HOŘIČSKÝ ZPRAVODAJ
OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY
ROČNÍK : VIII

PŘÍLOHA č.1

ČERVENEC 2007

VYHODNOCENÍ NÁVŠTĚVNOSTI WEBOVÝCH STRÁNEK
OBCE HOŘIČKY
1.etapa – www.obec-horicky.wz.cz
- jednalo se o stránky umístěné na www.webzdarma.cz . Jak už název napovídá, používání naší
adresy bylo zdarma a každé okno obsahovalo reklamu (různého obsahu a nezávisle na naší
vůli).
- tvorba, plnění daty a zkušební provoz probíhal v průběhu ledna a února r.2007
- zveřejnění adresy proběhlo v březnovém Hořičském zpravodaji a první návštěvníci otevřeli
stránky cca 1.3.2007
- v období od 1.3.2007 do 30.5.2007 navštívilo stránky přibližně 350 návštěvníků, přičemž
otevřeli z Hlavního menu celkem 1290 odkazů (oken). Případné otevírání dalších odkazů
(zejména u fotografií) již nemělo na toto číslo vliv.
- v současné době jsou tyto stránky vybaveny odkazem na aktuálně platné stránky obce Hořičky
2.etapa – www.horicky.cz
- na základě odsouhlasení ZO byla objednána placená doména (654,50 Kč/rok)
- zveřejnění adresy proběhlo v červnovém Hořičském zpravodaji a první návštěvníci otevřeli
stránky cca 1.6.2007
- v období od 1.6.2007 do 30.6.2007 navštívilo stránky již 240 návštěvníků, přičemž otevřeli
z Hlavního menu celkem 940 odkazů (oken). Případné otevírání dalších odkazů (zejména u
fotografií) již nemá na toto číslo vliv.
Webové stránky jsou aktuálně doplňovány o dokumenty určené na Úřední desku, průběžně
rozšiřujeme fotogalerii zajímavých míst. Na Home page bylo přidáno logo Mikroregionu Úpa (včetně
aktivního odkazu). Nově je upraven odkaz Řemesla a služby (včetně rozšíření o fotografii daného
objektu s aktivním odkazem). Připomínáme, že uvítáme Vaše připomínky, náměty nebo podklady.
Jsme přesvědčeni, že zřízení webových stránek obce (zejména ve 2.etapě, tedy snadno
zapamatovatelné www.horicky.cz) přispívá k šíření informací o naší obci a spádových oblastech. Při
svém tvrzení se opíráme o návštěvnost našich stránek a domníváme se, že návštěvníci pocházejí nejen
z našeho regionu. Toto může mít kladný dopad přinejmenším z pohledu turistického ruchu, případně
zájmu o bydlení, školu apod.
Milan Neumann st.,
Milan Neumann ml.

KINO HOŘIČKY – ČERVENEC 2007
Neděle 15.7.2007 v 17 a 20 hodin: VRATNÉ LAHVE
Nová česká rodinná komedie Jana a Zdeňka Svěrákových. Tento film
již shlédlo přes milion diváků !!! Nenechte si ujít.
103 min
DOPORUČUJEME !!!
Využijte odpoledního představení.

Úterý 17.7.2007 ve 20 hodin: OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE
Film držitele Oskara Jiřího Menzela na motivy románu Bohumila
Hrabala.
V hlavní roli O.Kaiser, M.Labuda, M.Lasica, J.Lábus, R.Hrušínský,
P.Nový a další. Rovněž DOPORUČUJEME !!!
120 min
Česko – slovenský film

Čtvrtek 19.7.2007 ve 20 hodin: ASTERIX A VIKINGOVÉ
Známá postavička z komiksových knížek v dalším příběhu.
Francouzský animovaný dobrodružný film.Česká verze. 79 min

Neděle 22.7.2007 ve 20 hodin: PUSINKY *
Český film. Prázdninový příběh několika dívek, které si vyjedou
do ciziny. Vhodné pro teenagery.
90 min

Úterý 24.7.2007 ve 20 hodin: BESTIÁŘ *
Film natočený podle bestselleru B.Nesvadbové.
V hlavní roli Karel Roden a Marek Vašut. DOPORUČUJEME !!!

Čtvrtek 26.7.2007 ve 20 hodin: PRÁZDNINY PANA BEANA
Katastrofa dostala svůj vlastní pas. Další bláznivé příběhy Rowana
Atkinsona v koprodukčním filmu USA + Německo + Anglie.
české titulky
90 min

Neděle 29.7.2007 ve 20 hodin: ROMING
Nejnovější komedie s vynikajícími herci Bolkem Polívkou a Mariánem
Labudou v hlavních rolích.
99 min

Vstupné dle filmu a distributora od 55,- Kč do 70,- Kč.

* přístupno od 15-ti let

