Skautský den v centru města
75 let skautingu v Moravské Třebové si místní skauti připomněli uspořádáním skautského dne na náměstí
T. G. Masaryka a souběžné výstavy na městské radnici. V sobotu 9. října 2010 ráno vyrostl před morovým sloupem stanový minitábor a náměstí ožilo víc než stovkou krojovaných skautů. Slavnostního
zahájení v 10 hodin se zúčastnili také nejvyšší představitelé města, zástupce vojenské střední školy,
současní i bývalí skautští činovníci a několik desítek rodinných příslušníků a příznivců Junáka.
Po vztyčení státní vlajky a skautské hymně zazněly projevy hostů, které vesměs zdůraznily význam
a všestrannost skautské výchovy i tradičně výbornou spolupráci mezi Junákem a městem, a také Junákem
a vojenskou střední školou, ve které byl v roce 1935 založen první skautský oddíl v našem městě.
Pak již převzalo programovou štafetu mládí
a náměstí patřilo ukázkám skautských činností,
dovedností a aktivit. Jelikož většina našich akcí se
koná v přírodě mimo město, bylo základní
myšlenkou pořadatelů ukázat tentokrát skauting
veřejnosti přímo v centru města. A tak se na
náměstí zpívalo s kytarami a banjem, měřily se
síly v dovednostních soutěžích, zájemci si mohli
prakticky vyzkoušet první pomoc či řezání dřeva
ruční pilou, zhlédnout pokus o rozdělání ohně
třením dřev nebo nahlédnout do nefalšovaných
táborových stanů. K mání byl poctivý skautský
guláš a domácí koláče, ale i upomínkové dárečky
vyrobené dětmi. Tím asi nejlepším byla velmi
příjemná atmosféra, umocněná podzimním
sluníčkem a pocitem přátelské sounáležitosti, neboť do programu se mohl zapojit prakticky každý.
Myšlenka, že skautské ideály spojují svět, byla demonstrována také vytvořením kruhu přátelství,
ve kterém si ruce podalo a alespoň na chvíli spojilo na dvě stě skautů a dobrovolníků z řad neskautské
veřejnosti.
Na odpolední hodiny byla pro skautské družiny připravena pátrací hra „Po stopách skautingu v Moravské
Třebové“ a pro všechny do neděle přístupná výstava ve vestibulu radnice. Zde se bylo možné seznámit
z vystavených fotografií, kronik a dalších exponátů s bohatou historií skautingu v našem městě, ale také
s jeho neméně významnou současností. Vždyť po třech totalitními režimy vynucených přerušeních
činnosti a následných nelehkých obnovách pracuje Junák od roku 1990 konečně celých dvacet let
kontinuálně. O tomto i mnohém dalším byla řeč také na podvečerní prezentaci historikem PhDr. Jiřím
Šmeralem připravované publikace „75 let skautingu v Moravské Třebové“.
Skautský den se po všech stránkách vydařil. Poděkování patří nejen jeho aktérům a pořadatelům, ale
i Městu Moravská Třebová a sponzorům, bez jejichž pomoci by akci nebylo možné realizovat.
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