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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

téměř polovina roku 2014 je za 
námi a čekají nás pěkné letní mě-
síce, kdy se každý se těší na pěk-
né počasí, plánuje dovolenou, 
děti odloží školní tašky a budou 
si užívat prázdnin.

Uplynulých pět měsíců přines-
lo řadu pozitivních událostí. Po 
dvouletém období se chýlí ke 
konci akce „Rekonstrukce kana-
lizace a ČOV“, řada míst a cest ve 
městě se dočkala nového živič-
ného povrchu a obnovený kanali-

zační systém přispěje ke zvýšení kvality vypouštěných vod.
Divize energetických služeb strategicky snižuje cenu tepla, ať 

už investicí do moderních úsporných technologií nebo pečlivým 
postupným nákupem zemního plynu. V tuto chvíli již máme zare-
zervovány ceny a množství plynu pro příští rok, přičemž se opět 
potvrdila sestupná cenová tendence. Právě odběratelé tepla z ko-
telen městské společnosti TEPVOS mohou pocítit finanční úsporu 
ve vytápění. Z největších akcí, které se v oblasti vytápění chystají, 
je rekonstrukce kotelny a venkovních, podzemních rozvodů cent-
rálního vytápění na sídlišti v Hylvátech.

Komunální služby zahájily rok s připravenými pluhy a plnými 
sklady posypového materiálu, ale zimní výbavu mohly začátkem 
jarních měsíců bez velkých škrábanců odstrojit. Finanční prostřed-
ky určené pro zimní údržbu se alespoň využijí pro čištění a údrž-
bu komunikací, jež si to opravdu zaslouží. Prakticky denně vidíme 
v ulicích nový zametací stroj, který hledá každou nečistotu, sme-

tek nebo kamínek, aby je odstranil. Na úklidu 
města se také podílí 9 pracovníků v projektu 
veřejně prospěšných prací. Za každého poča-
sí vyráží do ulic s lopatou, koštětem, vestou 
a vozíkem, krášlí naše chodníky a ulice. V mě-
síci červnu a v celé druhé polovině roku nás 
čeká výstavba sběrného dvora, zakázku vy-
hrála stavební firma z Hradce Králové. Finan-
cování akce proběhne ve spolupráci s měs-
tem, v převážné části z dotačních titulů.

K samotnému létu, které se nezvratně blí-
ží, patří ústecký aquapark. Přípravy pro jeho 
otevření nyní finišují, probíhají drobné opravy 
zařízení, instalace nového odbavovacího sys-
tému s využitím Městské karty. Těšit se rovněž 
můžeme na nového provozovatele stánků 
s občerstvením. Nyní si zbývá jen přát vyda-
řenou sezónu pěkné počasí a nekončící řady 
spokojených návštěvníků.

Vám všem přeji prosluněné letní měsíce, 
školákům pěkné vysvědčení a ostatním neru-
šeně strávenou dovolenou.

www.tepvos.cz

Léto sice astronomicky ještě nezačalo, ale je opravdu za dveřmi. Pro vel-
kou část obyvatel nejen našeho města znamená léto především prázdniny 
– odpočinek pro děti i učitele a každoroční příjemnou rodičovskou starost, 
kam vyrazit na dovolenou a kam poslat svoje ratolesti. Asi se nespleteme, 
když budeme předpokládat, že podstatná část obyvatel Ústí nad Orlicí 
stráví dovolenou nejen v teple, ale také u vody. 

Pro ty, kteří nemohou nebo nechtějí opustit město na celé léto, máme 
 i letos otevřený Aquapark, ostrov prázdninové pohody, kde končí město 
 a začíná zábava. Nejen návštěvníkům Aquaparku, ale i všem ostatním 

sousedům z města, kde jsme doma, přejeme pohodové a bezpečně strá-
vené léto; ať už budete u velké či malé vody, na horách, ve skalách, na 
kole, na in-line bruslích, nebo třeba na zahradě u kafe. Zatímco budete 
načerpávat energii, my v TEPVOSu už se budeme pomalu připravovat na 

další topnou sezónu, na zasněžené silnice a na dobu, až se z Aquaparku vrátíte pod střechu bazénu nebo do tepla sauny. Aby 
vaše léto bylo pěkné, budeme pro vás udržovat městskou zeleň a městské komunikace. Aby vás léto ve městě bavilo, naplníme 
Aquapark aktivitou. A až si budete užívat letního tepla, vody a nabírat energii, potěší nás, když si vzpomenete, že teplo, voda, 
energie a rekreace jsou vlastně služby, které na jaře, v létě, na podzim i v zimě zajišťuje v našem městě společnost TEPVOS. 
Mějte pěkné, příjemné léto!
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Od poloviny letošního roku začne rozsáhlá a dlouhodobá přestavba areálu Komunálních služeb (dále jen KS) skládající se 
 z několika kroků. 

