
 

Skauti završili obnovu

Skauti z Moravskoslezského kraje 

Beskydech. Kamenná mohyla vznikla v

zavražděných nacisty na sklonku 2. světové války. 

technického stavu v roce 2016 velkou rekonstrukcí

dobrovolníků z celého Moravskoslezského kraje. 

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 (lid

klimatické podmínky), usadí se štěrk, kameny. V

dokončeny. 

„V září 2018 proběhla brigáda, kde dobrovolníci upravovali stávající kamenné zídky, v

části mohyly byla dobudována 

odstranění náletových stromů a keřů

nevyrašila v prostoru tráva, vyseli jsme speciálně připravenou horskou travní směs,“ říká 

Václav Dobrozemský, předseda krajské rady Junáka M

V uplynulém období byl v prostoru 

historické podoby mohyly, tak současný stav

krajské rady Junáka Moravskoslezského kraje. 

 Jako před třemi lety byla

„Specializované činnosti jako výroba informačního prvku či grafické úpravy jsme zadali 

externím odborníkům,“ dodává Dobrozemský. 

příspěvek z Grantového programu Plzeň

nákladů pokryl.  

 

Tento projekt byl finančně podpořen 

 

Nový Jičín, 29

obnovu skautské mohyly Ivančena 

Moravskoslezského kraje dokončili revitalizaci a obnovu skautské mohyly Ivančena

. Kamenná mohyla vznikla v roce 1946 na památku skautů 

avražděných nacisty na sklonku 2. světové války. Ivančena prošla v důsledku svého stavebně 

technického stavu v roce 2016 velkou rekonstrukcí, na které se podílely 

celého Moravskoslezského kraje. Z 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 (lid

), usadí se štěrk, kameny. V letošním roce byly všechny plánované prvky 

V září 2018 proběhla brigáda, kde dobrovolníci upravovali stávající kamenné zídky, v

části mohyly byla dobudována poslední zídka. Proběhla úprava a rekultivace okolí, 

dstranění náletových stromů a keřů. Vzhledem k tomu, že po dvou letech od přestavby 

prostoru tráva, vyseli jsme speciálně připravenou horskou travní směs,“ říká 

Václav Dobrozemský, předseda krajské rady Junáka Moravskoslezského kraje. 

prostoru instalován nový informační prvek, který 

historické podoby mohyly, tak současný stav,“ doplňuje Kryštof Hyvnar, místopředseda 

krajské rady Junáka Moravskoslezského kraje.  

Jako před třemi lety byla většina činností realizována dobrovolníky z

„Specializované činnosti jako výroba informačního prvku či grafické úpravy jsme zadali 

,“ dodává Dobrozemský. Na financování tohoto projektu získali skauti 

Grantového programu Plzeňského Prazdroje Radegast lidem, který většinu 

finančně podpořen z Grantového programu Plzeňského Prazdroje.

Tisková zpráva 

Nový Jičín, 29. září 2019 

revitalizaci a obnovu skautské mohyly Ivančena v 

roce 1946 na památku skautů – odbojářů 

Ivančena prošla v důsledku svého stavebně 

 desítky skautských 

Z 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, 

letošním roce byly všechny plánované prvky 

V září 2018 proběhla brigáda, kde dobrovolníci upravovali stávající kamenné zídky, v dolní 

úprava a rekultivace okolí, 

tomu, že po dvou letech od přestavby 

prostoru tráva, vyseli jsme speciálně připravenou horskou travní směs,“ říká 

oravskoslezského kraje.  

instalován nový informační prvek, který zachycuje jak 

doplňuje Kryštof Hyvnar, místopředseda 

většina činností realizována dobrovolníky z řad skautů. 

„Specializované činnosti jako výroba informačního prvku či grafické úpravy jsme zadali 

Na financování tohoto projektu získali skauti 

ského Prazdroje Radegast lidem, který většinu 

ého Prazdroje. 


