Multicash „Škola základ života“

(velikost small)

Tato multikeška je věnována všem, kteří chtějí poznat krásu města Meziboří a jeho okolí, a
zároveň se nebojí otestovat si své znalosti ze základní školy . Během putování poznáte
důležitá či zajímavá místa tohoto města. Každá zastávka vás ale také poučí a prověří vaši
všímavost a vaše znalosti. Dobře si tedy prohlížejte každou informační tabuli či nápis. Celá
procházka je cca 3km dlouhá.
Neváhejte a vydejte se na cestu poznání, napříč většinou předmětů 2. stupně základní školy!
 Pro první nálezce jsou do pokladu vložené malé odměny, proto neváhejte a hledejte!!
Ke Stage 1 se dostanete nejlépe z areálu Loučky. Zhruba 300m od zdejšího hotelu, po
asfaltové cestě směrem k Meziboří, dorazíte na zadané souřadnice.
STAGE 1:

Vodárna (Ch, Př, Ma, Fy)

N 50° 37‘ 02.9‘‘

E 013° 37‘ 07.7‘‘

Naučná cyklostezka Meziboří – Litvínov je přibližně 1 km dlouhá a vede kolem úpravny vody
Meziboří. Vodárenský objekt zahrnuje několik zařízení: nátok z vodní nádrže Fláje, vodní
elektrárnu, vodní nádrž Meziboří, úpravnu vody a kalové hospodářství. Celý objekt je z
bezpečnostních a hygienických důvodů oplocen, a to ze dvou třetin 2,5 metru vysokým
plotem z ocelových panelů, zbývající část oplocení tvoří drátěný plot. Stezka byla vybavena
informačními tabulemi. Jednotlivé stojany s informačními deskami seznamují pěší i cyklisty s
jednotlivými technologickými kroky – od přivedení vody z vodní nádrže, přes elektrárnu po
vlastní proces výroby pitné vody až ke kalovému hospodářství.

Zjistěte:

1.

Kolikrát denně se napouští vyrovnávací nádrž?

A

2.

Jaký je objem reakční nádrže?

B

3.

Kolik písmen obsahuje název pomocného koagulantu?

C

4.

Po kolika hodinách se provádí praní filtrů?

D

5.

Kolik je kalových lagun?

E

Po zjištění odpovědí na všechny otázky zadejte Stage 2!
STAGE 2:

Kino + měst. knihovna (ČJ, Dr. vých., VV, HV) N 50° 37‘ 11.3‘‘ E 013° 36‘ 26.3‘‘

Využití našeho kulturního stánku: výtvarné vernisáže z děl MŠ a ZŠ, filmová a divadelní
představení, koncerty a besedy pro veřejnost i školy.
Kapacita kina cca 150 míst. Pravidelná filmová představení každou neděli od 17:30hod.
České knihovnictví v Meziboří má svůj počátek v roce 1953.

Zjistěte:

Počet velkých skleněných vitrín na zdi budovy.

F

STAGE 3:

Městský úřad Meziboří (ON, ZSV, Ze)

N 50° 37‘ 12.2‘‘

E 013° 36‘ 23.4‘‘

V budově sídlí městský úřad, policie, pošta, kiosek . Současným starostou města je Petr
Červenka.
sídlo: náměstí 8. května 341, 435 13 Meziboří
telefon: 476 748 169
e-mail: mezibori@mezibori.cz
internet: www.mezibori.cz

Zjistěte:

1.

Jaké číslo popisné má budova MěÚ Meziboří?

G

2.

Kolik schodů vede do budovy MěÚ Meziboří?

H

STAGE 4:

Věžáky (Dě, ON)

N 50° 37‘ 09.1‘‘

E 013° 36‘ 13.4‘‘

Z kroniky města: Pamětníci vzpomínají, že byla v Schönbachu (Meziboří) za války u vjezdu do
vsi (ve stráni pod dnešním věžákem) vyhloubena štola, která sloužila jako protiletadlový kryt.
Na jejím kopání se prý museli podílet i muži, kteří se navečer vraceli z práce na šachtách, a
tak se stala předmětem četných sporů.
A další historky:








