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Z obsahu tohoto čísla
Vážení čtenáři, toto číslo Zpravodaje přináší přehled aktivit, které v Panenských Břežanech proběhly od vydání posledního čísla, nebo těch, které se i
pro nás, břežanské, v okolí konaly. Jako vždy pro vás
máme informace o práci Obecního úřadu, o novém
chodníku v centru obce i o přidělené dotaci na další,
tolik potřebné chodníky, rovněž o rekonstrukci sítí
za oběma brankovišti hřiště v ulici Zahradní, i o dalším setkání jubilantů na Obecním úřadě. Dočtete se
i o Dětském dnu na Vinici, o Zahradní slavnosti ve
škole a školce na závěr školního roku, o tom, jaké bylo
letošní Setkání Svazku obcí Dolního Povltaví v Klecanech. Také vám přiblížíme obsah nové výstavy v Památníku národního útlaku a odboje v Horním zámku
a varhanní koncert v kapli. Poslední červencovou akcí
byla Anenská pouť. Na závěr přinášíme velmi důležité
informace o tom, na kterém úřadě vyřizovat doklady
po přesunu agend ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.

Výtisk zdarma

V polovině července léto vrcholí a příroda ukazuje
pestrou paletu barev a tvarů. V břežanských zahradách je krásně, i tahle babočka se spokojeně vyhřívá.
Všem vám, ať už trávíte letní dny doma či na cestách,
přejeme jejich krásné prožívání.
JS

Z jednání zastupitelstva
Výtah ze zasedání Zastupitelstva
obce Panenské Břežany z 10. 7. 2017
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo:
 vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací stavby „Panenské Břežany chodníky
- etapa I“ a zastupitelstvo zároveň stanovilo následující kritéria pro hodnocení veřejné zakázky: 80%
cena zakázky, 20% doba realizace zakázky a dodání
referencí za práce obdobného charakteru za období
nejméně 3 let.
 podpis Příkazní smlouvy se společností PPCentrum, s. r. o. na výběrové řízení na stavební práce
pod názvem „Chodníky v obci Panenské Břežany
– etapa I.“ za smluvní odměnu 20.000 Kč. Starostka obce vysvětlila, že organizace a zajištění výběrového řízení spočívá ve vypracování zadávací
dokumentace, vypracování jmenovacích dopisů
členům a náhradníkům hodnotící komise, obeslání uchazečů, administraci dodatečných informací,
účast v hodnotící komisi a organizaci její činnosti,
vypracování protokolů z jednání komise, příprava
usnesení zastupitelstva, oznámení výsledků VŘ, zajištění povinných zveřejnění na Profilu zadavatele a
potřebná i konzultační činnost. Zároveň starostka
obce jmenovala členy hodnotící komise: Ing. Zdeňka Karáska, Ing. Ljubu Loukotovou a Ing. Mikuláše Végha a jejich náhradníky: Ing. Karla Nováka,
Bc. Martina Soriana a Lucii Fiury, DiS..

 podpis Kupní smlouvy s paní K. D. na pozemek
p.č. 472/11. Jedná se o kupní smlouvu mezi Obcí
Panenské Břežany a paní K. D., kdy obec prodává
pozemek p.č. 472/11 o výměře 38 m² ve vlastnictví obce kupující paní K. D. za celkovou kupní cenu
19.000 Kč. Záměr byl zveřejněn na úřední desce
obce od 19. 6. do 5. 7. 2017. Jedná se o zcela připlocený pozemek v ulici Baštecká, z tohoto důvodu
není třeba pozemek dělit a objednávat geometrický
plán.
 Přidělení veřejné zakázky „Dokumentace pro provedení stavby Detašované pracoviště ZŠ a MŠ Panenské Břežany“ společnosti ArchiCraft s. r. o. za
nabídkovou cenu 249.300 Kč bez DPH. Jedná o prostory v bývalém OÚ a protože je nutné v obci mít i
5. třídu ZŠ, tak je nutné vystavět odbornou učebnu
pro pátou třídu se zázemím. Již jsou zahájeny kroky pro podání žádosti o dotaci z IROP. Na profilu
zadavatele byla vyvěšena výzva na zpracování projektové dokumentace pro provedení této stavby a
jediné kritérium byla cena zakázky. Obec obdržela
tři nabídky a nabídka společnosti ArchiCraft s.r.o.
byla cenově nejvýhodnější.
 podpis Smlouvy o vytvoření společného školského
obvodu spádové školy ZŠ Odolena Voda. Smlouva se týká vytvoření společného školského obvodu
pro žáky 5. - 9. ročníku ZŠ s obcí Panenské Břežany. Bude se jednat zhruba o 6 - 8 dětí z Panenských
Břežan každý rok a obec bude platit Městu Odolena
Voda na základě této smlouvy za každého žáka investiční příspěvek ve výši 2.000 Kč.
Dáša Horevajová, ref. OÚ

Alena Vidímová, Anděla Matějková, Mája Součková,
Marie Fialová, Helena Čemusová a Věra Vencová se
dobře bavily a v povídání o životě a o Panenských
Břežanech čas ubíhal jako voda. Především Alena Vidímová byla studnicí vědomostí o tom, jak se v Břežanech žilo.

