Určice
Kraj: Olomoucký

Okres: Prostějov

Správní obvod: Prostějov

GPS souřadnice: 49.430453N, 17.072909E

Nadmořská výška: 260 m n. m.

První pís. zmínka: 1288 (734 let)

Počet obyvatel: 1 416

PSČ: 798 04

Adresa URL: www.urcice.cz

O obci
Obec Určice se nachází v západní části Hané, 5 km jihozápadně od okresního města Prostějova, v
podhůří Drahanské vysočiny. Určice se také vyznačují užíváním hanáckého dialektu, který je
zde ještě hodně živý, ale bohužel též mizí.

Historie obce
Určice jsou prastarým sídlištním místem, mnohé archeologické nálezy dokazují, že nejstarší
sídliště člověka na určicku sahá až do období mladého paleolitu, tedy už před téměř 30 000 lety.
Jak se lidstvo vyvíjelo, tak průběžně s časem mělo tady sv...

Ubytování a restaurace
V obci se nachází hostinec.

Okolí a příroda
Nejen Určice ale celá okolní krajina byla po dvakrát mořským dnem, jak dokazují nálezy mořských
živočichů v okolí Určic. Tato paleontologická lokalita je vyhlášena chráněným územím jako
přírodní památka.

Současnost obce
Současné Určice žijí bohatým kulturním a sportovním životem. V obci funguje kulturní klub, knihovna, ke
sportovnímu vyžití mají občané k dispozici tenisové kurty, hřiště na plážový volejbal, fotbalové
hřiště a prostory místní sokolovny. V obci působí několik...

Sportovní možnosti
Ke sportovnímu vyžití mají občané k dispozici tenisové kurty, hřiště na plážový volejbal, fotbalové
hřiště a prostory místní sokolovny.
Obcí vedou dvě značené cyklostezky.

Památky a zajímavosti
Nejvýznamnější památkou v obci Určice je barokní kostel sv. Jana Křtitele vystavěný v letech 1727 -
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1734, který je též dominantou obce. Součástí kostela a tím určitou zvláštností je samostatně stojící
věž - zvonice. Ve věži jsou v současné době zavěšeny tři zvony...

Doprava
Určice se nachází v západní části Hané, 5 km jihozápadně od okresního města Prostějova. Obec je
dostupná autobusovým spojením.
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