
Veřejná sbírka na záchranu kulturního dědictví v Hlince 
 

Vážení přátelé – současní občané naší obce, ale také dřívější obyvatelé 

sudetoněmeckých obcí na Osoblažsku a jejich potomci. 

Obracíme se na Vás s žádostí o pomoc. V současné době rekonstruujeme Pomník padlým 

občanům v první světové válce a také původní Německý hřbitov. Jedná se o důležité památky, 

které jsou pro naši obec charakteristické a chceme je zachovat pro další generace. 

Obě památky se dochovaly do dnešní doby jen částečně a v silně poškozeném stavu a 

naše obec se rozhodla tyto odkazy historie Hlinky zrekonstruovat a nadále udržovat, tak jak si 

bezpochyby zaslouží. Obec naší velikosti se snaží využívat na záchranu těchto památek různé 

zdroje financování, ale vždy investuje také své vlastní zdroje a hledá další možnosti pomoci. 

Vzhledem k tomu, jak je renovace těchto památek finančně náročná, rozhodli jsme se založit 

transparentní účet č. 6007546329/0800, vedený u České spořitelny. Tento účet bude sloužit 

pro potřeby veřejné sbírky, která je řádně zaregistrovaná podle § 4 zákona č.117/2001 Sb., o 

veřejných sbírkách a prostředky takto získané budou použity výhradně na schválený účel 

takto:  

 Sbírka je zřízena za účelem získání finančních prostředků na pokrytí vlastních zdrojů 

obce na realizaci projektů pod souhrnným názvem „Záchrana kulturního dědictví v 

obci Hlinka“. Tento projekt bude probíhat ve dvou etapách.  

Etapa č.1.) „Hlinka-rekonstrukce a přemístění památníku obětem 1. světové války“.  

Etapa č.2.) „Rekonstrukce původního Německého hřbitova v Hlince“. 

 

Prosíme všechny, kterým není lhostejná minulost a budoucnost naší obce o jakýkoliv finanční 

příspěvek. Vaše dary budou sloužit k financování odborné renovace, přesunu sochy rytíře do 

centra obce, zpracování odborné studie na rekonstrukci hřbitova a restaurování náhrobních 

kamenů dřívějších obyvatel, kteří v Hlince našli své poslední místo odpočinku. Pomozte nám 

zachránit kulturní dědictví naší obce a odkaz bývalých obyvatel obce Hlinka.  

 

Jménem všech občanů obce Hlinka a jménem svým vám děkuji! 

 

 

 

 

 

Marcel Chovančák - starosta obce 

 

 

 


