OBEC BEŇOV

KAPLIČKA
SV. FLORIÁNA

Podle arcibiskupa ThDr. Antonína Cyrila Stojana (*22. 5. 1851, Beňov
– †29. 9. 1923, Olomouc), rodáka obce, byl Beňov, podobně jako Horní Moštěnice, za pruských válek r. 1741 hrozným požárem vypálen.
Předkové chtěli postavit kostel, ale bylo jim dovoleno postavit jen
kapličku, protože do moštěnského kostela prý mají jen půlhodinovou
cestu. Zasvětili ji sv.Floriánu, patronu hasičů, aby chránil Beňov před
požárem.
Dle olomoucké arcidiecéze byla kaplička zřízena v letech 1854–1855
a nachází se na stavebním pozemku parc. č. 197 st. k. ú. Beňov. Kaplička změnila svou podobu v 60. letech 20. století, kdy byla zhotovena
nová břizolitová omítka. Tento pozemek byl původně v majetku římskokatolické církve farnosti Beňov. K provedení opravy kapličky zahájila obec Beňov v roce 2007 jednání s arcibiskupem olomouckým
a metropolitou moravským Mons. Janem Graubnerem, o převodu
tohoto stavebního pozemku pod kaplí, neboť stavba dle listinných podkladů patřila obci. Po provedení převodu tohoto pozemku v roce 2008,
napsala obci Arcibiskupská právní kancelář v Olomouci, že objevila
listinu, dle které obec Beňov přifařila stavbu této kaple sv. Floriána ke
kostelu sv. Františka Serafínského v Beňově. Proběhla opětovná jednání obce Beňov na olomouckém arcibiskupství a v následném roce 2010
byla již stavba kapličky v majetku obce Beňov.
V roce 2011 požádala obec Beňov Pozemkový fond České republiky
o odprodej okolního pozemku parc. č. 454 kolem kaple a tento pozemek byl obci odprodán na základě kupní smlouvy v roce 2012.
V roce 2013 obec Beňov požádala Ing. arch. Radmilu Kokaislovou
k provedení projektové dokumentace k opravě této malé drobné církevní stavby. Na základě povolení Stavebního úřadu Magistrátu města Přerov, obec Beňov podala žádost o poskytnutí dotace na Krajský
úřad Olomouckého kraje
k provedení opravy kaple
a jejího okolí, která byla
obci přidělena.
Na opravě této stavby
a jejího okolí se podílely
tyto firmy z Beňova: pan
Jaroslav Tomeček ml. –
výkopové a odvodňovací
práce, pan Jaroslav Jarmar – stavební práce
s opravou a nátěrem
kaple a výstavbou přístupového chodníku. Pokládku odvodnění, úpra-

vu okolí a výsadbu kolem kaple provedli pracovníci obce Beňov. Opravu a nátěr dveří a výrobu lavice provedl pan Otakar Ostrčil a jeho syn
Aleš Ostrčil opravil původní mříž, kterou nechali vyrobit manželé Jindřich a Marie Staroštíkovi, a následně ji syn Petr Staroštík daroval obci
při této opravě kapličky.
Celkové náklady spojené s opravou kaple činily 140.000 Kč a z této
částky obci Beňov byla od Krajského úřadu Olomouckého kraje poskytnuta formou dotace částka 40.000 Kč.
Svatý Florián (Florian von Lorch, Florián z Lorchu) je katolický svatý, mučedník, jeden ze č. Florián (Florianus) žil v letech 250–304 našeho letopočtu. Byl pokřtěn a vychován křesťansky. Po několika letech
služby důstojníka vojska se stal šéfem kancléře císařského místodržícího v římském Laurinku, což je dnešní Lorch u Ennsu v Horním
Rakousku. Aquilinus dal příkaz svému nejbližšímu spolupracovníku
Floriánovi, aby ze státních úřadů propustil všechny křesťany. Florián
to neudělal, vystoupil z jeho služeb a žil pak v Cetiu (dnešní St. Polten).
Na začátku 4. století velel posádkám některých římských vojenských
stanic na tzv. římském limitu, opevněné hranici římské říše ve střední
Evropě, táhnoucí se podél řeky Dunaje. Když se doslechl, že v celé provincii jsou jeho souvěrci zatýkáni a žalářování (v Noriku bylo v té době
zatčeno 40 křesťanů), rozhodl se, že se vydá za nimi, aby je povzbudil.
Údajně dokonce osnoval jejich tajné osvobození. Vypravil se do vladařova sídelního města Lauriaka na soutoku řeky Emže s Dunajem. Při
pokusu dostat se do žaláře byl však zatčen a předveden před místodržícího a vyšetřující soudce jej nechal krutým způsobem mučit. Florián
odolával přemlouvání i výhružkám a nezlomilo ho ani mučení. Když
Florián odmítl odpřísáhnout zapření víry, byl jako křesťan odsouzen
císařským správcem ke smrti utopením. Soud nevzal ohledy na jeho
zásluhy v armádě, ani
jeho bezúhonný život
a vydal ho do rukou katů,
kteří mu přivázali na krk
mlýnský kámen a nechali ho svrhnout z mostu do
řeky. Byl to tehdejší obvyklý způsob poprav. Stalo
se to 4. května 304 n. l.
Svatý Florián je považován za patrona profesí,
které souvisejí s ohněm –
hasičů, hrnčířů či pekařů.
Katolická církev si jeho
památku připomíná dne
4. května.

Projekt se uskutečnil za finanční podpory Olomouckého kraje