Červnové setkání jubilantů
29. června 2017 se na Obecním úřadě konalo další
setkání jubilantů. Tentokrát to bylo sedm obyvatelek
Panenských Břežan, které oslavily významná životní
jubilea. Přivítali je a blahopřáli jim starostka Lucie Fiury, místostarosta Martin Soriano a zastupitelé Ljuba
Loukotová a Mikuláš Végh. Dámy Zdena Horáková,
Příjemné a zajímavé povídání přimělo starostku
Lucii Fiury ukázat všem přítomným „poklad z půdy“
starého OÚ, předválečnou vzpomínku na někdejší
obchůdek - sáčky s reklamními nápisy, které jsou neuvěřitelně zachovalé. Rozpomene-li se i někdo z vás,
milí čtenáři, na tento obchůdek, nebo i na jiné zajímavé momenty z historie dávné i méně dávné, napište do
Zpravodaje. Rádi vaše vzpomínky a postřehy uveřejníme.
JS

Chodníky Panenské Břežany
Etapa I
Dne 10. 07. 2017 obdržela Obec Panenské Břežany
rozhodnutí ze Státního fondu dopravní infrastruktury o schválení a poskytnutí finančních prostředků ve
výši 1.259.000 Kč z rozpočtu SFDI pro rok 2017 na
akci „Panenské Břežany chodníky – I. etapa“.
Stavba bude zahrnovat stavební úpravy stávajících
chodníků pro pěší, které jsou podél silnice III/0086
v ulici Hlavní, v části od autobusové zastávky po křižovatku s komunikací Baštěcká - Ke Kovárně. Chodník bude stavebně upraven ve stávající šíři 1,5 m a
celkové délce 247,21 m. Původní asfaltový povrch
chodníku bude odstraněn a nahrazen povrchem ze
zámkové dlažby s novými silničními a chodníkovými obrubami.
Dáša Horevajová, ref. OÚ

Renovace hřiště
Hřiště v Panenských Břežanech, které před dvaceti
lety vzniklo z iniciativy, práce a sponzoringu obyvatel
Zahradní ulice, už volalo po renovaci sítí za brankami.
Iniciativy se tentokrát chopili členové hokejbalového
spolku Břežanský hokejky, kteří požádali obec o finanční pomoc. Obec zakoupila pružné sítě a hokejbalisté a fotbalisté, kteří v současné době nejvíc užívají
hřiště v Zahradní ulici, se dali do práce. O víkendech
snímali staré kovové sítě, obrušovali konstrukce, natírali je a nakonec na ně nainstalovali pružné zelené
sítě. Pevné fošny v dolní části sítí upevnili spojovacím
materiálem, který jako sponzorský dar dodala firma
CUBIS METAL. Všem zúčastněným děkuji za pomoc
a práci na vylepšení tohoto sportoviště.
Martin Soriano, místostarosta

V současné době se dokončuje chodník v ulici Hlavní, který je financován z rozpočtu Obce.

