
Na podzim každý z nás sklízí větší či menší úrodu z  truhlíků, zahrádek, zahrad, polí a pozemků. Nejdříve musíme věnovat 
hodně práce a starostí záhonům, polím, stromům a truhlíkům, kde budeme naše plody pěstovat, pak se o ně staráme a 
nakonec plníme košíky a bedýnky jablky, hruškami a různými druhy zeleniny. Máme vždy radost, když naše péče přinese 
pěkné, zdravé a velké ovoce.
Také v městské společnosti TEPVOS sklízíme plody své práce. V průběhu celého roku pečujeme a staráme se o služby, které 
zajišťujeme pro město Ústí nad Orlicí a jeho obyvatele. Naše sklizeň je vidět v dodávkách pitné vody a čištění kanalizační vody, 
také v péči o veřejné osvětlení, údržbě zeleně nebo úklidu sněhu, zajištění provozu bazénu, Aquaparku, Zimního stadionu a 
dalších sportovišť. S příchodem chladného počasí dodáváme teplo a teplou vodu do domácností. Naše práce je „ovocem“, 
které sklízejí návštěvníci a odběratelé našich služeb. Ať vám chutná!

PODZIMNÍ SKLIZEŇ

 TEPVOS ZPRAVODAJ
 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři.
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Z dětství známe knížky Ondřeje Sekory, ve kterých vystupoval jako hlavní kladný 
hrdina Ferda Mravenec, práce všeho druhu. Ten puntíkatý šátek na krku by mohli 
nosit i zaměstnanci TEPVOSu - hlavně když se blíží zima. Nevíme, jaká bude – 
ale musíme na ni být připraveni. Je nezbytné zazimovat Aquapark, připravit na 
nápor návštěvníků interiérové rekreační aktivity. Naskladnit tuny posypového 
materiálu, dát do pořádku všechnu dostupnou techniku, protože zima se 
většinou neptá a hned sype. Mrazy obvykle prověří nejen sjízdnost silnic, ale i 
připravenost dodávek tepla – na nic důležitého se nesmí zapomenout. Podzim 
může být teplý nebo studený, dlouhý nebo krátký, ale jednou skončí a po něm 
přijde zima. Věřím, že my v TEPVOSu na ni budeme připraveni, i když ne na 
všechno se vždycky dá úplně připravit. Město Ústí nad Orlicí a jeho obyvatelé se 
ale mohou spolehnout na to, že naši zaměstnanci i bez puntíkatých šátků svou 

„práci všeho druhu“ i letos před zimou řádně udělají.

 Ing. Václav Knejp
jednatel městské společnosti TEPVOS
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Tak jako každý rok je nemalá část zisku z naší činnosti vrácena městu zpět ve formě 
investic do rozšiřování počtu světelných bodů veřejného osvětlení. Zvláště narůstají 
požadavky z okolních obcí spadajících pod osadní výbory. S přibývajícím počtem 
osvětlených lokalit se v současnosti dostáváme do okrajových částí, kde se výstavba 
nového veřejného osvětlení potýká se zvýšenými finančními nároky na jejich realizaci. 
Jedná se především o majetkové vztahy, nedostatek prostor pro uložení kabelového 
vedení, nemožnost využití mechanizace nebo složité křížení s ostatními sítěmi, ať v 
podzemním nebo nadzemním vedení. Nejnáročnější byla realizace nasvětlení Starých 
Oldřichovicích v trase od obchodní zóny StopShop okolo garáží a fy Okna - Langer do 
St. Oldřichovic, kde se tyto všechny faktory sešly v jedné akci.
Do konce měsíce srpna bylo v rámci investičních zdrojů vybudováno 41 nových 
světelných bodů, z toho 9 v Černovíře, 20 ve Starých Oldřichovicích, 6 v parku v 
Hylvátech a po dvou bodech k přechodu u nemocnice, speciální nasvětlení sochy 

„bubeníka“ a kaple v Hylvátech.
Mimo investiční akce probíhají ještě 
opravy stávajících tras, z nichž za zmínku 
stojí výměna stožárů a svítidel v celé 
ulici Letohradská. V letošním roce nás 
ještě čeká rekonstrukce ulic Havlíčkova a 
Antala Staška a od listopadu již příprava 
slavnostního osvětlení na Vánoce 2017. 