V 1. fázi  bude vybudován nový sběrný dvůr, jehož výstavba by měla být zahájena již počátkem měsíce června letošního 
roku. Na stavbu sběrného dvora by měla plynule navázat výstavba nového sídla společnosti, rekonstrukcí bývalé výrobní haly 

sousedící s autoservisem Janák. V poslední fázi, která potrvá 
delší dobu, dojde k postupné přeměně zbytku areálu KS. Do-
jde především ke změně využití některých stávajících objektů 
a „zkulturnění“ plochy „zátoky“.

Ale vraťme se k tomu, co nás čeká nejdříve, a to je sběrný 
dvůr.  

Nejprve několik dat týkajících se celé stavby: 

• Dodavatel: MATEX HK s. r. o., Hradec Králové
• Investor: Město Ústí nad Orlicí
• Cena stavby: 15 174 000,- bez DPH
• Dotace SFŽP: 90% z uznatelných nákladů ceny díla
• DTI a BOZP: Ing. Zdeněk Šeda, FORENTA s.r.o.,  

                    Ústí nad Orlicí
• Termín realizace: červen – prosinec 2014
• Délka realizace: 26 týdnů dle SOD

Výběr zhotovitele proběhl veřejnou soutěží, jejímž vítě-
zem se stala společnost Matex s.r.o Hradec Králové. Celá 
akce začne v měsíci červnu, kdy bude vybudován velko-
kapacitní lapol v zadní části areálu u ocelokolny „Švach“. 
V druhé polovině měsíce června proběhne demolice stávající-
ho objektu garáží, v němž  jedna část slouží pro provoz sběrné-

ho dvoru a ve druhé části 
je umístěna elektrodílna.

Vzhledem k tomu, že 
výstavba bude probíhat 
právě v místech součas-
ného umístění kontejne-
rů, jsme nuceni přemístit 
stanoviště kontejnerů na 
odpad do jiné části are-

álu Komunálních služeb, a to do zadní části areálu, směrem 
k ulici Zborovská.

Vjezd do areálu bude stejný jako doposud, z ulice Králo-
véhradecká, výjezd bude veden do ulice Zborovské. Průjezd 
areálem bude tedy pouze jednosměrný. Tato předpokládaná 
změna umístění kontejnerů na odpad proběhne ve 26. týdnu, 
nejpozději však do 30. 6. 2014.

V této souvislosti nedojde k  žádným omezením kapacity, 
změně druhů odebíraného odpadu, ani k omezení provozní 
doby. Jedinou výjimkou je přijímání stavební suti, kde se však 
jedná o placený odběr a o tuto službu je minimální zájem.  
V omezeném prostoru jsme tedy upřednostnili umístění více 
kontejnerů pro uložení odpadů, kterých vozí občané nejvíce.

A co bude nového v rámci výstavby sběrného dvora? Určitě 
na první pohled zaujme nová, jednosměrně průjezdná, odba-
vovací rampa, ze které budou návštěvníci ukládat odpad do 
níže položených kontejnerů. Dále bude vybudován vstupní 
objekt obsluhy sběrného dvora se závorovým systémem a ná-
jezdovou váhou a nakonec objekt pro ukládání nebezpečného 

odpadu a elektrospotřebičů, se stohovatelným paletovacím 
systémem skladování. Situaci generelu celého areálu Komu-
nálních služeb můžete vidět na webové adrese http://tepvos.
cz/sberny-dvur-vystavba/.

Nakonec bychom rádi upozornili na jednu novinku – v areálu 
Komunálních služeb 
je umístěn nový kon-
tejner pro sběr ob-
nošeného šatstva. 
Kontejner je umís-
těn hned vpravo, za 
vstupní branou do 
areálu Komunálních 
služeb. Sběr ošace-
ní je organizován ve 
spolupráci s Diakonií Broumov a sebrané oblečení bude slou-
žit pouze pro humanitární, nikoliv komerční účely.

