
	 Patnáct	let	je	sice	jen	pětina	průměrného	lidského	života,	
ale	přesto	je	to	výročí,	které	má	svoji	váhu.	Vždyť	za	patnáct	
let	vyroste	z	kojence	absolvent	základní	školy	a	vlastník	ob-
čanského	průkazu.	A	když	slaví	patnáct	let	firma,	také	to	něco	
vypovídá	–	přinejmenším	o	 její	 zkušenosti.	Protože	patnáct	
let	v	životě	firmy	–	to	už	je	tradice.
	 Městská	 společnost	 TEPVOS	 slaví	 patnáctileté	 výročí.	
Všechny	 naše	 divize,	 vodohospodářská,	 energetická	 a	 ko-
munálních	služeb	včetně	rekreačních	se	za	těch	patnáct	 let	
proměnily.	Po	celých	 těch	patnáct	 let	 jsme	budovali,	 rekon-
struovali,	zlepšovali.	Stojíme	dnes	o	hodně	dál,	než	tehdy	na	
začátku.	
	 A	 tak	 se	 sluší	po	 slavnostním	přípitku	k	patnáctiletému	
výročí	především	poděkovat.	Městu	Ústí	nad	Orlicí,	že	se	cho-
vá	 jako	 rozumný	hospodář.	 Zaměstnancům	 společnosti,	 že	
do	své	práce	často	dávají	nejen	to,	co	musí,	ale	i	něco	navíc.		

Patnáctiletá tradice

 TEPVOS ZPRAVODAJ
 

Vážené	čtenářky,	vážení	čtenáři,
přinášíme	 Vám	první	 vydání	 zpravodaje	 v	 roce	 2016,	 jsme	na	 samém	
začátku	roku,	plni	plánů	a	očekávání.	Dovolím	si	 ještě	krátké	ohlédnu-
tí	za	loňským	rokem	2015.	S	radostí	mohu	konstatovat,	že	se	jednalo	o	
úspěšné	období.	Podařilo	se	dokončit	mnoho	významných	investičních	
akcí,	další	se	připravují	na	letošní	rok.	Svěřená	infrastruktura	se	rozšiřu-
je	a	modernizuje,	to	je	známka	růstu	a	zodpovědnosti.	Chtěl	bych	touto	
cestou	poděkovat	 všem	pracovníkům	městské	 společnosti	 TEPVOS	 za	
dobře	odvedenou	práci,	 protože	 jedině	 jako	 celek	dokážeme	být	 silní	
a	úspěšní.	Je-li	něco,	co	se	podařilo	méně,	ať	nás	to	poučí	a	zdokonalí	
v	dalším	počínání.	
	 Z	investic,	které	nás	v	letošním	roce	čekají,	stojí	za	zmínku	plánované	
akce	divize	Vodohospodářské	služby	započetí	 rekonstrukce	a	 rozšíření	
vodovodu	v	Knapovci,	obnova	vodovodu	v	ulici	ČSA	a	odlehčovací	ko-
mora	pro	místní	část	Hylváty.	Komunální	služby	připravily	rozšíření	a	mo-
dernizaci	veřejného	osvětlení.	V	neposlední	řadě	je	připravena	realizace	
výstavby	multifunkčního	hřiště	za	Aquaparkem.	Vzhledem	k	možnostem	
dotačních	titulů	se	městské	společnosti	daří	včas	a	úspěšně	obnovovat	
svěřený	majetek.	Všem	zákazníkům	a	občanům	patří	dík	za	přízeň	a	čas-
té	využívání	našich	služeb.

Ing. Martin Pirkl
jednatel městské společnosti TEPVOS
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A	hlavně	občanům	města	Ústí	nad	Orlicí	–	za	jejich	důvěru,	pro-
tože	pro	ně	tady	už	patnáct	let	jsme.	A	budeme	dál.	Protože	když	
strategické	činnosti	města	zajišťuje	městská	společnost	a	ne	cizí	
vlastník,	je	to	dobré.	I	pro	dalších	patnáct	let.	Dobré	věci	s	věkem	
zrají.	

