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Protože je tu pro lidi. Protože odběratele 
svých služeb nepovažuje za zdroje, ale 
za zákazníky. Vážené zákazníky. Protože 
své obchodní partnery a příznivce chce 
oslovit i jinak, než tím, že jim pošle fakturu 
nebo výroční zprávu. Protože městská 
společnost patří k městu – a město jste 
i vy, čtenáři těchto řádků. 
Nechceme zvyšovat informační zátěž, 
nosit písmenka do lesa plného slov a 
reklamních letáků okolních supermarketů. 
Cílem našeho Zpravodaje je psát k věci, 
seznamovat s podstatným, s tím, co ovlivňuje 
každodenní život v našem městě. Každý 
z nás mnohokrát denně otočí kohoutkem 
vodovodu, do práce chodíme po městských 
komunikacích, ve chvílích volna relaxujeme 
na městských sportovištích a v zimě jsme 
rádi, když radiátor u nás doma hřeje. Za 
všemi těmi činnostmi, provozovanými pro 
téměř 15 000 obyvatel našeho města 
včetně stovek přespolních návštěvníků, je v 
pozadí poctivá práce stovky zaměstnanců 

Jsou města a města. Některá jsou větší, 
jiná menší, co do velikosti i významu. 
V České republice žijí ve městech tři 
čtvrtiny veškerého obyvatelstva. Města 
totiž zaručují určitou míru pohodlí, která 
společně s jejich velikostí a významem 
nejprve roste a pak zase klesá, přiměřeně 
dopravním zácpám, kvalitě ovzduší a míře 
kriminality. Ústí nad Orlicí je městem, kde 
má míra pohodlí rostoucí trend, protože 
je příjemně malé a přesto vybavené vším 
opravdu důležitým pro zdraví, vzdělání 
a zábavu.

městské společnosti TEPVOS. A cílem 
Zpravodaje je zvednout pokličku, nechat 
obyvatele města a partnery nahlédnout 
do toho složitého provozu, který se jich 
každodenně dotýká. 
V mnoha jiných městech se o vodu a teplo 
starají obří nadnárodní firmy, které si 
vydávání svých profesionálně zpracovaných 
zpravodajů často neváhají promítnout do 
cen. My v TEPVOSU jsme svým zákazníkům 
podstatně blíže. Zpravodaj vnímáme jako 
drobnou pozornost, jako malý dárek těm, 
pro které jsme byli založeni. Jsou věci, za 
které se mezi přáteli neplatí.

Příjemné počtení přeje

Ing. Václav Knejp 
jednatel společnosti

Proč vydává městská společnost vlastní zpravodaj? 

Městská karta znamená pohodlí.

  TEPVOS ZPRAVODAJ
 

a ještě s ní v budoucnu třeba výhodněji 
zaplatíte parkování nebo další služby 
poskytované na území našeho města.
Moderní město totiž svým občanům život 
ve městě ulehčuje – a moderní městská 
firma by v tom měla jít příkladem. Proto 
se od září objeví v peněženkách mnoha 
občanů a návštěvníků Ústí nad Orlicí nová 
karta. Městská karta. Karta pro lidi.

www.mestska-karta.cz

Menší města se učí od těch větších, že k po-
bytu ve městě patří moderní technologie, kte-
ré život zjednodušují. Metro v Ústí stavět 
nebudeme, ale třeba myšlenka městské 
karty nás zaujala. Plastiková kartička s 
čipem, která slouží jako předplacená 
vstupenka všude tam, kde změna není 
neslušné slovo. Například do aquaparku, 
na krytý plavecký bazén, do sauny, do 
fitcentra nebo na zimní stadión vy i vaše 
rodina či přátelé jednoduše vstoupíte na 
jednu a tutéž kartu, za zvýhodněné vstupné, 
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  Komunální služby – KS v roce 2013

Rok 2013 je rokem velkých změn a velkých 
investičních akcí. Do vítězného cíle doběhlo 
výběrové řízení a nákup nového zametacího 
stroje, s jehož nasazením si slibujeme 
značné zvýšení kvality a efektivity úklidu 
města. Zároveň bude možno tento stroj 
nabídnout k úklidu i okolním obcím. Nejvíce 
se nás dotkne výstavba nového sběrného dvo-
ra, a to především z provozního hlediska, 
kdy budeme nuceni zajistit sběr odpadu 
v provizorních podmínkách. Výstavbou  
sběrného dvora získá město Ústí nad Orlicí 
pro své občany moderní systém skladování 

   Vodohospodářské služby – Voda a my

Pitná voda je jedním ze základních 
předpokladů pro zdravý a dlouhý život a 
musí být dostupná v potřebném množ-
ství a požadované kvalitě. Bezprostřed-
ně s dodávkou vody souvisí i likvidace 
odpadních vod. Většina obyvatel České 
republiky bere dostupnost pitné vody jako 
samozřejmost a nepřipouští si, že by mohl 
být její nedostatek. Spousta lidí si myslí, 
že voda nikomu nepatří a měla by být za-
darmo. Voda je skutečně „věcí“ veřejnou. 
To, co lidé platí na účtech za vodné a stoč-
né, je cenou za službu spojenou s dodáv-
kou a odváděním a čištěním odpadních 
vod.