Ing. Petr Hovádek, ředitel Divize služeb, TEPVOS, spol. s r.o.
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Divize Energetické služby městské společnosti TEPVOS v současné době kromě zajišťování svého běžného provozu pře-
devším realizuje množství naplánovaných investic a akcí, které jsou svým rozsahem pro divizi ES mimořádně náročné - jak 
vzájemnou synchronizací jednotlivých dílčích částí, tak plněním závazných časových termínů.  
 
Pro příklad jmenujme např.: 
 

• úspěšný start kogenerační jednotky ČEZ v kotelně Mazánkova 75 

• koordinace projekce a příprava instalace kogenerace na Podměstí  

• kompletní modernizace technologie kotelny Poříční 453 

• kompletní modernizace technologie kotelny Třebovská 536 

• inženýring pro SBD na kotelně Kozinova 

• třetí etapa výměn kalorimetrů  

• projekční příprava rekonstrukce kotelny Dukelská 317 

• převzetí a rekonstrukce kotelny Třebovská 340 

• provoz nové kotelny bytového domu Na Pláni 1528 

• převzetí provozu kotelny 443 

• zajištění provizorního provozu kotelny a budovy 262 

• odpojení OPS 1308 od SZT 

• převzetí obsluhy kotelny Masarykova 105 

• převzetí obsluhy kotelny Smetanova 470 
 
   Realizace zmíněných investičních akcí je sice náročná a klade na divizi zvýšené nároky, nicméně odměnou je fakt, že každá 
provedená modernizace, instalace, či převzetí provozu pomáhá významnou měrou prosazovat dlouhodobý ideový směr divi-
ze ES, kterým je především neustálé upevňování pozice divize ES jako spolehlivého dodavatele tepla za bezkonkurenční ceny.
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Vodohospodářské služby - VS

 Nové místo pro turisty

Cestou po Křížové cestě na Andrlův chlum vzniklo pěkné 
místo pro odpočinek. Možná jste si všimli na této cestě za prv-
ní kapličkou po levé straně v kopci zvláštní stavby z červených 
cihel. Jedná se o Městský vodojem z roku 1900. V posledních 
letech byla stavba pro veřejnost nebezpečná a na rekonstruk-
ci čekala 40 let. Městská společnost TEPVOS na základě výbě-

rového řízení připravila 
celkovou rekonstrukci 
krásné industriální pa-
mátky.

Rekonstrukce nadzem-
ní části městského vodo-
jemu začala v první polo-
vině června 2013.

Zhotovitelem stavby 
byla společnost VAKSTAV 
Jablonné n. Orlicí. s.r.o. na 

základě výběrového řízení. Pod autorským dozorem Ing. arch. 
Karla Blanka a projektanta Ing. Vlastimila Čecha z projekční kan-
celář BC Projekt byly provedeny všechny přípravné, demoliční 
a stavební práce nadzemní části městského vodo-
jemu. Hrubá stavba rekonstrukce byla dokončena 
 v listopadu 2013, zbývající práce uvnitř a vně objektu byly 

provedeny do června 
2014. 

Vodojem se sklá-
dá z 2 velkých komor 
o celkové objemu 
200m3, které jsou 
v podzemí, tato část 
se nerekonstruovala. 
Na to navazuje ar-
maturní komora, nad 
armaturní komorou 
je vystavěná nad-

zemní část, tato část byla již po 100 letech v dezolátním stavu 
a tak se přikročilo k jejímu stržení, až na základovou spáru, to 
znamená na stropnice druhé komory, na kterých byl vstupní 
objekt vystavěn. Následně se přistoupilo k sanaci původní zá-
kladové spáry a vystavění přesné kopie nadzemní části Měst-
ského vodojemu. Vše bylo provedeno na základě přesného 
zaměření původní stavby, včetně pískovcových okrasných blo-
ků. Stěny a původní pískovcové dílce byly z důvodu špatného 

stavebně technické-
ho stavu rozebrány 
a odvezeny. Zhotovi-
tel započal výstavbu 
zcela nové části nad-
zemního objetu nad 
vodojemem. Podle 
projekčního návrhu se 
využily podobné ma-
teriály, které byly po-
užity při původní stav-
bě z roku 1900. Stavba 
byla architektonicky 
řešena citlivě s ohle-
dem na vzhled stavby 
původní. Stavba byla 
provedena dle sou-
časných norem se zře-
telem na bezpečnost 
jejího budoucího provozu jako industriální památky města 
a městského správce vodovodního systému.

 
Přijďte se po-
dívat a pose-
dět na pěkném 
místě, které 
souvisí s his-
torií Ústí nad 
Orlicí.

