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Přichází období, kdy je nejvíc vidět změny v přírodě kolem nás. Ranním zpěvem nás začínají probouzet ptáci. Tráva vyrůstá 
z bláta a objevují se první sněženky, bledule, podběl, narcisy a krokusy. Na stromech raší pupeny a na jívách kočičky. Příroda 
se probouzí.

V městské společnosti TEPVOS se také chystají změny. Komunální služby končí se zimní údržbou a připravují se na letní 
provoz. Radlice na shrnování sněhu se vyměňují za kartáče na úklid silnic a chodníků. Do ulic vyráží pracovníci se smetáky 
a lopatami, uklidit místa, kam se velká technika nedostane.  V divizi Energetické služby končí topná sezóna a připra-
vují se projekty na opravy a rekonstrukce kotelen. Divize Vodohospodářské služby dodává do domácností pitnou 
vodu celoročně, ale také musí plánovat údržbu vodovodů a kanalizace. Plánované opravy probíhají právě ve dnech, 
kdy se oteplí a je možné pracovat venku. Rekreační služby mají ve správě Krytý plavecký bazén s unikátní technolo-
gií slanné vody, ve kterém je provoz od září do června. Následuje Aquapark, který čerpá vodu z podzemního vrtu, vždy 
s plánovaným otevřením přibližně od poloviny června do konce srpna. Sauna po rekonstrukci vnitřních prostor v roce 
2013, začíná svoji sezónu v září a končí v květnu. Zimní stadion v březnu ukončuje svůj zimní provoz a od dubna začí-
ná letní provoz. Celoročně je otevřeno sportovní Centrum RIO, kde si můžete zacvičit pod vedením  zkušených instruktorů 
a také areál Skateparku s největší skateboardingovou halou v ČR. 

Jaro v městské společnosti TEPVOS je tak plné změn a nových příprav. Vše co připravujeme a děláme je pro obyvatele 
a návštěvníky našeho města. 

Městská společnost TEPVOS   
dokončí v letošním roce něko-
lik významných investičních 
projektů. Jedním z nich je 
i nové zákaznické centrum, 
které vzniká v ulici Královéhra-
decká, v těsném sousedství 
budovy Komunálních služeb.

Nevyužívaná budova pro-
chází v současné době re-
konstrukcí vnitřních prostor. 

Po jejím dokončení, které předpokládáme v průběhu 
měsíce srpna, bude v přízemí sloužit našim zákazníkům 
moderní centrum pro veřejnost a v prvním patře vznik-
nou nové kancelářské prostory společnosti TEPVOS, 
které umožní soustředit do jedné budovy zaměstnan-
ce, kteří nyní pracují v prostorách v ulicích Třebovská 

a Heranova. 
Naším hlavním cílem je, aby občané města jako zá-

kazníci společnosti TEPVOS mohli na jednom místě 
pohodlně vyřídit veškeré záležitosti, které potřebují 
– přihlášky k odběru vody, platby vodného, záležitosti 
hrobových míst apod. Ve spolupráci s Městským úřa-
dem Ústí nad Orlicí navíc připravujeme i možnost úhra-
dy některých místních poplatků. Centralizace zaměst-
nanců správy společnosti do jednoho místa přinese 
kromě zlepšení pracovního prostředí i finanční úspory, 
protože současné budovy, které by vyžadovaly v blízké 
době větší opravy, budou odprodány. 

Významným efektem je také to, že z našeho měs-
ta zmizí jedna stará, nevzhledná budova, což přispěje 
k jeho dalšímu rozvoji a zlepšení celkového vzhledu.
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Jaro v městské společnosti



Sběrný dvůr bude brzy v provozu
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V těchto dnech probíhají dokončovací práce nového Sběr-
ného dvora, jehož výstavby byla zahájena začátkem července 
2014.  Stavbu provádí společnost Matex s. r. o. Hradec Králové. 
Odstraňují se nedodělky a závady, zabraňující zkolaudování 
této stavby.  

