
Délka trasy: 2,3 km
Náročnost trasy: snadná, místy nezpevněná cesta
Obtížnost hledačky: snadná
Doporučené vybavení na cestu: tužka, papír, pohodlné boty
Začátek: kostel Navštívení Panny Marie
Konec: budova SDH Vranovice
Co tě čeká: : dobrodružství na každém zastavení

Legenda o Floriánkovi

Svatý Florián byl katolický světec a mučedník, který se narodil
v roce 250 v Lorchu, dnešním Linci v Rakousku. Toto území patřilo
římské provincii Noricum. Císař Dioklecián připojil tuto provincii
k Panonii. Místodržitel této římské provincie Aquilinius dal
pozavírat a usmrtit mnoho zdejších křesťanů. Když se to Florian
dozvěděl, spěchal křesťanům na pomoc. Nebyl však dostatečně
opatrný a po několika dnech byl zatčen a pod neustálým týráním
měl zapřít Krista. Protože se nechtěl za žádnou cenu víry zříci a
soud nevzal ohledy na jeho zásluhy v armádě a jeho bezúhonný
život, vydal ho do rukou katů. Ti mu dne 4. května roku 304
přivázali na krk mlýnský kámen a hodili ho do řeky Enže poblíž
římské osady Lauriacum. Jeho tělo našla dívka, která na místě
nálezu nechala vystavět kostel a benediktínský kláštěr, později
klášter lateránských kanovníků podle řádu sv. Augustina, který
nese název tohoto mučedníka, tedy St. Florian. Svatý Florián je
považován za patrona profesí, které souvisejí s ohněm.
Hasičů, hutníků, kominíků, hrnčířů či pekařů. V ikonografii je
obvykle znázorňován v oblečení římského důstojníka s nádobou na
hašení, případně přímo hasící požár. Jeho kult byl značně rozšířen i
v českých zemích a jeho sochy se budovaly na ochranu proti požáru.
I ve Vranovicích sochu svatého Floriana uvidíte. A jak se jmenovala
ona dívka, která na jeho počest nechala vystavět církevní stavby

zjistíte, když správně vyluštíte hádanky na všech zastaveních.

1. Otázka - Kostel Navštívení Panny Marie
Před vchodem do kostela najdete na zemi nápis.
Přesmyčkou písmen získáte nástroje k pohonu a
kormidlování lodí.
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2. otázka - Socha Floriánka - náměstí U Floriánka
Podle čísel najděte v nápisu pomníku písmena, ze kterých složíte
slovo označující druh drahého kamene. (Každé číslo odpovídá jednomu písmenu

abecedy podle pořadí v ní zastoupených)
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3. otázka - rybník Stříbrňák

Na břehu rybníka Stříbrňáku roste řada starých stromů.
Ale po nejstarším z nich zde zbyl už jen starý ..............
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4. otázka - zastavení u Šatavy s vyhlídkou na školu

Když se rozhlédneš, uvidíš okna, která připomínají okna
u ponorky, kolik takových oken vidíš?
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6. otázka - vlakový přejezd u závor

Kterou ze značek najdeš na tomto místě? Avíš, co tato značka
znamená?

A) B) C)

Do tajenky napiš vybrané písmeno na pozici 2

5. otázka - zastavení v parku Domu pro seniory
Její vrchol do nebe roste, na podstavě čtyři rohy, jak
prosté. Ze čtyř stran ji obejít můžete a již vědět budete,
že k uložení ostatků faraonů sloužila.

Když se rozhlédnete parkem, stavbu z hádanky zde také objevíte. Dívejte se po střechách.
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7. otázka - vranovická hasička
Poznáte podle hádanky o jaký nástroj se jedná. Můžete ho najít i ve znaku
dobrovolných hasičů na vranovické hasičce.

Dřevěné rameno, železná ruka pod jejiž silou i kmen puká.
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Tak teď již máte všechny nápovědy a můžete se pustit do luštění tajenky.

1 2 3 4 5 6 7


