Dětenice
Kraj: Královéhradecký

Okres: Jičín

Správní obvod: Jičín

GPS souřadnice: 50.368081N, 15.170520E

Nadmořská výška: 224 m n. m.

První pís. zmínka: 1052 (970 let)

Počet obyvatel: 689

PSČ: 507 24

Adresa URL: www.obecdetenice.cz

O obci
Obec Dětenice se nachází severozápadně od Kopidlna. Mezi místní části patří Brodek, Dětenice a
Osenice.

Historie obce
Z obecních kronik je možné vyčíst bohatou historii Dětenic. Obec Dětenice patří ke starým
charvátským osadám. Zdejší krajina byla osídlená již v době neolitické lidem rolnickým, jak o tom
svědčí nalezené kamenné ráhno a neolitická popelnice. Pověst ...

Ubytování a restaurace
- V každé z částí obce (Dětenice, Osenice, Brodek) je provozován obchod a restaurace.- V Brodku, vzhledem k
velkému množství starších občanů, obec udržuje ve vlastní režii obchod se smíšeným zbožím...

Okolí a příroda
Pilský rybník Jeden z nejzachovalejších rybníků, který se nachází jižně od Dětenic (Brodku) na hranici
okresů Jičín a Nymburk. Předmětem ochrany jsou zbytky slatinných mokřadních luk, luhů a
dubohabrových hájů na horním toku Hasinského potoka a jeho pravého přítoku. ...

Současnost obce
Obec Dětenice a její části mají dobrou občanskou vybavenost, ve všech třech obcích obec dobudovala
sdruženou vodovodní síť, kterou sama provozuje. Pro využití volného času je zde dispozici sportovní
hřiště. Dále bychom v obci našli knihovnu, obecní úřad, mateřskou školu, ...

Sportovní možnosti
- Ve spolupráci s mikroregionem Rozhraní a MěÚ Jičín vyznačí v letošním roce cyklotrasu Jičín Dětenice - Rožďalovice
- Další turistickou atrakcí obce je i horolezecká stěna v sokolovně, naučná stezka a Památník Foerstrova
rodu v Osenicích...

Památky a zajímavosti

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/9635/detenice/

Strana 1/2 , Vytisknuto: 28.6.2022 18:21:15

Památky obce:• Zámek Dětenice• Kaple svatého Jana Nepomuckého• Socha Panny Marie

Doprava
Obec je dostupná autobusem i vlakem.Obec se zapojila do projektu turistické autobusy (financuje v rámci
mikroregionu Rozhraní sezóní autobusy (Dětenice-Lomnice n.P. a Dětenice-Sobotka).
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