Celá stavba byla rozebrána

Stavba byla již velice nebezpečná

Štít s letopočtem a popisem

Nová střecha hned  
vypadá lépe

Čelní pohled po rekonstrukci

Také štít dostal nový vzhled
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Rekreační služby - RS

Léto začíná v Aquaparku

Akce, které pro vás připravujeme

NOVINKA pro letošní sezónu - SLACKLINE

Aquapark v Ústí nad Orlicí 14. 6. 2014 otevře brány nové sezóně. Přijďte si 
proto užít dny plné odpočinku a zábavy. Po celou sezónu pro Váspřipravujeme 
doprovodné akce, jako např. Dětský den s VZP, který se uskuteční 
v den otevření 14.6.2014 - 
všechny malé návštěvníky 
čeká den plný zábavy, 
soutěží a zajímavých cen.

Orlickoústecký aquapark 
je umístěn v zeleni na 
okraji města, poblíž 

řeky Orlice. Nabízí tobogán, kamikadze skluzavku, vodní chrliče, 
vodní hřib, hřiště pro plážový volejbal, vodní fotbal, aquazorbing, 
motorové i šlapací lodičky a dětské hřiště. Všichni návštěvníci mohou 
využít bezplatné wifi připojení, také možnost zapůjčení slunečníku 
a lehátka.

   ČERVEN
• Otevření - 14. 6 2014 
• Dětský den s VZP - 14.6. 2014
• Zvýhodněné vstupné 1 Kč v den VYSVĚDČENÍ pro děti   
   do 15 let - 27.6.2014
• Tradiční malování a hádání obrázků s Honzou 
   Lušovským - 28.6.2014

   ČERVENEC - SRPEN
• Beach volejbalový turnaj
• Letní jízda rádia Černá hora 
• Koktejlový den s Barmanskou show - 8.8.2014 

• Noční koupání - st, pá, so od 20:30 do 22:30 hod.
- pravidla: denní teplota kolem 30° C, noční nad 20° C,  
   minimální počet návštěvníků 10 osob 
- rozhodnutí o uskutečnění nočního koupání v daný  
   den do 15:00 hod.

Provazochodectví 21. století, to je slackline. Tento mladý sport je skvělým tréninkem rovnováhy a správného držení těla. 
Slackline neboli popruh na balancování se napne mezi dva body, a poté už se jen snažíte tuto „lajnu“ přejít a co nejdéle se na 
ní udržet.

www.bazenusti.cz 
www.facebook.com/tepvos
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Paní ředitelko, divize Vodohospodářské služby se stará o tekutinu nejdůležitější pro lidský život. 
Jaký rozsah služeb divize má?

Divize Vodohospodářské služby provozuje vodovod, kanalizaci a čistírnu odpadních vod v Ústí nad 
Orlicí. Organizačně je členěna na 3 úseky: Úsek vodovody, Úsek kanalizace a ČOV, Úsek vodohospo-
dářských služeb. 

Hlavní pracovní činností divize VS je dodávka pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod pro 
občany města Ústí nad Orlicí.

Jaké území zásobujete vodou a kolik obyvatel využívá služby divize?
Na vodovodní síť v délce cca 84 km je připojeno téměř 100 % obyvatel obce. Území zásobované 

pitnou vodou se dělí na dvě tlaková pásma. Dolní tlakové pásmo zásobuje: město Ústí nad Orlicí po 
výškovou úroveň Mírového náměstí, ul. Smetanovu, Kerhartice a část Dolních Libchav (ohrani-

čeno železnicí) a podstatnou část Hylvát. Horní tlakové pásmo zásobuje: město Ústí nad Orlicí nad výškovou úroveň Míro-
vého náměstí včetně sídliště Štěpnice, část Hylvát (panelové domy), Oldřichovice, Černovír a část obce Dlouhá Třebová 
Na stokovou síť v délce cca 54 km zakončenou čistírnou odpadních vod je v současné době napojeno cca 85 % obyvatel obce. 
Po úplném dokončení investiční akce „Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV“ bude mít stoková síť délku 64 km a odkanalizuje cca 
95 % obyvatel města.