V budově  SO1,která se nachází u závorového systému byl 
nainstalován nový počítač, který bude napojen na vážní sys-
tém při vjezdu do SD. Budova bude sloužit také k odběru 
drobného elektrozařízení (notebooky, klávesnice, rádia, vi-
deokamery, el. chůvy, el. hračky, faxy, atd.),dále pak k uložení 

vyřazených, nefunkčních televizí a počítačových monitorů.
Druhá budova (označená SO2) je připravená k uložení ne-

bezpečných odpadů (olej a tuk, znečištění plastové, kovové 
obaly od chemikálií, rozpouštědel, barev, dále pak nepouži-
telná léčiva, monočlánky, atd.). Ostatní odpady (objemný od-
pad, bio - odpad, plastové obaly, pneumatiky, dřevo, železo 
a ocel) se budou ukládat do kontejnerů z rampy, na kterou 
bude vjezd přímo od „semaforů“.

Městská společnost TEPVOS bude Sběrný dvůr provozovat 
 a zajišťovat jeho chod pro obyvatele města Ústí nad Orlicí. 

Vjezd a odjezd z areálu

Detail odjezdové závory

Kontejner na papír

Budova obsluhy

Umístění kontejnerů

Nájezdová rampa
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Vodohospodářské služby - VS

Energetické služby - ES

Na Čistírnu odpadních vod nesmí být vypouštěny odpadní vody 
předčištěné v septicích u jednotlivých nemovitostí

Divize Ener-
getické služby 
městské společ-
nosti TEPVOS 
neustále rozši-
řuje okruh svých 
odběratelů tepla 
a teplé vody. Sta-
rost o vytápění 
budov, které jsou 

ve správě města, je často svěřována městské společnosti 
TEPVOS. V divizi Energetické služby si tohoto přístupu velmi 
vážíme a děláme vše pro to, abychom tuto důvěru nezklamali 
a spolupráci dále prohlubovali.

Co nás dále těší je skutečnost, že k TEPVOSU přecházejí 
v poslední době zákazníci od konkurenčních společností. Dle 
dotazů tito zákazníci na TEPVOSU oceňují především zázemí sil-
né a stabilní městské společnosti s minimální orientací na zisk, 
přehledným financováním, zaručeným servisním zázemím 
a také bohatými zkušenostmi.  Dále zákazníc i vysoce hodnotí 
především plně transparentní informace o nabízených službách, 
které poskytujeme. Každý odběratel TEPVOSU je předem jasně 
a zřetelně informován, co přesně obsahuje služba, kterou mu 

nabízíme, kolik za ni zaplatí a jaké jsou celkové podmínky. 
Městská společnost TEPVOS bývá někdy konkurencí pasová-
na do role drahého dodavatele. Právě bývalí zákazníci těchto 
„levnějších“ konkurenčních společností k nám nyní přichá-
zejí po často trpkých zkušenostech. Naši odběratelé zjišťují, 
že každá služba má určitou cenu a pokud městská společnost 
TEPVOS jako dodavatel plně transparentně prokáže a vysvět-
lí každou jednotlivou položku, pak je vždy patrné, že cena za 
službu je v případě TEPVOSU více než přiměřená. V přímém 
srovnání cen tepla, patří ceny společnosti TEPVOS k jedněm 
z nejnižších v ČR.

Zajišťovat spolehlivé, 
bezpečné a ekonomické 
dodávky tepla a teplé vody 
není jednoduchá činnost. 
Proto by měla být vždy pře-
devším v rukou odborníků 
s jistou dávkou zkušenos-
tí a odpovědnosti ke svým 
odběratelům.

Děkujeme všem našim stávajícím i novým zákazníkům za 
důvěru a těšíme se na další úspěšnou spolupráci.

