Voda je naše starost
Staráme se o cenné zdroje vody
v našem kraji a chráníme je. Denně
pracujeme na tom, abychom vodu
v její nejlepší kvalitě dopravili až
k vám domů. Usilujeme o další
rozvoj naší společnosti, aby naše
služby byly pro všechny obyvatele
dostupné a spolehlivé. Podílíme se
také na vzdělávání obyvatel a rozvoji regionu především v oblasti
ochrany přírody.

Vodohospodářská a obchodní společnost, a. s. je
regionální společností, která se stará o dodávky,
odvádění a čištění vody v regionu. Dodáváme
kvalitní pitnou vodu až k Vám domů, a to v oblastech Jičínska, Hořicka, Novopacka, Bělohradska,
Sobotecka, Kopidlenska a Libáňska. Společnost je
vlastněna jednotlivými obcemi v tomto regionu
a ty se podílejí jako akcionáři na její správě a růstu. Základní kapitál společnosti je zhruba 515 milionů korun a společnost v regionu zaměstnává přes
120 zaměstnanců.

Z přírody Českého ráje až
k Vám domů...
Vodou zásobujeme přes 17,5 tisíc domácností
a více než 60 tisíc obyvatel. K tomu je potřeba denně pečovat o 611 km vodovodů, které
každý den dovedou kvalitní pitnou vodu až
k Vám domů. Každý rok přepravíme 3 mil. m3
čisté vody z 54 podzemních zdrojů, rozsetých
po celém regionu.

...a zpět do přírody
Zajišťujeme také ekologickou likvidaci
odpadních vod pro téměř 46 tisíc obyvatel.
Využíváme rozsáhlou infrastrukturu a síť
moderních čistíren - odpadní i dešťové vody
čistíme v 10 čistírnách, na které je napojeno
na 248 km kanalizační sítě. Ročně tímto potrubím proteče téměř 4,8 milionů odpadních
vod, které se v čistírnách promění na čistou
povrchovou vodu navracenou zpět přírodě
našeho kraje.

Čistá Cidlina,
čistý region
Všechny čistírny prochází postupně rekonstrukcemi, stejně
tak jako budujeme nové kanalizační potrubí. V letech 20082009 proběhla rozsáhlá investiční
akce s názvem Čistá Cidlina,
která přinesla výrazné zlepšení
životního prostředí v regionu. Za
přispění evropských dotací jsme
za více než 650 milionů vybudovali nebo zrekonstruovali šest
čistíren odpadních vod (Jičín,
Lázně Bělohrad, Miletín - Rohoznice, Pecka, Ostroměř a Libáň)
a položili více než 50 km nového
kanalizačního potrubí. Zlepšili jsme tak stav znečištěných
vodních toků – Cidliny, Javorky,
Bystřice a Libáňského potoka.

Naší prioritou jste Vy – lidé,
kteří tu žijí tak jako my
Voda je náš kraj...

Voda je život...

Voda je naše společné bohatství,
které sdílíme. Proto usilujeme o rozvoj
našeho kraje a pečujeme o něj. Jsme
regionální společností obcí a měst,
proto hodnoty, které vytváříme, tu
dlouhodobě zůstávají.

Voda je součástí přírody a je nepostradatelná pro život. Je podstatou živých
bytostí a sama jako živel spoluvytváří životní prostředí. Pečlivě se proto
staráme o čištění vod, které přírodě
navracíme. Naše síť čističek je jednou
z nejmodernějších v České republice.

Voda je rodina...
Voda je součástí každé rodiny. Být
každý den s vámi je pro nás závazek,
který nás neustále vede ke zlepšování
našich služeb. Zlepšujeme dostupnost,
prosazujeme přátelskou komunikaci
a držíme ceny při zemi. Zároveň vám
poskytujeme informace a vzděláváme
vás, jak s našimi zdroji zacházet šetrně
a zodpovědně.

Voda je radost...
Voda je nejen životní potřeba, je to
i radost, relaxace, chuť. Dobře si proto
uvědomujeme, že abyste si ji užili
naplno, potřebujete od nás precizní
a kvalitní služby. U nás se budete cítit
jako ryba ve vodě!

Voda je zdraví...
Člověk je z 80 % tvořen vodou. Kvalita
vody, kterou pijete, je zásadní pro vaše
zdraví. Proto je pro nás kvalita prioritní. Pečlivě vybíráme vodní zdroje
a technologii úpravy a kvalitu vody
ověřujeme několikastupňovou kontrolou.
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