Leden	2016
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Modernizace	v	tepelném	hospodářství
	 Počátek	divize	Energetické	služby	 (ES)	se	váže	k	 roku	2001,	kdy	byl	do	nově	vzniklé	městské	společnosti	TEPVOS	vložen	
majetek	tepelného	hospodářství,	který	společnost	TEPVOS,	spol.	s	r.o.	následně	pronajala	soukromé	společnosti	TEPLO	s.r.o.	
Tato	firma	provozovala	tepelné	hospodářství	až	do	ukončení	pronájmu	v	roce	2004.	Od	roku	2005	divize	Energetické	služby	patří	
přímo	pod	městskou	společnost	TEPVOS.	

	 Posláním	 divize	 ES	 je	 poskytování	
spolehlivých,	 bezpečných	 a	 kvalitních	
služeb	 v	 oblasti	 dodávek	 tepla,	 teplé	
vody	 a	 výroby	 elektrické	 energie	 na	
území	města	Ústí	nad	Orlicí.

	 Divize	 Energetické	 služby	 zajišťuje	
dodávky	 tepla	 a	 teplé	 vody	 především	
pomocí	systému	dálkového	zásobování	
teplem	(	SZT	),	dále	pomocí	domovních	
kotelen,	 kogeneračních	 jednotek	 a	
solárních	elektráren.	Divize	ES	provozuje	
33	 plynových	 kotelen,	 50	 předávacích	
stanic	 tepla,	 7	 solárních	 elektráren,	
2	 kogenerační	 jednotky.	 Převážná	
většina	 kotelen	 a	 předávacích	 stanic	
je	 přímo	 ve	 vlastnictví	 TEPVOSu.	 Další	
část	 je	 řešena	 formou	 pronájmu.	 Malá	
část	 energetických	 provozů	 má	 cizího	
vlastníka	 a	 divize	 ES	 smluvně	 zajišťuje	
provoz	a	související	administrativu.

příprava	pozemku	pro	FVE	2010 hotová	FVE	2014

kotelna	Mazánkova	75	před	modernizací

kotelna	podměstí	po	rekonstrukci	2014

kotelna	Mazánkova75	po	modernizaci	2014

kotelna	Podměstí	v	rekonstrukci	2013

	 Po	technické	stránce	se	divize	ES	snaží	maximálně	držet	
koncepčních	 trendů	 moderních	 energetických	 trendů.	 Při	
obnovách	a	rekonstrukcích	jsou	brány	ohledy	především	na	
ekologická	a	ekonomická	hlediska.	Zásadně	jsou	používány	
nejmodernější	 technologie,	 které	 jsou	 představovány	
především	kondenzační	technikou	u	kotlů,	stavbou	solárních	
elektráren,	instalací	kogeneračních	jednotek,	atd.

kotelny	v	Ústí	nad	Orlicí

Energetické	služby	
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Důležité	milníky	divize	ES	v	poslední	době:

kotelna	Poříční	453-interiér	2015kotelna	Roškotovo	divadlo	2014

•	 V	 roce	 2010	 byla	 postavena	 solární	 elektrárna	 „na	 letišti“,	 jenž	má	
výkon	0,8	MWP.
•	 V	 roce	2013	proběhlo	usnesení	 tzv.	Memoranda,	což	 je	smlouva,	ve	
které	městská	společnost	TEPVOS	garantuje	svým	odběratelům	předem	
definovaný	vývoj	cen	a	stálost	dodávek	tepla.	Odběratelé	se	na	oplátku	
zavazují	 po	 definovaný	 čas	 odebírat	 teplo.	 Toto	 důležité	 ujednání	
dovolilo	 společnosti	 TEPVOS	 výrazně	 investovat	 do	 modernizace	 a	
rozvoje	energetiky	a	teplárenství	v	Ústí	nad	Orlicí.	
•	 Zásadní	 rekonstrukce	 energetických	 provozů	 proběhly	 v	 letech	
2013-2015.	 Během	 této	 doby	 byla	 zrekonstruována	 většina	 důležitých	
provozů.	Okružní	517,	Poříční	453,	Třebovská	536,	Dukelská	317	a	mnoho	
dalších,	menších	kotelen.	Veškeré	tyto	rekonstrukce	obnášely	kompletní	
výměnu	 technologií,	 instalaci	 moderních	 špičkových	 kondenzačních	
kotlů,	úsporných	čerpadel,	nových	armatur	a	systémů	dálkového	řízení	a	
dohledu.	Spolu	s	těmito	rekonstrukcemi	bylo	vyměněno	velké	množství	
venkovních	teplovodů	i	objektových	předávacích	stanic.
•	 Dále	 v	 roce	 2013	 se	 TEPVOS	 dohodl	 s	 cizím	 investorem	 na	 stavbě	
dvou	kogeneračních	 jednotek	na	kotelně	Mazánkova	75	a	Okružní	517.	
Tyto	kogenerační	 jednotky	svým	provozem	vyrábí	odpadní	teplo,	které	
výrazně	pomáhá	zlepšovat	ekonomiku	tepelné	soustavy	SZT	a	úspěšně	
eliminovat	její	přirozené	ztráty,	např.	ve	venkovních	teplovodech.
•	 Na	přelomu	roku	2015-2016	již	divize	ES	usilovně	chystá	a	připravuje	
další	 projekty	 rekonstrukcí	 menších	 kotelen,	 aby	 mohly	 úspěšně	
proběhnout	již	během	roku	2016.
•	 Připomenout	je	třeba	také	fakt,	že	městská	společnost	TEPVOS	je	díky	své	stabilitě	a	profesionalitě	jasnou	volbou	především	
pro	Město	Ústí	nad	Orlicí,	jenž	postupně	svěřuje	TEPVOSu	do	péče	své	vlastní	energetické	provozy,	kotelny,	atd.	Jmenujme	Roškotovo	
divadlo,	domov	důchodců,	centra	péče,	domy	s	pečovatelskou	službou,	stacionáře,	městské	ubytovny,	kulturní	dům,	atd.

	 Veškeré	 tyto	 rekonstrukce,	modernizace	 i	 přibrání	 nových	
odběrných	 míst	 má	 za	 následek	 velmi	 konkurenceschopné	
ceny	 tepla,	 které	 se	mohou	 směle	 rovnat	 nejekonomičtějším	
druhům	vytápění.	Ceny	tepla	od	městské	společnosti	TEPVOS	
patří	již	tradičně	k	nejnižším	v	porovnatelném	segmentu	v	rám-
ci	celé	ČR.	
	 Divize	 ES	 zaměstnává	 odborníky	 a	 spolu	 s	 proaktivním	
řízením	dokáže	velice	rychle	a	pružně	reagovat	na	změny	trhu	
a	přání	či	požadavky	svých	odběratelů.	Stejně	tak	umí	se	svými	
zákazníky	 velice	 dobře	 komunikovat	 po	 všech	 stránkách,	 což	
výrazně	přispívá	k	dobrým	vztahům	s	odběrateli.

kotelna	po	rekonstrukci

modernizace	kotelen	Ústí	nad	Orlicí

modernizace	kotelen	Ústí	nad	Orlicí
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Efektivní	investice	do	budoucnosti
	 Tak	jako	celá	společnost,	tak	i	divize	VS	se	ohlédla	za	15	lety	života.	Na	konci	roku	
2015	můžeme	zodpovědně	říci,	že	jsme	do	obnovy	a	rozvoje	vodohospodářského	
majetku	vložili	více	jak	810	milionů	korun	českých.	Rozsah	investic	velice	ovlivnilo	
získání	„megadotace“	z	prostředků	EU	a	rozpočtu	ČR	prostřednictvím	SFŽP	ve	výši	
téměř	půl	miliardy	korun	českých	pro	úspěšně	ukončený	projekt	 „Ústí	nad	Orlicí	
–	kanalizace	a	ČOV“.	Tato	dotace	byla	potvrzením	dlouhodobé	koncepční	činnosti	
a	 je	 neopakovatelným	 úspěchem	 pro	 městskou	 vodárnu	 této	 velikosti.	 Mimo	
výše	uvedený	projekt	probíhalo	 velké	množství	 investičních	 akcí	 zajišťovaných	a	
dozorovaných	 investičními	 techniky	 městské	 společnosti	 TEPVOS.	 Níže	 uvádím	
rozsah	infrastruktury	a	přehled	finančních	prostředků	investovaných	ve	městě	Ústí	
nad	Orlicí	a	obci	Dlouhá	Třebová	od	roku	2001	do	současnosti:	
	 	 Prostřednictvím	 veškerých	 finančních	 prostředků	 získaných	 z	 vodného	 a	
stočného	se	budeme	i	nadále	snažit	o	„trvale	udržitelný	rozvoj“,	tzn.	soustavně	a	
průběžně	pečovat	o	vodárenský	majetek	 tak,	aby	uspokojoval	potřeby	 současné	
generace	spočívající	v	dodávkách	dostatečného	množství	kvalitní	vody	a	plynulém	
odvádění	 odpadních	 vod,	 aniž	 by	 ohrozil	 možnosti	 uspokojit	 potřeby	 generací	
budoucích.

