ve 
spolupráci s Městem Ústí nad Orlicí platba všech místních poplatků.
Občané města jako zákazníci společnosti TEPVOS si mohou na jednom místě 
pohodlně vyřídit veškeré záležitosti v novém, moderním prostředí. Pracovnice na 
přepážkách jsou připraveny poradit a pomoci v oblastech služeb, kterými se městská 
společnost TEPVOS zabývá. V blízkosti Zákaznického centra se nachází parkoviště s 
vjezdem z ulice Královéhradecká.

Krytý plavecký bazén (KPB)
Polská 1360, Ústí nad Orlicí, 562 01
734 353 475
kpb@tepvos.cz
www.bazenusti.cz
 

Centrum Rio / v budově KPB
Indoor Cycling, TRX, K2 Hiking, Flowin
- jednotlivé cvičení je nutné objednat
https://centrumrio.auksys.com/master/

 Pohybově rekreační aktivity 
pro děti v budově KPB
Plavecká škola, Plavání kojenců ve vaně, 
Plavání kojenců a batolat, Plavání děti s rodiči
465 524 650, 734 353 474
plavecka.skola@tepvos.cz

 Solárium v budově KPB
Rezervace možná na
na tel.: 734 353 475 nebo na
www.tepvos.cz/rezervace
 

Sauna
V Lukách 135, Ústí nad Orlicí, 562 01
774 673 365
sauna@tepvos.cz

Zimní stadion
Q. Kociana, Ústí nad Orlicí, 562 01
zsuo@tepvos.cz, tel.: 608 553 305

Skatepark
www.skateparkustinadorlici.cz
tel.: 731 473 409

RYCHLÉ KONTAKTY REKREAČNÍCH SLUŽEB