Městská společnost TEPVOS získává stále nové odběratele tepla 
a rozšiřuje tak své portfolio 

Ve městě Ústí nad Orlicí byly v letech 2012 až 2014 vybudovány nové 
kanalizace a stávající kanalizace vedoucí přímo do řeky byly přepojeny 
na stokový systém města Ústí nad Orlicí. V současné době jsou veškeré 
odpadní vody vypouštěné do veřejné kanalizace TEPVOS  čištěny na zre-
konstruované Čistírně odpadních vod Ústí nad Orlicí, která byla uvedena 
do zkušebního provozu dne 1.7.2014. Za téměř 9 měsíců provozu lze kon-
statovat, že jsou naplňovány limity stanovené rozhodnutím vodoprávního 
úřadu. 

Současně je však ne-
zbytné zabývat se efek-
tivitou fungování ČOV, 
zejména linky kalové-

ho hospodářství. V důsledku předčištění odpaních vod v septicích (usazo-
vacích jímkách s odtokem, ČOV) u nemovitostí před jejich vypuštěním do 
veřejné kanalizace dochází ke snížení biologického zatížení odpadní vody přité-
kající na ČOV a tím i nižší produkci bioplynu. ČOV se tak stává méně „soběstačná“ 
a teplo potřebné k vytápění technologie musí být vyráběno spalováním zemního 
plynu.

Vzhledem k tomu, že se jedná o celorepublikový problém, bylo jeho řešení zakotveno v legislativě. Majitelé septiků 
(jímek) a domovních ČOV  mají postupovat v souladu s ustanovením § 18, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění 
cituji: „V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do této kanalizace odpad-
ní vody přes septiky a čistírny odpadních vod, …“ a uvedená zařízení zrušit ihned po napojení veřejné kanalizace na ČOV. 
Zrušení septiku navíc přinese úsporu finančních prostředků, které jsou zpravidla jednou ročně vynakládány majiteli septiků  
na vyvážení usazeného kalu.
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Rekreační služby - RS

Místo pro partnera

Saunují se i děti z mateřských škol
Ve školním roce 2014/2015 jsme v sauně rozšířili nabídku o saunování nejmenších, tedy pro děti z mateřských škol. 

Nabídkou jsme oslovili mateřské školky v Ústí nad Orlicí. Saunu začaly navštěvovat děti z Mateřské školy U skřítka Jasánka,  
Pod Lesem a školka Sokolská – Kerhartice.

„Máme radost, dětem se saunování moc líbí a těší nás zá-
jem ze strany učitelů i rodičů. Snažíme se respektovat pocity 
a potřeby dětí, naučit je odpočívat, zklidnit a co je nejdůle-
žitější, posílit jim imunitní systém těla. Děti se učí základním 
pravidlům saunování zábavnou formou a seznamují se s  je-
jími účinky“ uvedla Jana Hurychová koordinátorka projektu 
Saunování pro MŠ.

Sauna je po rekonstrukci v roce 2013 připravena i pro možné 
návštěvy z řad dětí. Saunování dlouhodobě pomáhá k posíle-

ní zdraví a odolnosti proti nemocem. Oslovením mateřských 
škol se podařilo navázat úspěšnou spolupráci.

„Rády jezdíme s dětmi do Sauny, protože vidíme zlepšení je-
jich zdravotního stavu a pozitivní odezvu rodičů. Děti se samy 
ptají, kdy půjdou do Sauny a těší se na nové zážitky. Také fi-
nanční náročnost není vysoká“ uvedly ředitelky mateřských 
škol.

Sezóna saunování pomalu končí a pracovníci Sauny se těší 
na další spolupráci v příští sezóně. 

Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČO: 25968807

energomontáže

pozemní stavitelství

inženýrské sítě a dopravní stavby

projekce

www.matex.org



ROZHOVOR TEPVOSU:
Dnes s ekonomkou společnosti paní Hanou Janderovou
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O peníze jde vždycky až na prvním místě. Co všechno musí ekonom velké společnosti 
řešit, co je náplní Vaší práce?