Jak hodnotíte průběh a dokončení projektu „Kanalizace a ČOV“?
Realizace projektu a dokončení pokračuje podle harmonogramu, třebaže v letošním roce došlo, zejména vlivem nutné koor-

dinace s další velkou akcí probíhající v Ústí nad Orlicí – výstavbou železničního koridoru, k mírnému zpoždění. Rozhodující část 
díla je však dokončena v plánovaném termínu do 31. 5 2014. Jedná se především o ukončení prací v ČOV. Po tomto datu budou 
probíhat pouze práce, které nelze nyní provést právě v souvislosti s realizací železničního koridoru, což však již nebude žádným 
podstatným způsobem zasahovat do života občanů města. Po 31. 5. 2014 tedy skončí komplikace způsobené stavebními pra-
cemi při realizaci našeho projektu. Občanům města bych chtěla moc poděkovat za trpělivost, s jakou snášeli různá dopravní 
omezení, rozkopané ulice, a zvýšenou prašnost. Věřím, že v krátké době veřejnost ocení, to co realizace tohoto projektu pozitiv-
ně znamená například pro životní prostředí ve městě.

Máte nějakou novinku pro obyvatele a návštěvníky Ústí nad Orlicí?
Ráda bych pozvala všechny příznivce pěší turistiky k cestě na Andrlův chlum. Křížová cesta, která vede na Andrlův chlum 

začíná u Městského vodojemu z roku 1900, který bylo z bezpečnostních důvodů nutné celkově opravit. Vodojem tedy prošel cel-
kovou rekonstrukcí včetně obvodové izolace, zdí, střechy a vnitřní šachty. Vzniklo tak pěkné zastavení s posezením a přívodem 
pitné vody pro občerstvení. Věřím, že turisté takové místo pro odpočinek a setkání s kusem ústecké historie uvítají.

Je něco, co byste chtěla vzkázat čtenářům tohoto rozhovoru?
V naší divizi si velmi vážíme všech odběratelů a uživatelů našich služeb, ale i zaměstnanců. Náš pracovní tým sdružuje skuteč-

né mistry profese a opravdové odborníky. Všichni dělají svou práci profesionálně a většina z nich dokonce s nadšením. Dostatek 
čisté vody, to ve 21. století není samozřejmost, ale tvrdá práce a investice do životního prostředí, do technologií, do zaměstnan-
ců. Jistota a spokojenost našich zákazníků za to stojí. 
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Vedení společnosti
Třebovská 287
Ústí nad Orlicí, 562 03
Tel.: 465 519 841
tepvos@tepvos.cz

Energetické služby
Heranova 76
Ústí nad Orlicí, 562 06
teplo - hlášení havárií 777 673 351 
divizees@tepvos.cz

Komunální služby
Královehradecká 1526
Ústí nad Orlicí, 562 01
Tel.: 465 525 579
divizeks@tepvos.cz

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

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

MĚSTSKÁ KARTA NA AQUAPARKU - majitel Městské karty má tyto výhody:

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, Plavecká příprav-
ka, Aroma masáže pro děti, Plavecký 
kroužek DDM
plavecka.skola@tepvos.cz 
tel.: 465 524 650, 734 353 474 

Solárium s vibra systémem  
v budově KPB 
Rezervace možná na 
na tel.: 734 353 472 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 
 
              Aquapark

V Lukách, Ústí nad Orlicí, 562 01
aquapark.uo@tepvos.cz 
tel.: 465 527 898, 608 553 305 
 
Skatepark 
www.skateparkustinadorlici.cz 
tel.: 731 473 409
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• levnější plavání – ceny jsou nižší oproti 
  jednorázovému vstupu

• slevy za dobití – při dobití nad 500 Kč, 
  1000 Kč,  2000 Kč nabízíme zvýhodněné 
čerpání s bonusem 3%, 6% a 10%
• vstup do Aquaparku bez návštěvy hlavní pokladny (vchod přes vstupní 
  turnikety)
• dopolední vstupné oproti běžnému zákazníkovi (podmínka pro využití této   
  služby je odchod přes pokladnu).
• platba atrakcí a pomůcek na pokladně  Aquaparku
• další místo pro nabití MK
• nelze přijít o své peníze – platnost karty je prakticky neomezená 
• je přenosná ve stejné kategorii
• změna osobních údajů možná ihned na pokladně 
• výši dobíjeného kreditu si určujete sami 
 
Kroky, které musí učinit majitel MK, aby vešel do areálu Aquaparku:
• pokud nemáte dostatečný kredit na MK, je nutné si nabít potřebnou částku    
  na pokladně Aquaparku.
• nabitou MK přiložíte ke čtecímu zařízení a projdete turniketem směrem 
  dovnitř areálu.




