
 

Skauti završí obnovu skautské mohyly Ivančena

Skauti z Moravskoslezského kraje se chystají v

revitalizaci a obnovu skautské mohyly Ivančena. Kamenná mohyla vznikla v

památku skautů – odbojářů 

prošla v důsledku svého stavebně technického stavu v roce 

které se podílely desítky skautských 

časových, technologických a kapacitních důvodů však nebyly realizovány všechny aktivity a 

prvky, které součástí rekonstrukce měly být. Zárove

čas, až projde určitou zátěží (lidí, počasí,

atd. Nyní skauti reagují na stav po dvou letech

„Kromě úpravy kamenných zídek a dostavby posled

bude předmětem realizace i definitivní umístění velkých desek a cedulí, ale i úprava a 

rekultivace okolí, odstranění náletových stromů a keřů

informační prvek, který bude zachycovat

bude obsahovat i návod pro ukládání nových kamenů,“ říká Václav Dobrozemský, předseda 

krajské rady Junáka Moravskoslezského kraje. 

Vzhledem k tomu, že po dvou letech od přestavby nevyrašila v

řešit i tuto skutečnost.  

„Jako před dvěma lety bude většina činností realizována dobrovolníky z

S úpravami začneme v září tohoto roku a vše 

bude záležet na počasí 

nepředvídatelné,“ dodává Dobrozemský. 

příspěvek z Grantového programu Plzeňského Prazdroje Radegast lidem. 

 

 

Tento projekt byl finančně podpořen 
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skautské mohyly Ivančena 

Moravskoslezského kraje se chystají v následujících dvanácti měsících završit 

revitalizaci a obnovu skautské mohyly Ivančena. Kamenná mohyla vznikla v

odbojářů zavražděných nacisty na sklonku 2. světové války. 

prošla v důsledku svého stavebně technického stavu v roce 2016 velkou rekonstrukcí

skautských dobrovolníků z celého Moravskoslezského kraje. 

časových, technologických a kapacitních důvodů však nebyly realizovány všechny aktivity a 

prvky, které součástí rekonstrukce měly být. Zároveň bylo nutné nechat nové mohyle určitý 

čas, až projde určitou zátěží (lidí, počasí, klimatické podmínky apod.), usadí se štěrk, kameny 

na stav po dvou letech a obnovu mohyly dovršit.  

„Kromě úpravy kamenných zídek a dostavby poslední zídky v dolní části prostoru mohyly 

i definitivní umístění velkých desek a cedulí, ale i úprava a 

dstranění náletových stromů a keřů. Na místě bude také instalován nový 

informační prvek, který bude zachycovat jak historické podoby mohyly, tak současný stav, a 

bude obsahovat i návod pro ukládání nových kamenů,“ říká Václav Dobrozemský, předseda 

krajské rady Junáka Moravskoslezského kraje.  

tomu, že po dvou letech od přestavby nevyrašila v prostoru tr

„Jako před dvěma lety bude většina činností realizována dobrovolníky z

září tohoto roku a vše by mělo být dokončeno v červnu 2019. 

 a klimatických podmínkách, které jsou

,“ dodává Dobrozemský. Na financování tohoto projektu získali skauti 

Grantového programu Plzeňského Prazdroje Radegast lidem.  

finančně podpořen z Grantového programu Plzeňského Prazdroje.
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dvanácti měsících završit 

revitalizaci a obnovu skautské mohyly Ivančena. Kamenná mohyla vznikla v roce 1946 na 

avražděných nacisty na sklonku 2. světové války. Ivančena 

2016 velkou rekonstrukcí, na 
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Plzeňského Prazdroje. 


