Po stopách skautingu v Moravské Třebové
Obejděte v libovolném pořadí následující kontroly (viz také mapka). Seznamte se
se skautskou historií místa a do tabulky si zapište kódové písmeno uvedené na kontrole.
Ze získaných písmen vyluštěte krátkou zprávu. Návrat nejpozději v 16:00 na náměstí.
Při putování dbejte na bezpečnost! V případě nouze volejte číslo 603 787 797.

Kontrola

Popis

1.

Bývalá klubovna „Na baště“ (na spojce mezi Gorazdovou a Farní).
V 70., 80. a první polovině 90. let minulého století byla „Bašta“
hlavní klubovnou, kde se scházely zejména chlapecké družiny.

2.

Bývalá klubovna „Děvín“ (Bránská 17). V malé klubovně na Bránské
se scházely v 70. letech dívčí družiny, proto se jí říkalo „Děvín“.
Po roce 1980 byla nahrazena většími prostorami na zámku.

3.

Bývalá klubovna na moravskotřebovském zámku (dnešní knihovna).
Tři poměrně velké místnosti nám sloužily jako klubovny od roku
1981 do počátku 90. let, tj. do získání a rekonstrukce „Baráku“.

4.

Skautský dům „Barák“ (Horní 34). V roce 1990 obdrželo naše
středisko od Města Mor.Třebová dům pod budovaným silničním
obchvatem, který nám po úpravách slouží jako klubovny dodnes.

5.

Bývalá hasičská zbrojnice (Piaristická 3). V nelehkých časech po
2. sv. válce (1945-50) měli třebovští skauti provizorní klubovnu
v prostorách staré (již zrušené) hasičské zbrojnice.

6.

Dům na Dr. Jánského 6. Při obnovení skautingu v roce 1968 se
nějaký čas skauti scházeli také v provizorní klubovničce v domě,
kde bydlel tehdejší vedoucí střediska Ing. Karel Metyš.

7.

Dům na Tyršové 4. Zde žil skaut a Kvíčalák tělem i duší,
vůdce střediska, mnohaletý vedoucí a správce Kvíčalky
Vladimír Weissar st. – Laďa (*18.6.1929, † 21.2.1998).

8.

Ztracená 6. V tomto domě žil Ing. Josef Pivec – Jožka
(*25. 12. 1919, † 18. 2. 1999), vedoucí (1968-70) a
zanícený skaut, který uměl o skautingu krásně vyprávět.

9.

Vojenská střední škola a VOŠ MO (Jevíčská 7). Krátce po vzniku
Státního vojenského reformního reálného gymnázia v roce 1935
zde byl založen první skautský oddíl v Moravské Třebové.

10.

Závod Rostex (Sluneční 2a), dříve Toner, převzal patronát nad
naší PS gen. Sochora. Nepřímo tak umožnil přežití skautských
myšlenek v období tzv. normalizace (70. a 80. léta minul. století).

Kód

Vyluštěná zpráva: .........................................................................................................................................
Nápověda pro luštění: „Správný skaut je vždycky o krok napřed.“