Co se nám povedlo
·		Získat	dotaci	ve	výši	cca	500	mil.	Kč	na	akci	KaČOV	a	v	termínu	ji	zrealizovat.
·		Přepojit	vodovod	Dolní	a	Horní	Houžovec	na	vodovod	Knapovec.
·		Koupit	vodní	zdroj	-	studnu	Perla	06.
·		Zahájit	výstavbu	přivaděče	z	vrtu	UO	-	4	do	čerpací	stanice	Pod	Horou.
·		Kompletní	rekonstrukce	technologie	čerpací	stanice	Pod	Horou.
·		Napojit	všechny	objekty	na	centrální	dispečink	na	ČOV	a	zabezpečit	je.
·		Připravit	dlouhodobé	plány	potřeby	investic	do	vodovodní	a	kanalizační	sítě.
·		Vést	dokumentaci	infrastruktury	v	digitální	podobě	(GIS).
·		Zavést	nový	fakturační	systém.
·		Zvýšit	produktivitu	práce	–	snížit	počet	pracovníků	o	4	oproti	roku	2001.

po	rekonstrukci	objekt	nad	UO

čerpací	stanice	Pod	Horou	po	rekonstrukci

technologie	ČOV

opravy	vodovodu

tým	zaměstnanců	VS
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Vývoj	divize	Služby/úseku	KS
Část 1. – věci nemovité

	 Ve	věku	lidském	je	15	let	počátek	dospělosti	a	trestní	odpovědnosti,	ve	věku	firemním	je	to	věk	zralý	a	v	případě	Tepvosu	i	
věk	v	plném	květu.	Nebudu	Vás	obtěžovat	čísly,	ani	popisem	současnosti,	kterou	může	každý	z	vás	vidět	na	vlastní	oči,	i	když	se	
máme	čím	chlubit,	myslím,	že	areál	KS	a	budova	správy	společnosti,	působí	opravdu	oku	lahodící	požitek.	Proto	v	tomto	článku	
se	pokusím	udělat	krátký	průřez	časoprostorem	a	pomocí	fotek	se	pokusím	připomenout	těch	15	let	v	obrazech,	na	které	jste	
již	jistě	zapomněli.	Kdo	z	Vás	ještě	vzpomene	na	starou	dílnu,	garáže,	kotelnu,	bytový	dům	čp	602,	případně	na	starou	techniku,	
se	 kterou	 se	 začínalo?	Divize	 komunálních	 služeb	 začínala	 na	majetku	převzatém	od	Technických	 služeb	 –	 vedení	 sídlilo	 v	
pronajaté	budově	patřící	rodině	Tošovských,	dále	do	areálu	KS	patřila	hala	strojní	dílny,	objekt	truhlářské	dílny,	ocelokolna,	
garáže	(tzv.	Osmička)	a	hala	garáží	mu	objektu	bývalé	Koventy.

původní	truhlářská	dílna

původní	sídlo	vedení	KS	

Bytový	dům	čp	602,	vč.	Příslušenství

strojní	dílna	

Komunální	služby	
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objekt	ocelokolnypřestavbou	v	roce	2009	

Ta	stará,	ale	pěkně	topila	(kotelna)

pověstná	„zátoka,	neboli	laguna“

původní	objekt	garáží	 přebudovaný	na	nové	sídlo	vedení	KS

Původní	objekt	„osmička“,	ve	kterém	se	nacházel	sběrný	dvůr	v	pozadí	i	s	jeho	ředitelem
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Hala	„C“	–	truhlárna