Koncový zákazník mimo ceny a kvality 
očekává spolehlivé zásobování pitnou 
vodou a kontinuální odvádění odpadní 
vody. Způsobilost vlastníků a provozovatelů 
vyrábět a dodávat pitnou vodu a následně 
odpadní vodu čistit je vázána dostatkem 
zdrojů, kvalitní a provozuschopnou in-
frastrukturou a odbornými schopnostmi 
vlastníků a provozovatelů. Infrastruktura 
vodovodů a kanalizací patří v současnosti 
k vybavení obce, podle kterého se hodnotí 
životní úroveň jejího obyvatelstva, ale 
i předpoklady pro její další rozvoj. Zásadním 
předpokladem zachování kvalitní infra-
struktury je její údržba a především obnova. 

Investovat do obnovy a rozvoje jsou majitelé 
vodárenských zařízení nuceni i z důvodu 
naplnění legislativních požadavků směřu-
jících ke zmírnění negativních dopadů na 
životní prostředí. 

Vývoj spotřeby vody v Ústí nad Orlicí 
v letech 2002 - 2012

Graf znázorňuje spotřebu pitné vody 
v Ústí nad Orlicí v letech 2002 – 2012 
v členění dle kategorií odběratelů: do-
mácnosti, ostatní odběratelé (např. 
občanská vybavenost – školy, školky, 
úřady, zdravotnická zařízení, drobní 
podnikatelé, prodejny, apod.), průmysl 
a zemědělství. Na celkovém množství 
fakturované pitné vody se v současné 
době podíl cca 62,9 % domácnosti, 
28,5 % ostatní odběratelé, 3,5 % prů-
mysl, 0,8 % zemědělství a 4,3 % voda 
předaná do Dlouhé Třebové. V roce 
2002 činila průměrná spotřeba vody na 
obyvatele cca 102 l/den (37 m3/rok), v 
roce 2012 potom cca 82 l/den (30,3 
m3/rok), došlo tedy k jejímu snížení 
o cca 19 %.
 Důvod poklesu spotřeby pitné vody 
nelze spatřovat pouze v tom, že lidé 
více „šetří“. Za nižšími odběry a s nimi 
spojenou produkcí odpadní vody je vybavení 
domácností. Nádobí už se většinou nemyje 
pod tekoucí vodou, ale stále více rodin použí-
vá spotřebiče s nízkou spotřebou. 

  Energetické služby – Zpráva z divize ES

Divize energetických služeb prochází v roce 
2013 bouřlivým rozvojem a modernizací. 
Z větších akcí lze např. jmenovat kompletní 
rekonstrukci a modernizaci technologie 
kotelny SZT na Podměstí. S touto moder-
nizací dochází také k výměně podzem-
ních rozvodů tepla a náhradě stávajících 
zónových regulací objektovými předáva-
cími stanicemi ve vytápěných objektech.
   Další neméně významnou aktivitou je 
výměna zastaralé techniky teplovzdušného 
vytápění objektu Roškotova divadla. Zde 
dochází ke kompletní výměně teplovzduš-
ných jednotek a projekci nového systému 
výměny vzduchu.
   Nejdůležitějším počinem roku 2013 je 
ovšem bezpochyby instalace kogenerační 
jednotky do kotelny SZT na Štěpnici. Tato 
kogenerační jednotka od společnosti ČEZ
-ENERGO bude ze zemního plynu vyrábět 
elektrický proud, který bude dodáván do 
veřejné distribuční sítě. Při výrobě proudu 
vzniká v jednotce odpadní teplo, které 
divize ES začlení do systému dálkového 
vytápění, čímž přispěje ke snížení a stabi-
lizaci ceny tepla v ÚO. Při velmi náročné 
instalaci této jednotky zároveň dochází k 
rozsáhlé modernizaci technologie kotelny, 
jako jsou elektronické řídící a komunikační 
systémy, úpravna oběhové vody, systému 
doplňování, apod. 

