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o Ho ické tľubičĘ'Již p es dvěstě let se v Ho icích
pečou sladké tľubičky.Podle legendy pľozľadil zľaněn1
Napoleonriv kuchď ľecept na tuto delikatesu ho ické
hospodyni z vděčnosti za své vyléčenípŤi svém návratu
z ruského Iažení1812. Světové slávy se tľubičkám
dostalo na p elomu století, kdy je cukráŤ Karel Kofľánek
vyvážel až do daleké Cíny a Ameriky.
Dnes jsou tľubičky vyľáběny v ľrizn ch podobách a jsou
zapsány na seznamu vjrľobk s chľáněn ĺn zeměpisn1ŕm
označením EU.
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o Motocyklové závody. Tľadičnímotocvklové závoďy
300 Zatáč k Gustava Hävla a veteľán ČđskáTouľist "
Trophy pat í podle mnoh ch ođboľníkrik nejtěžším,ale
také nejatľaktivnějšímzávodrim na p íľodnímokľuhu
v Evľopě' Závođysejezdi kaŽdoľočně, obvykle v květnu
a V čeľVnu.
o Textilní qiľoba. Tkalcovství je dalším z atľibutri
Ho ic s dvěstěletou tľadicí.Znám ,podnik Mileta vyľábí
dodnes oblíbenékošiloviny, damašky a hlavně kapesníky, kteľéměsto pľoslavily !o celém světo'

MĚSTo KAMEI\ľNÉKRASY
A SLADKÝCH TRUBIČľK
Město Ho ice je p iľozenou vstupní jiŽní bľanou

do tuľistického ľegionu Podkľkonoší.Ležíp íhodně
na kŤižovatce cest 100 km severoq chodně od Pľahy
a 25 km seveľozápadně od Hľadce Kľálové.
Do obecného povědomí město vstoupilo v ľoce L423,
kdy se zde odFhľáIa slavná bitva mezi husity
veden1 mi fanem Zižkoll z Tľocnova a odđíIyopoziční
kališnickéšlechty. odkaz téio události se dodnes
ođráživ mnoha památkách. Bohatá ložiska kvalitního
pískovce a dlouhá tľadice jeho zpracování byly
p edpokladem k založenísocha sko-kamenické školy,
jejížpľofeso i a studenti v pľriběhu doby vyzdobili
město mnoha sochami a pomníky. Atraktivní
a rozmanité okolí Ho ic je pľotkáno hustou sítítuľis-

tick1 ch a cykloturistick ch tras, kteľéspolu
s šiľok; m sportovním a kultuľním zázemímnabíze1í

návštěvníkrim kvalitní dovolenou po cel1 ľok.
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Městské informačnícentľum Ho ice:
nám. JiŤího z Poděbrad 3, 50B 01 Ho ice, teL 4g2 1o5 432,
fax: 493 620 L21, e-mail: infocentrum@hoľice.oľg,
vĺvrrw.horice.org

otevíľacídoba:
duben- íjen: po_pá 7:30-1 zioo

ľ].2|30_1'7 :oo

so, ne B:00-1.2:00
Iistopad-b ezen: po-pá 7 i3o_L2fio l 1'2:30_1 7:00
so 8:00-12:00, ne zav eno

o Koupaliště Dachova. P íľodníkoupaliště s jedinečnou pľvoľepublikovou aľchitekturou, písečnoup|ážía dalšími
atrakcemi v krásném lesním pľost edí'

Letđkvydalo Městské informační centrum Ho ice v roce 2014
jako souč st edice sĺ5Ích informačních a propagačních matetiá]l3.
VytisHa tisk rna RKTISK|ičín v nora 2014.
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o Chľám Naľození Panny Maľie. Monumentální
děkansk kostel byl postaven podle plánri
Kiliána Ignáce Dienzenhofeľa v letech 7741_1'748

o Socha sko-kamenická škola' Nejstaľšíodboľná

škola tohoto dľuhu ve st ední Evľopě založenájižv roce
188-a' )ejí histo_ľie je spjata se jmlny p edních česk; ch
_
99qhu q Quido Kociána, Jana Stuľsy, Ladislava )ďna
Kofľánka, Bohumila Kafky, Josefa Wagneľa a mnoha
dalších, jimž vděčíměsto zav,zďobu mnoha sochami

v pozdně baľokním slohu. Vyniká bohatou štukovou
vyzdobou, kvalitní nástěnnou malbou, sbírkou
polychľomovan1ŕch soch a skvělou akustikou.
Zajímavostí je, že zde byli v ľoce ].820 oddáni ľodiče
skladatele Bed icha Smetany.

a pomníĘ. P e{ budovou školy je umístěna slavná
plastika Mltvy Abel od Quido Kociána.

o H bitovní poľtál.

Novoľenesanční
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o Masarykova věž

od Ladislava Salouna.

o Socha

ské paľĘ.
Unikátní sbíľka vice neż
stovky moderních plastik
na svazích vľchu Gothardu
a nad dolím eky
Byst ice. Sochy jsou
v sledkem kaŽdoľočních

mezináľodních letních
sochďsk; ch symposií.

vyhlídkoq ochoz'
Spolu s blízkou ľozhlednou
Ho ickl chlum nabizi
ty nejkľásnějšív hledy
do Podkľkonoší'
odboje a
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a sJrnagoga. Zajimav,

legioná symbolizují boj
sí , muzejní expozice
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o Staľ židovsk h bitov

Stavbu oficiálně zahájíI
pľvnípľezident ľepubliky
T. G. Masaľyk. Reliéfní
vyzđobapľričelía sousoší

za samostatn stát'
V objektu se nachází pietní
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samostatnosti. Budována

jako památník obětem
světové války od ľoku tgz6'

O Smetanovy sady.
feđenz nejkľásnějších
městsk1 ch paTk
ve q chodních Cechách.
]edinečnou kompozici
d evin dopl uje sbíľka
soch z počátku 20' století,
nejznámější je Kľakonoš
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o Hus v pomník' Monu-

mentální pomník mistľa

Jana Husa pľoveden ľoku

791'4 v ho ickém pískovci
podle modelu českgho
sochaŤe Ladislava Salouna.

doklad privodní židovské
komunity ve městě.
Na h bitově jsou dodnes
zachovány cenné náhľobky
se znaky žiđovskch ľodri.
B valá s5magoga nad
náměstím, nyní v majetku
Církve československé
husitské, slouží
bohoslužebn m
a kultuľním ríčelrlm.
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h bitovní bľána s bohatou sochaŤskou q zdobou
je kolektivním dílem
pľofesoľri a žákri ho ické
sochďsko-kamenické
školy z počátku
20. století.
Postranní sochy
Smľt a Vzk íšenívytvo il
Quido Kocián.
O Galeľie plastik' Stálá
expozice sochaŤství
qitvaľn ch děI
a đalších

z 1. poloviny 20. století.
Sbíľka obsahuje díla
čes-k1ŕchsochąlri
L' Salouna, |' Stuľsy,
L. Kofľánka, ]. Wagneľa
a dalších, kte í ptisobili
na ho ické sochďskokamenické škole'
$a obľázku je Spoutaná
Sárka od Quido Kociana'