Z období první republiky lidé vzpomínají na tzv. lístky do lesa, který spravovala lesní
správa. Kdo chtěl jít na dřevo nebo na lesní plody dál, musel si za 3 až 10 korun na rok
zakoupit lístek, který ho ke vstupu opravňoval.
Další příběh vypráví o Marii Hälbigové, která při peněžní sbírce na válečné výdaje
odmítla přispět s poznámkou, že "jestli Hitler nemá peníze, ať neválčí". Byla za to
transportována do terezínského vězení, ale protože její syn bojoval na frontě,
podařilo se jí po půl roce vrátit domů.
Dále se vypráví o ochočeném jelenovi, který po cestě na trh do Litvínova doprovázel
jistou ženu z Flájí. Nakonec se stal tak přátelským, že na trhu kradl zelinářům zboží, až
ho myslivci museli zavřít do obory.
Místní karbaníci vzpomínají na staletou lípu. Měla totiž ve vršku kmene hlubokou
dutinu, ke které vedl žebřík, a v létě tak hráčům karet skýtala stinné útočiště.

Zjistěte:

Kolik malých sklepních okének se nachází v přízemní části budovy? I

STAGE 5:

Paracelsus (vZ, TV)

N 50° 37‘ 15.9‘‘

E 013° 35‘ 54.4‘‘

Sanatorium Meziboří se nachází v lesnaté krajině Krušných hor. Od roku 1996 převzala
provozování sanatoria společnost Paracelsus a otevřela tak veškeré služby pro širokou

veřejnost.
Jedná se o rekondičně rehabilitační zařízení lázeňského typu pod jednou střechou. Nabízí
veškeré své služby pro širokou veřejnost a zaměstnance firem a podniků z celé České
republiky. Specializuje se na léčení pacientů s bolestmi zad, s potížemi s páteří, s dýchacími
obtížemi, stavy po úrazech, ale i otoky mízního systému.
Je vhodné především pro ty, kteří nevyhledávají rušné lázeňské kolonády, ale klidný koutek,
kde si v jedné budově dopřejí veškerou péči i léčbu.

Zjistěte:

STAGE 6:

Ciferný součet mobilního telefonu sanatoria Paracelsus.

Sportovní areál (TV, vZ, Ma, Ze, Fy)

N 50° 37‘ 26.3‘‘

J

E 013° 35‘ 33.6‘‘

Přímo ve městě se nachází sportovní hala se saunou, tenisové kurty, hokejbalové hřiště,
atletický stadion, víceúčelová hřiště, fotbalové hřiště a hřiště na pétanque. Dominantou
sportovního areálu je lyžařská sjezdovka, která se v létě využívá pro freeride. Sjezdovka
Meziboří je svojí obtížností hodnocena jako středně obtížná. Nachází se v nadmořské výšce
568 až 703 m.n.m.. Délka 537 m, převýšení je 135 m a přepravní kapacita 410 osob/hodinu.
Informace o provozní době, cenách jízdného a možnostech dopravy naleznete na webových
stránkách areálu.
Zde jsou žáci naší školy jako doma. Závodíme, sportujeme, prostě děláme něco pro své
zdraví. Komu se nechce sportovat, musí aktivně fandit. Tedy pohybu se nikdo nevyhne.
Neboť ve zdravém těle, zdravý duch!

Zjistěte:

A trochu počítáníčka na závěr:

Sjezdovka je dlouhá 750 m. Zběsilý sjezdař se po ní pohybuje průměrnou rychlostí
15 m/s. Za kolik sekund sjede celou sjezdovku?
K

FINÁLNÍ STAGE: Nyní se vám budou hodit veškeré informace, které jste dosud zjistili.

Dosazením do rovnice totiž zjistíte souřadnice kešky.
ROVNICE:

N

K°

(E * D + H – A - I)´

E

(J + F) – 1° (C * I * E – 1)´

(A + D + H + J + 2 * E) . (E - A) ´´
(G - 307) . (B : B) ´´

A aby to nebylo moc obtížné, máme pro vás i nápovědu! 
HINT (NÁPOVĚDA): Tam u paty čtvrté břízky bělokoré, tam by hledat bylo dobré…

DĚKUJEME VÁM ZA VAŠI NÁVŠTĚVU NAŠEHO MĚSTA. RÁDI VÁS PŘIVÍTÁME I V NAŠÍ ŠKOLE!!!