Sousedé se spolu
dobře baví
v Dolním Povltaví
V sobotu 20. května se konalo další setkání obyvatel Dolního Povltaví. Letos byly hostitelem Klecany.
Sportovní soutěže i jednotlivá vystoupení se odehrávala na travnatém fotbalovém hřišti, ve víceúčelovém
sportovním areálu a v tělocvičně školy. Všude bylo
dost prostoru pro bohatý doprovodný program.
Počasí přálo, nebylo horko, ani žádný májový deštík nepadal a tak od půl deváté začaly turnaje v malé
kopané, ve vybíjené, v nohejbalu a letos i ve florbalu. V doprovodném programu vystoupila děvčata ze
Sportovního kroužku Odolena Voda, kterých přijelo
do Klecan šedesát! Po nich následoval Bojový tanec
pirátů - dětí ze Školní družiny Panenské Břežany a
kroužek Latin Dance z Pravého Hradce, který předvedl své taneční umění ve třech věkových kategoriích: od šesti let, od deseti let a dospělí. Tancem pak
zpestřoval program v průběhu celého dne. Klecanský
kroužek Judo Bivoj předvedl trénink a ukázky sebeobrany. Silné muže z mělnické party Workout viděli
mnozí z vás již na Setkání sousedů z Dolního Povltaví v Panenských Břežanech. I v Klecanech ukázali,
jak posilují za pomoci váhy vlastního těla a diváci si
s nimi mohli cviky vyzkoušet, aby mohli mít časem
také krásná těla.
Program několikrát zpestřily dívky z vodolského kroužku Stonožka tančením zumby. Zpívaly děti
z klecanské mateřské školy a pak zatančila skupina
Hortenzie, která přijela ze Společenského centra pro
seniory v Praze 9. Novinkou byla soutěž v dojení na
simulátoru, také kejklířská dílna pro zájemce z řad
diváků a divadélko o tom „Kterak král k rozptýlení
přišel“. Na hřišti se našlo místo i na improvizovanou
výtvarnou dílnu, kterou uspořádala Základní umělecká škola Klecany. Tématem byla Voda a Oheň. Kdo
z přítomných chtěl, mohl na plátnech umístěných na
malířských stojanech vyjádřit své vize. Přestože bylo
teprve dvacátého, klecanští pro Setkání sousedů připravili s předstihem i pestrý Dětský den se soutěžemi,
pojatý jako cesta kolem světa.
Odpoledne, za účasti starostů zúčastněných obcí,
předal starosta Klecan putovní štafetu každoroční
akce „Sousedé se dobře baví v Dolním Povltaví“ starostce Máslovic. V Klecanech to žilo až do večerních
hodin, kdy vystoupily hudební skupiny Rock Band
z Pravého Hradce a skupina Typáci z Úholiček. Ve 22
hodin ještě odstartovala noční bojovka, na jejíž trasu
se vydalo přes čtyřicet zaregistrovaných dospělých.
A jak si v konečném skóre vedli břežanští? V malé kopané to bylo letos až 7. místo. Zato naši mladší žáci
vybojovali ve vybíjené krásné 2. místo! V nohejbalu

se břežaňáci umístili na 4. místě a v celkovém hodnocení se Panenské Břežany podělily s Máslovicemi
o 4. a 5. místo. Příští rok se tedy sejdeme se Sousedy
z Dolního Povltaví v Máslovicích.
JS

Piráti
V doprovodném programu v Klecanech vystoupily
i děti z Panenských Břežan. Moc děkuji všem dětem a
také jejich rodičům, že je v tak velkém počtu na toto
vystoupení doprovodili. Břežanské děti předvedly
svůj pirátský tanec. Pro většinu rodičů to bylo poprvé,
kdy jej mohli vidět. Vše se povedlo na jedničku a tak
jsme mohli s klidem sledovat vystoupení ostatních a
hlavně, šlo se fandit našemu týmu vybíjené!
Pavlína Sáblová, vychovatelka

Glosa paní učitelky
Na setkání Sousedů reprezentovalo Břežany ve vybíjené družstvo mladších žáků. Letos se utkala družstva Klecan, Máslovic, Odoleny Vody a Panenských
Břežan. Děti věděly, že soupeři jsou těžcí. Nastoupily
s odhodláním a bojovaly. Měly úžasnou podporu rodičů z Břežan, kteří svým dětem vytvořili naprosto
skvělou atmosféru. Podařilo se vybojovat 2. místo!
První byly Klecany, které mají obrovskou základnu,
stejně tak jako Odolena Voda. Bojovníci z Břežan
se postavili velkým školám a odvedli skvělou práci.
V roce 2015, kdy děti získaly 3. místo, jsem napsala,
že Klecany a Vodolka jsou jako rozjetý vlak a nedají

se zastavit. Navzdory tomu jsme loni i letos Vodolku
porazili! Nyní jsou naší výzvou i Klecany. Moc děkuji
báječným břežanským dětem, jsou neuvěřitelné, vím
to celou dobu, co jsem je učila nebo učím. Děcka, děkuju za mě a také za Panenské Břežany. Obec může
být hrdá, že v ní vyrůstají tak báječní sportovci. Tak
příští rok! Už se na vás těším!
Zažila, fandila, věřila a držela palce učitelka Marta
Kelnarová