Staré Oldřichovice  

Kaple Hylváty

Energetické služby 

VÝSTAVBA NOVÉHO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V ROCE 2017

ZAČALy DODáVky TEPLA 
Léto vstoupilo do své závěrečné fáze a s příchodem září začíná dle platné legislativy i tzv. „topná sezona“. Topná sezona v České 
republice podle vyhlášky č. 194/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 237/2014 Sb., oficiálně začíná po 1. září a povinnost zatopit je v 
případě, že průměrná teplota venkovního vzduchu ve dvou po sobě následujících dnech klesne pod +13°C a podle vývoje počasí 

nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13°C pro následující den. V 
letošním roce začala topná sezona o deset dní dříve, než v minulých 
letech. Může za to chladné počasí, které bylo na počátku září.  Český 
hydrometeorologický ústav uvádí, že teploty druhé poloviny září a 
začátku října budou pod průměrem posledních let. Při takovémto 
vývoji počasí každý uvítá dodávku tepla do radiátorů v ranních a 
večerních hodinách. Městská společnost TEPVOS dodává svým 
zákazníkům teplo pro vytápění dle výše uvedené vyhlášky. Na požádání 
jsme samozřejmě připravení komukoliv zatopit, i když nejsou splněny 
parametry vyhlášky. Běžně se tak děje zejména u objektů, které obývají 
převážně starší obyvatelé. V případě požadavku na vytápění nás tedy 
neváhejte kontaktovat. 

komunální služby 
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Toto celkem příznivé snížení potřeby vody vzniklo díky více vlivům. Podstatné snížení ztrát v potrubí (vyhledání a odstranění 
poruch), zvýšení ceny a tím snaha obyvatel vodou zbytečně neplýtvat, používání úspornějších spotřebičů, přechod na používání 
pákových baterií apod.
V knapovci vypadá odběr vyrovnaný, ale rozdíl oproti Ústí je způsoben rozšiřující se výstavbou RD a tedy vyšším počtem 
odběratelů. k vodovodu v knapovci byly v roce 2016 přepojeny též řadové domky (16 b.j.) v minulosti zásobené z Bioproduktu.

STAV SPODNÍCH VOD V OBLASTI ÚSTÍ NAD ORLICÍ 

STAV SPODNÍCH VOD:
kvalita vody je stabilní, dochází pouze k hygienickému 
zabezpečení chlórováním při dolní hranici nutného obsahu Cl, 
tedy 0 – 0,3 mg /l. Voda má oproti požadovaným hodnotám 
snížený obsah hořčíku a doporučujeme nedostatek nahrazovat 
občasným pitím minerálky s obsahem magnézia.
Množství spodní vody se skutečně snížilo, odpozorováno na 
mocnosti výronu vody z vrtu Perla 06. Přesná čísla by bylo 
nutno zjistit hydrogeologickým měřením. Podrobnější 
informace má určitě pan RNDr. Šeda z OHGS Ústí nad Orlicí. V 
současné době ve firmě FINGEO Choceň (603 538 605). 
Nicméně zatím není důvod k panice. Voda přitéká z vrtů do 
akumulace čerpací stanice gravitačním přelivem bez nutnosti 
čerpání čerpadlem z 90 % z Perly 06 a 10% z UO 2. Na výstupu 
z vrtu UO 2 máme na dálkové ovládání uzavírací klapku. 
Otevírá se automaticky po impulzu z akumulace většinou v 
časových intervalech hodin 9-10 , 10:30 – 11:30, 16 – 17, 20:30 
– 22:30, tedy v dobách zvýšeného odběru. Pro odběr spodní 
vody byl ještě vybudován vrt UO 4 pod kubincovým kopcem. 
Přivaděč z vrtu zatím není hotov.

Při pohledu do historie spotřeby a výroby vody, docházíme k zajímavému výsledku. viz tabulka

                            Ústí nad Orlicí Knapovec + D.aH.
Houžovec

2001 1 200 000 m3 30 000 m3

2010     950 000 m3 33 413 m3

2015     806 000 m3 26 840 m3

2016     750 000 m3 28 350 m3

V knapovci je situace horší. Z jímacích zářezů místo 1,3 l/s je 
přítok 0,65 l/s. Z vrtu je voda čerpána čerpadlem s odběrem 1 
l/s. Problém je, že častěji dochází ke stavu blokační hladiny, 
kdy hladinové elektrody čerpadlo odstaví a čeká na doplnění 
stavu vody k možné zapínací hladině ve vrtu. I přes výše 
uvedené zatím stačíme zásobovat obyvatele knapovce vodou. 
Ve výjimečných případech jsme přistoupili k dovozu vody z 
Ústí (v jarních měsících, kdy obyvatelé napouštěli bazény). V 
knapovci byl letos uveden do provozu nový vodojem o objemu 
2 x 75m3 místo starého se 40 m3, čímž se podstatně zvýšila 
akumulační schopnost vodojemu. Z knapovského vodovodu 
jsou zásobeny i vodovody v D. a H. Houžovci. Důvodem 
přepojení bylo podstatné snížení přítoku ze zářezů v H.
Houžovci a špatná kvalita vody ve vrtu HH 1 v Dolním Houžovci 
(silně nadlimitní obsah železa a nutnost 4 x v roce vyměňovat 
čerpadlo).  S ohledem na výše popsané hodláme v brzké době 
připojit vodovod v knapovci na Ústí.

K ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI:
Pravidelně kontrolujeme a měříme průtok vody požárními 
hydranty. Pro hasiče je vytipována sestava hydrantů v různých 
částech města. Tabulka s naměřenými hodnotami je 
každoročně předávána na útvar krizového řízení panu ing. 
Nykodýmovi. Tam, kde je to možné, vyměňujeme podzemní 
hydranty za nadzemní.

VÝHLED DO BUDOUCNA:
klimatické změny způsobují stav, který je ale rozhodně již nyní 
varováním a důvodem k provedení budoucích opatření. 
Bohužel asi finančně dost náročných, např. svedení dešťových 
vod do zasakovacích území, aby voda byla zadržována v 
místech, kde spadne a neposílali jsme ji oddílnou kanalizací 
do Hamburku.
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1. TEPVOS zajišťuje především služby ve městě Ústí nad Orlicí prostřednictvím tří divizí. 
Ekonomický útvar je určitým jádrem společnosti, bez kterého bychom se neobešli. Jaké 
vidíte přednosti městské společnosti?
Ekonomický útvar zajišťuje veškeré finanční pochody, stav a pohyb majetku a jiných 
aktiv, závazků a jiných pasiv, plánování nákladů, výnosů i hospodářského výsledku 
hospodaření. Stručně řečeno jsme taková banka finančních informací. Hospodaříme 
s peněžními prostředky získanými vlastní činností i s peněžními prostředky přijatými 
z rozpočtu města. A v čem vidím přednosti městské společnosti? Pokud bych to měla 
vyjádřit zjednodušeně dvěma slovy, tak je to stabilita a jistota hospodaření. Obec založila 
naší obchodní společnost pro zajištění svých úkolů vyplývajících z právních předpisů a my 
se snažíme je efektivně a s plnou zodpovědností plnit.

2. Změnil se v něčem rozsah práce na ekonomickém úseku v průběhu času? Co 
spatřujete jako přínos?
Rozsah práce na ekonomickém úseku se neustále rozšiřuje. Přispívají k tomu neustálé 
změny v daňových i účetních zákonech, které přinášejí stále nové povinnosti. Například 
od ledna 2016 bylo zavedeno kontrolní hlášení, od prosince 2016 byla zavedena evidence 
tržeb, která se dotkne naší společnosti od března 2018, s novelou zákona o účetnictví se 
na nás v rámci účetní konsolidace státu začala vztahovat povinnost předávat „Pomocný 
konsolidační přehled“. To je výčet jen některých nových povinností, které se dotýkají 
našeho úseku. Jako přínos spatřuji v naší profesi nástup počítačové techniky a neustále se zdokonalující ekonomické informační 
systémy, bez kterých by nebylo možné to nepřeberné množství dat zpracovat v tak nízkém personálním obsazení. Jenom pro 
zajímavost, v roce 2016 evidujeme v účetním deníku 206.225 záznamů.

ROZHOVOR TEPVOSU:
Dnes s paní Hanou kovářovou, vedoucí ekonomického úseku. 

ZAČÍNá REkONSTRUkCE AqUAPARkU PO 17 LETECH
Skončila nám další sezóna Aquaparku, která se může zapsat do historie našeho města, jako „vzpomínková“ se stávající podobou 
Aquaparku. kdy po sedmnácti letech projde rekonstrukcí. V roce 2018 se mohou naši návštěvníci těšit na nové nerezové vany, od 
kterých si slibujeme zlepšení kvality vody, zvýšení tepelného ohřevu vody, který byl naším každoročním problémem.
Samozřejmě bychom rádi uvítali větší spolupráci s naší přírodou, ale v tomto ohledu to může být pouze naše zbožné přání, ke 
kterému se musíme v případě nepřízně počasí postavit čelem.
Ale pojďme zpět k tématu, které nás všechny zajisté zajímá. Co vše mohou naši zákazníci očekávat od nového Aquaparku? kromě 
zmiňovaných nerezových van, bude i kompletní výměna vstupních brodítek a nově instalované sprchy. V nově vybudovaném 
komplexu bazénů bude umístěno větší množství atrakcí a místa pro relaxaci, kde si přijdou na své jak děti, tak i dospělí a senioři. 
Můžete se těšit na stěnové příčky s vodní clonou, vytvářející gejzíry, vířivky, proudové chrliče pro dospělé i jemné chrliče – hříbky 
pro naše nejmenší. Nezapomněli jsme ani na temperamentní teenagery, pro které budou připraveny lanové prvky nad vodou s 
umístěním basketbalového koše v prostoru bazénu. Říká se, že 
všeho moc škodí, ale mysleli jsme i na naše provozované vodní 
noci, které navodí kouzelné zážitky z barevného neonového 
osvícení pod hladinou a příjemný pocit relaxačního klidu a 
uvolnění.
Sami jistě vidíte, že jsme pro Vás – naše zákazníky připravili 
spoustu prvků, na které se můžete těšit již v nadcházející letní 
sezoně 2018. Pevně věříme, že Vaši důvěru nezklameme a již 
nyní se na Vás těšíme…
A co mezi tím?
V současnosti se dokončují práce na výstavbě dvou parních 
kabin v krytém plaveckém bazénu, které si mohou zákazníci 
přijít „ochutnat“ počátkem října. Pevně věříme, že i tato obnova 
par přispěje k příjemně stráveným chvílím v našem krytém 
bazénu. Proto i zde neváhejte a navštivte nás. Rekreační služby 
městské společnosti TEPVOS.