Hala	„B“	garáže

A na konec to nejlepší – honosné sídlo správy společnosti

nová	hala	na	posypový	materiál

Hala	„Švach“

	 Většina	výše	uvedených	objektů	byla	zdemolována	a	získané	plochy	byly	využity	pro	stavbu	nového	sběrného	dvora,	jenž	
slavnostně	otevřen	v	roce	2015.	Rok	2015	byl	vůbec	bohatý	na	nové	stavby	–	byla	provedena	rekonstrukce	budovy	pro	správu	
společnosti	a	téměř	dokončena	výstavba	haly	pro	skladování	posypového	materiálu.
	 S	přibývajícími	lety	sousedům	docházely	síly,	čehož	jsme	využili	k	nákupu	přilehlých	objektů	hal.	Nejprve	zadní	hala	„C“,	v	
současné	době	přestavěna	na	truhlářskou	dílnu,	a	hala	„Švach“	i	s	lisem	na	papír	po	bývalých	sběrných	surovinách.	Následně	
byl	zakoupen	objekt	haly	po	bývalé	Koventě	(nyní	sídlo	správy	společnosti)	a	nakonec	i	dvojhala	„B“,	která	nyní	slouží	jako	
garáže	techniky	KS	a	jako	zimní	kuřárna	pro	kouřící	spolupracovníky/ce.	

Příště – část 2. Věci movité
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Zimní	stadion
	 Zimní	stadion	nabízí	plochu	o	velkosti	20	x	45	m,	kapacitu	hlediště	stadionu	bez	
tribun	v	max.	počtu	návštěvníků	300.	Počet	šaten	5	(buňka)	a	jedna	větší	pro	skupiny	
a	 veřejnost.	 Využití	 -	 zimní	 sezóna,	 která	 trvá	 od	 poloviny	 listopadu	do	 poloviny	
března,	letní	využití	duben	-	září.
	 Uveden	do	provozu	v	únoru	2000,	v	říjnu	2003	byl	dodatečně	zastřešen	a	zůstává	
bez	bočního	zakrytí.	 	V	 roce	2002	byla	 instalována	umělá	plocha	pro	 letní	využití	
zimního	stadionu.

Aquapark
	 Orlickoústecký	 letní	Aquapark	 je	umístěn	v	zeleni	na	okraji	města,	poblíž	 řeky	
Orlice.	Nabízí	atrakce	nejen	pro	děti	ale	i	dospělé:		tobogán,	skluzavka	Kamikadze,	
vodní	 chrliče,	 vodní	 hřib,	 beach	 volejbalový	 kurt,	 stolní	 tenis,	 vodní	 fotbal,	
Aquazorbing,	 prolézačky,	 skákací	 hrad,	 dětské	 hřiště,	 Bumper	 Boat	 (lodička	 na	
motorek),	Aquapaddler	(lodička	šlapací)	Součástí	areálu	jsou	také	dvě	občerstvovací	
zařízení,	 zmrzlinový	 stánek,	 připojení	 wifi	 free	 a	možnost	 zapůjčit	 si	 slunečník	 a	
lehátko.

	 Aquapark	byl	otevřen	po	rekonstrukci	
23.	6.	2000.			Za	15	let	provozu	navštívilo	
Aquapark	 cca	 606	 tis.	 návštěvníků.	
Letošní	 sezóna	s	42	267	návštěvníky	se	
v	 celkovém	 porovnání	 sezón	 umístila	
na	6.	příčce,	nejlepší	sezóna	byla	v	roce	
2003	s	71	644	návštěvníky.

aquapark	-	chrliče

aquapark	-	tobogán

zimní	stadion

Komunální	služby	-	KS

Ohlédnutí	za	změnami	v	bazénu,	Sauně,	Zimním	stadionu	a	Aquaparku
Připravili	 jsme	malé	ohlédnutí	do	minulých	let,	 jak	naše	střediska	(Krytý	plavecký	bazén,	Zimní	stadion,	Aquapark	a	Sauna)	
vypadala	před	rekonstrukcí	nebo	kdy	rekonstrukce	proběhla.	

