Křtiny
Kraj: Jihomoravský

Okres: Blansko

Správní obvod: Blansko

GPS souřadnice: 49.297056N, 16.744089E

Nadmořská výška: 420 m n. m.

První pís. zmínka: 1237 (784 let)

Počet obyvatel: 835

PSČ: 679 05

Adresa URL: www.krtiny.cz

O obci
Městys Křtiny se nachází zhruba 16 km severovýchodně od centra Brna a 10 km jihovýchodně od Blanska.
Leží v okrajové části CHKO Moravský kras na Drahanské vrchovině. Od 1. prosince 2006 jsou Křtiny
městysem.

Historie obce
První písemná zmínka o obci je z 24. září 1237 v imunitní listině papeže Řehoře IX. pro
zábrdovický klášter. Křtiny jsou jedním z nejstarších a nejpamátnějších poutních míst na Moravě.

Ubytování a restaurace
V městysu se nachází Zámek Křtiny, který poskytuje ubytování, jednací místnosti a salonky. Také je v
městysu penzion U Faustů a ubytovna Josefov. Z hospůdek zde funguje U Farlíků a Eden.

Okolí a příroda
Poblíž městysu Křtiny se nachází přírodní zajímavost – nádherné arboretum, kde je pěstováno
na tisíc druhů domácích i exotických dřevin. Arboretum je proslulé především velkou sbírkou vrb a je
doplněno dřevěnými sochami a objekty,

Současnost obce
V městysu Křtiny je v vybudována nová kanalizace s čističkou, obec je plynofikována, má kabelovou
televizi, poštu. Byla postavena nová moderní škola, školka, školní družina a jídelna. V obci je také
koupaliště a veřejné tábořiště a ...

Sportovní možnosti
Z centra obce směřuje červená turistická značka po silnici III/37445 na jihozápad na Babice, Bílovice, cestou
S. K. Neumanna do Brna, druhý směr na východ vede po místní komunikaci a lesní cestou směrem na
Bukovinu, přes Lhotky na Bukovinku.

Památky a zajímavosti
Mezi historické budovy a památky ve Křtinách patří barokní chrám Panny Marie od Jana Blažeje
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Santiniho, který byl dokončen v roce 1750, vysvěcen 1771, včetně barokní kaple sv. Anny. Chrám byl
označován za "Perlu Moravy" a za nejkrásnější církevní stavbu v českých zemích.

Doprava
Obcí Křtiny prochází silnice II/373 Brno - Boskovice. Od 1. 1. 2004 je městys zapojen do Integrovaného
dopravního systému Jihomoravského kraje.

Ocenění obce
Obec Kašava získala již několik ocenění v soutěži Vesnice roku
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