Pamětice
Kraj: Jihomoravský

Okres: Blansko

Správní obvod: Boskovice

GPS souřadnice: 49.549465N, 16.644488E

Nadmořská výška: 458 m n. m.

První pís. zmínka: 1145 (874 let)

Počet obyvatel: 252

PSČ: 679 61

Adresa URL: www.pametice.cz

O obci
Pamětice se skládají z několika částí. Centrum se nazývá Dědina, západní část Příhon,
východní část Hřesko a několik osamocených chalup Amerika. Vlastní návesní trojúhelníková obec
leží na východním úpatí Pamětické hory.

Historie obce
Pamětice vznikly z prastaré osady čtyř gruntů postavených do čtverce. Majitelem jednoho z těchto gruntů
byl hospodář Paměta, který v roce 1145 pojmenoval osadu na Pamětice. Později se Pamětice skládaly

Ubytování a restaurace
V obci se je Hasičská hospůdka vybudovaná v přízemí kulturního domu. Ubytování v obci není.

Okolí a příroda
Pamětice jsou malou podhorskou obcí a najdeme ji v oblasti Drahanské vrchoviny, severním směrem od města
Boskovice a východním směrem od města Letovice. Obec se rozkládá na jihovýchodním úpatí vrcholku
Nad Amerikou (553 m.n.m.).

Současnost obce
V obci je vodovod, čistička odpadních vod a je plynofikovaná. V současné době je v obci mimo jiné
vybudováno výletiště, rybník, nové komunikace, prodejna Jednota, dvě moderní autobusové čekárny a ve
výstavbě je nová hasičská zbrojnice a víceúčelové hřiště.

Sportovní možnosti
V obci jsou turisticky značené trasy pro pěší turistiku a je možné využít značené cyklotrasy 5476
Blansko - Horní Poříčí splývající s místní komunikací. V zimě se nabízí neudržovaná
lyžařská běžecká trasa Pamětice - Drválovice,

Památky a zajímavosti
V roce 1840 byla v obci postavena dřevěná zvonice a na jejím původním místě byla v roce 1937 až 1938
postavena kaplička. V roce 1887 bylo vybudováno hasičské skladiště, dnes slouží jako historický sklep.
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Doprava
Pamětice jsou po celý rok dobře dostupné automobilem a je zde pravidelná autobusová doprava.

Ocenění obce
Obec Pamětice získala již několik ocenění v soutěži Vesnice roku.
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