V prostorách Krytého plaveckého bazénu 
Ústí nad Orlicí bude od září 2013 působit 
plavecký oddíl pod vedením profesionálních 
plavců ze Sports Team CZ.
„Sportovní manažer, pan Jiří Jedlička, je 
držitelem několika českých plaveckých 
rekordů a reprezentoval Českou republiku 
na olympijských hrách v Pekingu v roce 
2008. V nedávné minulosti pan Jedlička 
trénoval a závodil za jeden z nejlepších 
australských plaveckých týmů, Southport 
Olympic Swimming Club, ve kterém se 
sdružují medailisté z OH a kde spolupracoval 
se světovým rekordmanem Brentonem 
Rickardem“ uvedla Veronika Krajová, ve-
doucí úseku Rekreační služby společnosti 

odpadu s lepší obslužností. Souběžně probíhá 
vcelku masivní obnova veřejného osvětle-
ní v návaznosti na investiční akce města. 
Úsek Komunálních služeb zajišťuje i v roce 
2013 celoroční údržbu komunikací, péči o 
městskou zeleň. Údržba ploch ve městě je 
spojena s finančním rozpočtem města, pro-
to nelze některé plochy častěji ošetřit. Dále 
zajišťujeme provoz mobilních kontejnerů na 
odpad, plakátovací a reklamní služby, sprá-
vu městských hřbitovů, provoz veřejného 
osvětlení a mnoho dalších služeb pro obča-
ny. Ve městě Ústí nad Orlicí žijeme s vámi.

TEPVOS spol. s r.o., provozovatele krytého 
plaveckého bazénu. Kurz vedený trenéry 
ze Sports Team CZ proběhne v kategoriích 
Plavecká přípravka (od 6 let), Zdokonalova-
cí plavání (od 8 let) a Sportovně-kondiční 
plavání (od 10 let). Přihlašujte se na adrese 
www.sportsteam.cz, v nabídce vyberte 
město Ústí nad Orlicí.
Městská společnost TEPVOS, spol. s r.o. 
podporuje kvalitní plaveckou výuku a úzce 
spolupracuje s profesionálními trenéry. 
Úsek Rekreační služby společnosti TEPVOS 
trvale rozvíjí nabídku a zvyšuje úroveň 
nabízených služeb.

Více informací www.bazenusti.cz

 TEPVOS ZPRAVODAJ

   úsek Rekreační služby - TEPVOS spolupracuje s olympionikem z Pekingu 2008
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   Společnost Tepvos vede již tradičně tandem jednatelů. V měsíci srpnu proběhla na                         
   jedné z těchto klíčových pozic výměna – nastoupil Ing. Martin Pirkl. Nové tváři ve 
   vedení firmy jsme položili několik otázek:

Pane jednateli, Tepvos je název, který obyvatelé Ústí potkávají téměř na každém kroku. 
Co všechno vlastně společnost Tepvos zajišťuje, na jaké činnosti se specializuje?
Společnost TEPVOS zajišťuje služby pro město, především pro občany Ústí nad Orlicí. 
Komplexně jsou zabezpečovány komunální služby, provoz sportovišť, zajištění dodávek 
pitné vody a odvádění odpadních vod ve městě, zásobování velké části obyvatel 
teplem a teplou vodou z lokálních a centrálních zdrojů
Co pro občany města vlastně znamená, že Tepvos je městská společnost?
Jediným zakladatelem této společnosti je Město Ústí nad Orlicí. Společnost Tepvos je 
odrazem jistoty, stability a spolehlivosti. Naše služby jsou především pro občany města, 
zajišťují nezbytné i nadstandardní potřeby. Výhodou pro občany a město Ústí nad Orlicí 
je, že  ani koruna zisku po zdanění neodchází mimo město, ale investuje se do 
městských projektů, které slouží nám všem.

Jak pokračuje projekt „kanalizace a ČOV“? 
Realizace projektu je hodně vidět, každý, 
kdo po Ústí chodí a jezdí, si uvědomuje 
velikost této akce a těší se na její dokončení.
Realizace tohoto velkého projektu je za 
polovinou. Stále probíhají práce na čistírně 
odpadních vod a v řadě ulic města.  
Výkopové práce se nyní rozšiřují do ulice 
17. listopadu a následně do ul. Letohrad-
ské. Uzavírky a dopravní omezení budou 
i nadále komplikovat „pohyb“ po městě. 
Tímto bych rád požádal občany o trpělivost 
a shovívavost k dané situaci. 
Čekají na občany města po prázdninách 
nějaké novinky? 
Novinkou je určitě zavedení Městské karty. 
Nejprve se s ní setkáte v krytém plaveckém 
bazénu, následně v sauně a na zimním 
stadionu. V dohledné době by se karta 
měla začít používat i k úhradě parkovného 
ve městě. Městská karta přibližuje Ústí 
moderním městům, protože přináší pohodlí a 
zavádí jednotný systém. Učíme se z dobré 
praxe vyzkoušené jinde, v městech podob-
né a větší velikosti.

