Hynčina
Kraj: Olomoucký

Okres: Šumperk

Správní obvod: Zábřeh

GPS souřadnice: 49.848784N, 16.793008E

Nadmořská výška: 545 m n. m.

První pís. zmínka: 1273 (745 let)

Počet obyvatel: 190

PSČ: 789 01

Adresa URL: hyncina.zabrezsko.cz

O obci
V současnosti čítají obce Hynčina, Křižanov a Dlouhá Ves dohromady cca 200 obyvatel. V současnosti
se zde eviduje více než 100 objektů individuální rekreace, jimiž jsou jak nové chaty, tak i zrekonstruované
původní stavby.

Historie obce
Hynčina, německy Heinzendorf, má podle pověstí své jméno od kolonizátora, který se jmenoval "Hezuz".
V roce 1391 se biskup Mikuláš z Olomouce zmiňuje v jakémsi soudním procesu o vesnici Hynczdorf.

Ubytování a restaurace
V současnosti se zde eviduje přes 100 objektů pro individuální rekreaci, které jsou tvořeny novými
chatami, ale i zrekonstruovanými původními stavbami.

Okolí a příroda
Obec je ze všech stran obklopeny lesy, u Křižanova se vypíná do 606 m n. m. nejvyšší bod Mírovské
vrchoviny, tzv. Kančí vrch. Za jasných dnů lze vidět krásná panoramata Jeseníků, Sv. Kopečku u
Olomouce a předhůří Orlických hor. Obec je atraktivní zejména...

Současnost obce
Obyvatelům a rekreantům slouží prodejna smíšeného zboží v Hynčině, kterou provozuje Obec Hynčina,
dvě hřiště a kulturní dům. Škola i školka byly vzhledem k malému počtu dětí zrušeny. Pracovní
uplatnění v místě je možné v zemědělství, v lese a je tu i několik drobných...

Sportovní možnosti
Okolní krajina vybízí v letním období k pěším tůrám i cykloturistice. Přes katastr Hynčiny vede
cyklotrasa Moravská Třebová - Štíty a regionální cyklostezka Jahodnice - Hynčina - Hoštejn. V zimním
období jsou zde vhodné podmínky pro běžecké...
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Památky a zajímavosti
Nejvýznamnější zapsanou památku Hynčiny představuje farní kostel sv. Stanislava, který byl postaven na
místě dřevěného kostela v roce 1722. Jeho interiér je bohatě vyzdoben malbou a štukovým dekorem.
Dalšími památkami jsou kaplička, barokní kříže, socha sv. Jana...

Doprava
Obec je dostupná autobusovou dopravou.
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