komunální služby - kS
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3. Jako jeden z několika zaměstnanců jste pracovala i v Technických službách před založením společnosti TEPVOS. Jaká byla 
Vaše pracovní pozice a co se z Vašeho pohledu změnilo?
Do Technických služeb jsem nastoupila v roce 1992 jako samostatná ekonomka. Tato pozice zahrnovala nejen práci controllingu 
a plánování, zpracování daňových přiznání, ale i práci finanční účetní a dle potřeby i mzdové účetní a personalistky. Změnilo se 
mnohé, když jsem začínala, veškeré zápisy se dělaly ručně. To by v dnešní době nebylo možné. Jak jsem již zmínila v předchozí 
odpovědi, nástup počítačové techniky vše zjednodušil a urychlil.

4. Daňové zákony ctíte každý den. Je nějaká daň, která našemu systému chybí? Kterou byste naopak zrušila?
Náš daňový systém v ČR je v hlavních znacích hodně podobný systémům vyspělých evropských zemí. Všechny daně nás mohou 
provázet jak v běžném životě, tak i v podnikání. Jenom, když se zamyslím, s jakými daněmi přicházím do styku v zaměstnání 
já, dopočítám se čísla devět. Myslím si, že je to dostatečně vysoké číslo a zavádění nebo rušení daní, bych nechala na našich 
zákonodárcích.

5. Kde ráda trávíte volný čas a odpočíváte od práce plné čísel?
Volný čas se snažím trávit s manželem aktivně, na kole, na bruslích, v plaveckém bazénu, při turistických výletech, ale naopak si 
ráda zalenoším i v sauně. Odpočinek vždy uvítám.

       Děkuji za rozhovor. 
Markéta Vojvodíková

·   Hermetická celistvost povrchu bez spár.

·   Jednoduché zazimování bazénu.

www.berndorf-bazeny.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

ŘÍJEN
KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN
9. 10. - SANITáRNÍ DEN
18. 10. - Okresní školní liga – I. kolo 
26. 10. - 27. 10. Podzimní prázdniny (akce s VZP) 
28. 10. (16 – 19 hod) Halloweenské  
          odpoledne pro děti 
28. 10. (21 – 24 hod.)  Halloweenská vodní 
         noc vstup za 120 kč / 3 hod

HŘIŠTĚ PRO VŠECHNY + MINIGOLF
Ukončení provozu v závislosti na počasí.

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?

LISTOPAD
KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN
13. 11. - SANITáRNÍ DEN 
25. – 26. 11. Solárium – za 4 kč
25. 11. (20 – 22 hod.) - Nahaté koupání 
26. 11. – 13. 12. 2017 - Strom splněných přání 

ZIMNÍ STADION
18. – 19. 11. otevření zimního stadionu  
zvýhodněné vstupné pro všechny za 15 kč

SAUNA
Otevření Sauny – začátek listopadu
Otevřeno podle provozní doby.

PROSINEC
KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN
11. 12. - SANITáRNÍ DEN 
3. 12. (16 – 19 hod.) - Mikulášské odpoledne pro děti 
22. 12. (21 – 24 hod.) Vánoční vodní noc 
Vánoční prázdniny 
23. 12. 2017 – 2. 1. 2018 (pro veřejnost otevřeno již 
v dopoledních hodinách)

SAUNA
Otevřeno podle provozní doby.

Termíny akcí se mohou změnit   I   Aktuální informace na www.bazenusti.cz.

REKREačNÍ SLužby – PLáN aKCÍ
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