Lidé v čele mají mít vizi, společnost to od 
nich očekává. Vy stojíte v čele velké městské 
firmy. Jaká je vize Martina Pirkla pro Tepvos?
Mojí vizí je vést silnou společnost, která 
poskytuje kvalitní služby, spolupracuje 
a komunikuje s městem, občany a firmami, 
reaguje na jejich potřeby a nové trendy. 
Jedním z prvků firemní komunikace je 
i tento zpravodaj. 
Společnost Tepvos, do které jsem nastoupil, 
je dobře a rychle rozjetý vlak. Společně s 
panem Ing. Knejpem chceme pokračovat v 
nastoupené cestě, pokračovat v rozvoji 
společnosti, plnit stanovené cíle.
Je něco, co byste chtěl vzkázat čtenářům 
tohoto rozhovoru?
Důležitost vidím v komunikaci. Komunikace 
a spolupráce zásadně ovlivňují výsledky 
a další aspekty firmy. Moderní firma není 
uzavřený tajnůstkář, ale otevřeně a inten-
zívně komunikující partner. Věcí, které se 
neříkají, je málo – know-how, specifické 
firemní procesy a postupy, obchodní 
tajemství. Všechno ostatní by mělo být 
dostupné každému, kdo se o činnost naší 

firmy zajímá, koho se její činnost dotýká. 
Řádně a včas informovat své zákazníky 
považujeme za svou povinnost a konku-
renční výhodu.

Ing. Martin Pirkl 
jednatel společnosti

Dnes s Ing. Martinem Pirklem
ROZHOVOR TEPVOSU:  

 TEPVOS ZPRAVODAJ
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Vedení společnosti 
Třebovská 287 
Ústí nad Orlicí, 562 03
Tel. 465 519 841
 tepvos@tepvos.cz

Komunální služby 
Královéhradecká 1526
Ústí nad Orlicí, 562 01
Tel. 465 525 579
kubat@tepvos.cz

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

Vodohospodářské služby 
Ústí nad Orlicí 1458
Libchavy, 561 16
voda - hlášení havárií  777 673 350 
cov@tepvos.cz

Energetické služby 
Heranova 76
Ústí nad Orlicí, 562 06
teplo - hlášení havárií  777 673 351

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

Centrum RIO / v budově KPB 
Spinning, TRX, K2 HIKING, Flowin, Fitbox  
na jednotlivé cvičení je nutné se objednat 
www.tepvos.cz/rezervace

Pohybově rekreační aktivity pro děti
/ v budově KPB 
Plavecká škola, Plavání kojenců ve vaně, 
Plavání kojenců a batolat, Plavání dětí s 
rodiči, Plavecká přípravka, Aroma masá-
že pro děti, Plavecký kroužek DDM 
plavecka.skola@tepvos.cz , tel. 465 524 650, 
734 353 474

Solárium a vibra systém / v budově KPB 
Návštěvu lze objednat na tel.: 734 353 472

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

Aquapark
V Lukách, Ústí nad Orlicí, 562 01, 
aquapark.uo@tepvos.cz, tel.: 465 527 898, 
608 553 305

Skatepark 
www.skateparkustinadorlici.cz 

Otevírací doba skateparku:  
po - út:  14:00 - 19:00 
st:  14:00 - 17:30 
čt - pá:  14:00 - 19:00
so - ne:  13:00 - 19:00

Od 2.9.2013 začínají převody z Identifikačních karet na Městské karty 
Majitelé Identifikační karty mohou od 2.9.2013 do 31.12.3013 navštívit pokladnu Krytého 
plaveckého bazénu, kde se bude převádět zůstatek z Identifikační karty na zakoupenou 
Městskou kartu.
Jedná se o změnu vstupního systému do Krytého plaveckého bazénu, Sauny, Skateparku, 
Zimního stadionu a Aquaparku. 

Vstup s Identifikační kartou od 2.9.2013 do uvedených sportovišť nebude 
možný. Prosíme všechny majitele, kteří chtějí dál využívat systém karet, aby 
navštívili pokladnu Krytého plaveckého bazénu.
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Informace o Městské kartě

Otevírací doba pro převody Identifikačních karet od 2.9.2013 do 31.12.2013
Pondělí     7:00 – 21:00
Úterý     5:30 – 21:00
Středa     7:00 – 21:00
Čtvrtek     5:30 – 21:00
Pátek      5:30 – 21:00
Sobota   10:00 – 21:00  
Neděle    10:00 – 20:00 

Co nabízí Rekreační služby 

 TEPVOS ZPRAVODAJ