Začnu tím, co je vlastně ekonomie. Slovo pochází z řeckého oikonomia: oikos – dům, 
nomos – zákon a znamenalo původně vedení domácnosti.  Z toho také vyplývá i pracov-
ní náplň ekonoma ve společnostech a firmách. Hlavním úkolem každého ekonoma je 
dohled nad plněním rozpočtu, cash flow, sestavení a schválení účetní závěrky, hlídání 
zakázek,prezentování výsledků majitelům společnosti, podávání průběžných výsled-
ků. Dále je to samozřejmě i spolupráce s ostatními divizemi a Městem Ústí nad Orlicí. 

Pracujete pod vedením dvou jednatelů, mužů. Jako ekonom jste členem nejužšího ve-
dení firmy, jak se Vám daří vyvažovat tu chladnou mužskou logiku? :-) 

Muži jsou z Marsu a ženy jsou z Venuše, píše ve své knize John Gray. Každý jinak vnímá-
me a vyhodnocujeme informace. Muži jsou více racionání a ženy více vnímají vzájemné 
vazby. Proto se domnívám, že je to spíše výhodou a daří se nám jednotlivé úkoly řešit.

TEPVOS je městská společnost. Je pro ekonoma jednodušší nebo těžší řídit cash – flow 
a vůbec spravovat finance ve společnosti spravované městem?

Na to nelze takto odpovědět. Vždy je to práce zodpovědná a náročná. Jsem ráda, že mohu pracovat jako ekonomka v městské 
firmě. Důvodem je jistota a stabilita této společnosti, která podporuje zaměstnanost v regionu.

Kde a jak si ekonomka Hana Janderová „dobíjí baterky“?
Pomyslné baterky mi pomáhají dobíjet především turistika, zahrádka a jóga.

Blíží se Velikonoce, máte ve své rodině zavedeny nějaké velikonoční zvyky?
Jako každý rok tradičně odjíždíme na jarní procházky po českých horách společně 

s naším psím společníkem Egg Flipem rasy gordonseter.
Hana Janderová 

ekonomka společnosti
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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
Královéhradecká 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

HARMONOGRAM AKCÍ - ÚSEK REKREAČNÍ SLUŽBY

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 s vibra systémem  
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 
sauna@tepvos.cz, tel.: 774 673 365

Zimní stadion 
Q. Kociana, Ústí nad Orlicí, 562 01 
zsuo@tepvos.cz, tel.: 608 553 305
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DUBEN 2015 
SAUNA 
18. 4. 2015 - Saunování s rituály 
Antioxidační peeling kávovou sedlinou + 
čokoládovo - mátová maska na obličej, směs 
vonných esencí Dyntarovo tajemství. Posled-
ní saunování s rituály této sezóny. 
 
ZIMNÍ STADION 
Letní provoz – umělý povrch pro  in-line  
bruslení, bandy hokej a florbal. Sledujte 
www.bazenusti.cz 
 
AQUAPARK 
Příprava na letní sezónu  
 
KVĚTEN 2015
KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN 
19.5.2015 - 5. ročník soutěže Plavání 
pro dobrou věc - Soutěž je připravená pro 

ČERVEN 2015 
KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN 
Otevření letní terasy - přijďte si užít pro-
dloužený vstup a opalování na terase Krytého 
plaveckého bazénu. 
 
26. 6. 2015 - Žabka Katka - uskuteční se  
6. ročník soutěže mateřských škol „Vodní Hrátky 
Žabky Katky“. Do soutěže se zapojí mateřské 
školy z Ústí nad Orlicí a z blízkého okolí.  Na děti 
čekají pohádkové postavičky a vodní úkoly. Děti 
si užijí příjemné vodní dopoledne. 
 
Ukončení provozu Krytého plaveckého 
bazénu 
sledujte www.bazenusti.cz 
 
AQUAPARK 
6. 6. 2015 nebo 13. 6. 2015 
otevření Aquaparku, sezónní vstupné 

klienty zařízení sociálních služeb 
pro osoby s mentálním postižením 
v Pardubickém kraji. Stacionář 
v Ústí nad Orlicí a městská spo-
lečnost TEPVOS jsou hlavními 
pořadateli. 
 
SAUNA 
Ukončení provozu


