Křetín
Kraj: Jihomoravský

Okres: Blansko

Správní obvod: Boskovice

GPS souřadnice: 49.563106N, 16.504401E

Nadmořská výška: 395 m n. m.

První pís. zmínka: 1308 (711 let)

Počet obyvatel: 485

PSČ: 679 62

Adresa URL: www.kretin.eu

O obci
Obec Křetín se nachází v bezmála nejsevernějším cípu Jihomoravského kraje, nedaleko historické
zemské hranice a současné krajské hranice s Pardubickým krajem. Vzdálenost od krajského města Brna je
asi 49 km severním směrem.

Historie obce
Připomíná se již roku 1043, ale první zaručenou zprávu je nutno klást až k roku 1308, kdy se uvádí
jakýsi Petr z Křetín. Panství přecházelo prodejem a zabavováním na různé majitele. Původní tvrz
stávala proti kostelu. V 16. století byl vedle vystavěn zámek,

Ubytování a restaurace
V obci se nachází pohostinství Křetínka na horním konci, před výjezdem z obce směrem k
Prostřednímu Poříčí a dále prodejna smíšeného zboží. Ubytování v obci není.

Okolí a příroda
Křetín najdeme pod vrcholky Českomoravské vrchoviny, severním směrem od města Kunštát a
severozápadním směrem od města Boskovice. Křetín se rozkládá na pravém břehu řeky Křetínky
a u západního břehu vodní nádrže Letovice, využívané

Současnost obce
V Křetíně se nachází 1. - 5. ročník základní školy, mateřská škola. Působí zde praktický,
dětský a zubní lékař, obec má 3 obchody, poštu, pohostinství, kulturní dům, sportovní hřiště.

Sportovní možnosti
Obcí a jejím okolí prochází trasa naučné stezky Křetínka. Kromě této stezky vede obcí červená
turistická značka a ve středu Křetína je výchozí bod zelené turistické značky. Po červené značce
dojdeme do Křetína z města Olešnice a značka dále pokračuje
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Památky a zajímavosti
V Křetíně se nachází farní kostel sv. Jeronýma, Boží muka, socha sv. Jana Nepomuckého, klasicisní
vila.

Doprava
Obec je po celý rok dobře dostupná automobilem a je zde pravidelná autobusová doprava.
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