Krytý	plavecký	bazén
	 V	 celém	 areálu	 Krytého	 plaveckého	
bazénu	 používáme	 technologii	 SLANÉ	
vody	 bez	 standardního	 chlórování.	
V	 budově	 KPB	 můžete	 navštívit	
občerstvení	 s	 posezením	 s	 výhledem	
do	 haly	 plaveckého	 bazénu.	 Plavecký	
bazén	 má	 délku	 25	 m,	 klesající	 dno,	
hloubka	105	–	170	cm,	5	drah,	startovní	
bloky,	teplota	vzduchu	cca	30°C,	teplota	
vody	cca	28°C.	Tobogán	má	délku	84	m	
s	dojezdem	do	malého	bazénu,	vířivka,	
parní	kabiny	o	teplotě	40°C	a	45°C.
	 Rekonstrukce	 plaveckého	 bazénu	
probíhala	 v	 letech	 2005	 –	 2006.	 	 Krytý	
plavecký	 bazén	 byl	 znovu	 otevřen	 po	
rekonstrukci	 15.	 9.	 2006.	 Rekonstrukcí	
se	 rozšířila	 nabídka	 služeb	 o	 dětský	
bazén,	 tobogán,	vířivku,	parní	kabiny	a	
celé	Relaxační	centrum,	zvýšila	kapacita	
bazénu	na	196	osob/	hod.	

KPB	2014	bazén

KBP	před	rekonstrukcí	2005	vstup	do	budovy KPB	2014	vchod	do	budovy

KBP	bazén	před	rekonstrukcí
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Sauna

	 Rekonstrukce	 Sauny	 začala	 v	
červenci	 2013	 a	 s	 novým	 interiérem	
byla	 uvedena	 zpět	 do	 provozu	 4.12.	
2013.	 V	 současné	 době	 návštěvníci	
mohou	 využít,	 suchou	 finskou	 saunu	 s	
kapacitou	 30	 míst,	 ochlazovací	 bazén	
s	 ledovou	 vodou	 z	 hloubkového	 vrtu,	
venkovní	terasu,	odpočívárnu,	moderní	
sprchy	a	možnost	malého	občerstvení.	

	 Sauna	 byla	 postavena	 v	 letech	
1968	–	1969.	K	počátku	 její	výstavby	se	
pomohla	inspirace	získaná	na	ostravské	
konferenci	 o	 sauně	 v	 roce	 1968.	 Pod	
vedením	předsedy	tělovýchovné	jednoty	
Jiskra	 Ing.	 Kasala	 postavila	 skupina	
nadšenců	 roku	 1969	 zařízení,	 které	
získalo	oblibu	četných	saunofilů	jak	pro	
perfektní	 řemeslné	 provedení,	 tak	 pro	
účelné	 dispoziční	 řešení	 jednotlivých	
častí.	Není	divu,	že	se	stalo	vzorem	řady	
dalších	saun	a	že	se	v	něm	koncem	roku	
1969	 sešli	 účastníci	 saunologického	
sympózia	 na	 Suchém	 vrchu,	 aby	 si	
ověřili,	jak	lze	v	praxi	prosadit	myšlenku	
moderní	městské	přírodní	sauny.	

ZDROJ:	 Článek	 z	 časopisu	 BAZÉN & SAUNA,	 příloha	
Lázeňský obzor		3-4	-2015	autor	MUDr.	Antonín	Mikolášek

sauna	2013	po	rekonsturkci	ochlazovací	bazén

Sauna	2012	sprchypřed	konsturkcí.

Sauna	2012	odpočívárna	před	konsturkcí

Sauna	2012	před	konsturkcí	ochlazovací	bazén	 Sauna	2013	po	rekonstrukci

Sauna	2013	sprchy	po	rekonstrukci
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KPB
LEDEN
29.	1.	2016	-	Koupání	o	pololetních	prázdninách	–	sleva	na	vstup	pro	děti
29.	1.	2016	-	kondiční	plavání	5:30	–	7:55
	 								plavání	pro	veřejnost	–	8:00	–	21:00
ÚNOR
SANITÁRNÍ	DEN	-	8.	2.	2016
13.	2.	2016	-	Valentýnská	vodní	noc
20.	–	28.	2.	2016	-	Koupání	o	jarních	prázdninách	–	rozšířená	provozní	doba	

kondiční	plavání veřejnost pravidelné	aktivity
SO	20.	2.  10:00	-	21:00  
NE	21.	2.  		9:00	-	20:00  
PO	22.	2.  		9:00	-	21:00  

