KAPLE SV. ANNY
Kaple byla postavena v roce 1892. Do věže byl dán zvon, který obec zakoupila již v
roce 1815 z finančních náhrad za škody z Napoleonských válek. V roce 1997 byla
kaple opravena a nově vysvěcena. Od té doby je zasvěcena Sv. Anně.
V roce 2018 byla provedena celková obnova fasády, vnitřních omítek, ostění
vstupního otvoru a oken. Stavební práce zajistila společnost SWH STAVBY, s.r.o.
Chomutov, obnovu vstupních dveří a zhotovení nových výplní okenních otvorů
provedl pan Bedřich Hartán z Droužkovic. Do vstupního otvoru byla osazena nová
mříž, umožňující větrání vnitřního prostoru kaple. Obnova kaple byla financována
z prostředků obce Kalek s finanční spoluúčastí Ústeckého kraje. Příprava probíhala
ve spolupráci s Ing. arch. Jaroslavem Pachnerem.
V roce 2020 byla do prostoru kaple osazena dřevěná plastika v podobě oltářního
triptychu, znázorňující výjevy z legendy o svaté Anně. Podle legendy je Sv. Anna
matkou Bohorodičky a babičkou Ježíše Krista. Anna a Jáchym byli pastýři, kteří
pomáhali chudým a o výtěžek ze svého hospodářství se dělili s jeruzalémským
chrámem. Dlouhá léta byli bezdětní. Podle legendy se Jáchym odebral do pouště,
kde se 40 dní postil a modlil k bohu. Poté se mu zjevil anděl a oznámil mu, že jeho
prosby byly vyslyšeny a může očekávat narození dítěte. Skutečně se narodila dcera,
které dali jméno Marie. Otec krátce po narození zemřel a Marie byla předána do
výchovy správě Jeruzalémského chrámu. Sv. Anna se údajně dožila vysokého věku.
Svatá Anna se stala ochránkyní matek a manželství, šťastného porodu, patronkou
horníků, mlynářů, truhlářů, tkalců, krejčích, provazníků a také čeledínů. Křesťané se
k ní přicházeli modlit za déšť, proti bouřce ale i za nalezení ztracených předmětů.
Památku Sv. Anny prohlásil za závaznou pro celý svět papež Řehož XIII. v roce
1584.
Oltářní triptych z lipového dřeva zhotovil David Fiala řezbář z Krabčic. Levé křídlo
oltáře znázorňuje Jáchyma, který prosí za početí děťátka. Střední část oltáře
znázorňuje Sv. Annu s malou Marií. V pravém křídle je zobrazena Panna Marie
s Ježíškem v náručí.

