Milí badatelé,
úvodem ještě připomenu několik faktů.
První zmínky o vesnici Nýřany jsou z roku 1272. Teprve v roce 1892 povýšil
císař František Josef I. Nýřany na město.
Nýřany bývaly hornickým městem. V roce 1830 byla pouhou náhodou při hrabání
v lese objevena ložiska uhlí. Zahájila se těžba v povrchových dolech v
Nýřanech, Kamenném Újezdu, Blatnici a Rochlově. Dříve těmito místy vedla
Naučná stezka hornictví, která se bohužel z velké části nedochovala.
Naše poznávací trasa vás stezkou hornictví neprovede, ale určitě cesta po
našich památkách bude stejně zajímavá.
MAPA TVOJÍ TRASY:

START TVOJÍ TRASY – ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Cesta začíná u školy. Pokud budeš chtít a rodiče budou souhlasit, foť tvé putování. Fotky
vložím do knihy.
Od školy se vydej ulicí ŠKOLNÍ do ulice A. UXY. U sídliště najdeš první zastávku.

1. Barokní kaplička a Socha sv. Jana Nepomuckého.
a) Co drží v rukou Jan Nepomucký?

b) V jakém roce byla kaplička renovována?

c) Kniha CREATORBOOK ti pomůže zjistit, co stálo dříve v blízkosti této
kapličky.

Nyní se vydejte směrem k Benešově ulici. Než dojdeš k Radnici, potkáš bývalou
OBECNOU ŠKOLU, současný DŮM SLUŽEB.
2. Obecná škola – označ správnou posloupnost vývoje psaní:
a) rytí slov do kamene, psací stroj, psaní brkem, počítač
b) psaní brkem, rytí slov do kamene, psací stroj, počítač
c) rytí slov do kamene, psaní brkem, psací stroj, počítač
Napiš, co můžeme navštívit v budově bývalé školy dnes.

Pokračujte směrem k Městskému úřadu:
3. Radnice
a) Kolik hodin ukazují ručičky na hodinách radnice? _______________
b) Spočítej schody ke dveřím radnice. ____________
c) Najdi a vypiš podstatná jména na desce pomníku.

Pokračuj směrem k náměstí, až dojdeš ke:

4. Kostel
a) Kolik hodin ukazují ručičky hodin kostela? Porovnej hodiny radnice a
kostela. Dokážeš spočítat, jak dlouho ti trvala cesta od radnice ke
kostelu?

b) Jak se jmenuje náměstí, na kterém se právě nacházíš?

c) Vzpomeneš si, komu je zasvěcen tento kostel? (Napovím ti, že tento svatý
muž je patronem všech havířů.)

Dále pokračuj stejným směrem, až najdeš:
5. Židovská synagoga
a) Najdi a vypiš slovesa z památeční desky

b) V blízkosti tohoto památníku se nalézají dvě budovy. V jedné z nich si
můžeš zapůjčit všechnu moudrost světa a v té druhé potěšit své smysly.
Napiš jejich názvy a popisná čísla.

c) Kolik fotografií je v tomto parčíku?

6. Humboldtka – památník obětem transportu smrti

a) Jaké stromy se nachází v blízkosti památníku?

b) Jaký je součet všech číslic na desce památníku?

c) Rozhlédni se po okolí. Na technické památce „Trať uhelné dráhy“ je
římská číslice. Napiš ji. Víš, co znamená?

Tady tvá pouť končí. Chceš-li si trasu prodloužit a podívat se, kde roste tzv.
SVATÝ STROM, pokračuj do obce KAMENNÝ ÚJEZD.
Památná borovice
200 let stará borovice lesní. Je posledním stromem z někdejšího souvislého
borového lesa. Obvod jejího kmene měří 277 cm.
Dokážeš ji s pomocí všech, co jsou teď s tebou, obejmout?
Pokud se ti povede strom obejmout a budou všichni tví pomocníci souhlasit,
pošli mi fotku. Vložím ji do knihy.