ÚT	23.	2. 5:30	-	7:55 				8:00	-	20:00 20:00	-	21:00																																																		
AQUAAEROBIC

ST	24.	2.  			9:00	-	21:00  
ČT	25.	2.  			9:00	-	21:00  
PÁ	26.	2.	 5:30	-	7:55 			8:00	-	21:00  
SO	27.	2.	  			9:00	-	21:00  
NE	28.	2.  			9:00	-	20:00

BŘEZEN
SANITÁRNÍ	DEN	-	14.	3.	2016	
22.	3.	2016	-Okresní	školní	liga	–	2.	kolo
18.	–	20.	3.	2016	-	Vodní	víkend

ZIMNÍ	STADION
LEDEN 
29.	1.	2016	–	bruslení	o	pololetních	prázdninách	–	sleva	na	vstup	pro	děti
29.	1.	2016	–	bruslení	pro	veřejnost	9:00	–	11:30,	
	 								bruslení	pro	veřejnost	17:00	–	19:30

ÚNOR
20.	–	28.	2.	2016	-	bruslení	o	Jarních	prázdninách	–	rozšířená	provozní	doba	

DOPOLEDNÍ ODPOLEDNÍ VEČERNÍ
Po	22.	2. 9:00	-	11:30 	13:30	-	16:00 ZAVŘENO
Út		23.	2. 9:00	-	11:30 13:30	-	16:00 ZAVŘENO

St		24.	2. 9:00	-	11:30 14:00-15:30						
příchozí	DĚTI 16:00	-	18:30

Čt		25.	2. 9:00	-	11:30 13:30	-	16:00 ZAVŘENO
Pá	26.	2. 9:00	-	11:30 13:30	-	16:00 17:00	-	19:30
So	27.	2. ZAVŘENO 13:30	-	16:00 17:00	-	19:30
Ne	28.	2. ZAVŘENO 13:30	-	16:00 17:00	-	19:30

BŘEZEN
13.	3.	2016	-	Předpokládané	ukončení	provozu	

SAUNA
LEDEN
31.	1.	2016	-	Saunování	s	rituály	
	 								Ledové	království

ÚNOR
13.	2.	2016	-	Saunování	s	rituály	
	 								Medové	pohlazení
28.	2.	2015	-	Saunování	s	rituály

BŘEZEN
12.	3.	2016	-	Saunování	s	rituály	
	 								Meduňkové	uvolnění
27.	3.	2016	-	Saunování	s	rituály

Co nabízí Rekreační služby?

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 
Indoor	Cycling,	TRX,	K2	Hiking,	Flowin	-	
jednotlivé	cvičení	je	nutné	objednat
www.bazenusti.cz/centrum-rio/	nebo	
www.tepvos.cz/rezervace	

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

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

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	

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

www.bazenusti.cz
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www.bazenusti.cz

SAUNOVÁNÍ
S RITUÁLY
Sauna, V Lukách 135, Ústí nad Orlicí

31. 1. 2016
16:00 - 20:00 hod .
„Ledové království“

16:00 - 18:00 hod.
ová ceremonie pro E NY

18:00 - 20:00 hod.
rtnerem i bez

PROGRAM

Saunu prov s st TEPVOS - úsek Rekr by

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

Další saunový rituál:
13. 2. 2016
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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

NEJČTENĚJŠÍ TITUL
V REGIONU
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S VYSVEDCENIM VSTUP

JEN ZA 10 kC

Krytý plavecký bazén Ústí nad Orlicí

Krytý plavecký bazén provozuje TEPVOS, spol. s r.o. - úsek Rekreační služby

Každý žák / student, který  si s sebou přinese vysvědčení bude
 mít vstup do bazénu pouze za 10 Kč.

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

29. ledna 2016

(vstup na 60 min.

+ 15 min. na převlečení)