Zahradní slavnost
Ve středu 21. června odpoledne se konala v zahradě
břežanské školy a školky slavnost na ukončení školního roku. Děti za pomoci svých učitelek vyzdobily
zahradu svými malířskými výtvory, aby měli jejich
rodiče a prarodiče co obdivovat.
V programu děti předvedly několik vystoupení
v pirátském duchu a ty z družiny zatančily bojový
tanec pirátů i s náročnými zvedačkami. Děvčátka
zatančila tanec modrých víl a pak nastalo loučení.
Loučení se čtvrťáky, kteří z břežanské malotřídky odcházejí do pátých tříd v jiných školách. Ti dostali od
své učitelky na památku trička s nápisem. Předškoláci
byli pasováni na školáky a dostali krásné šerpy a malé
dárky. Přítomní rodiče vše pilně filmovali a fotografovali.
I když bylo opravdu velké teplo, všichni vše výborně zvládli.
Gabriela Karvánková

Dětský den
Den dětí se v Panenských Břežanech konal v sobotu 3. 6. 2017 odpoledne, na krásně upravené Vinici,
- za což dík Obecnímu úřadu a jeho technickým pracovníkům - a za krásného počasí.
Děti čekal již tradičně velký skákací hrad se skluzavkou, jízda na koních za asistence členek jezdeckého klubu Panenské Břežany, a zmrzlina, a párek, a limonáda, a ceny od sponzorů a další atrakce.
Celou přípravu letošního dětského dne si vzali pod
patronát Obecní úřad, členové motorkářského klubu
Devils Riders Panenské Břežany a pomocníci Iva Cibulková, Lenka Novotná, Helena Chaloupková a Václav Novotný. Připravili stezku lesem, kde děti plnily
různé úkoly.

U jednoho stanoviště je čekal test ze znalosti přírody, ve kterém musely, mimo jiné, rozpoznat trus
různých zvířat, u dalšího stanoviště odpalovat míček
do jamky, taky chodit po laně a řešit dopravní testy.
Novinkou byl pro ty starší hod granátem na cíl a střelba vleže ze vzduchovky, kterou si vyzkoušeli i mnozí
dospělí. V mezičase si děti mohly nechat vytetovat na
ruku, nohu, či jiný kousek těla vybraný obrázek. Na
tuhle atrakci stála dlouhá fronta. Jako každoročně,
i letos přijeli hasiči z Dolínku a na louku dětem nafoukali spousty pěny. V bílé záplavě byly děti za chvíli
k nepoznání, ale velmi si to užívaly. Maminky jim pak
spěchaly pro náhradní suché oblečení.

Břežanské děti i ty „přespolní“ svůj den náležitě
oslavily a za své výkony si odnášely dárky věnované
sponzory, kterým moderátor celé akce Martin i všichni přítomní poděkovali potleskem, stejně tak jako organizátorům Devils Riders a spol. V soutěži o nejlepšího střelce zvítězil Vašek Bartoš, hned za ním Jeník
van Rijsoort a třetí místo získala jeho sestra Anička
van Rijsoort.
Gabriela Karvánková

Nová výstava v Památníku
V Památníku národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech byla dne 28. června slavnostně
zahájena výstava s názvem „Transport smrti Litoměřice-Velešín“. Na přípravě výstavy spolupracoval Vojenský historický ústav Praha a bavorský Památník
Flossenbürg.
Ředitelka Oblastního muzea Praha-východ Hana
Závorková ve své úvodní řeči uvedla, že i v Panenských Břežanech byl podle nalezených dokumentů
pobočný koncentrační tábor Tábora Flossenbürg SS.
Byl jedním z jeho téměř devadesáti pobočných táborů
vytvořených v Bavorsku, Čechách a Sasku za druhé
světové války, jejichž vězni byli používáni na těžké
práce pro nacistickou Říši.
Jedna z největších poboček Koncentračního tábora
Flossenbürg vznikla v roce 1944 u Litoměřic: Tábor
SS Komando B5. Vězni tábora budovali v tamním
vápencovém dole podzemní továrny Richard I. a Richard II., kam měla být přesunuta část zbrojní výroby
koncernu Auto Union a Osram. Koncem války byl litoměřický tábor cílem mnoha transportů a pochodů
smrti z jiných táborů, evakuovaných před postupující
frontou.
Vlak smrti Litoměřice-Velešín byl vypraven kolem
20. dubna a byl jedním z posledních transportů, které
na konci války projížděly nacisty okupovanou Evropou. O událostech spjatých s transportem, o osudech
zbídačelých vězňů ze všech koutů Evropy i o odvaze
obyvatel, kteří s nasazením života nosili vězňům na
zastávkách k vlaku jídlo, nebo jim dokonce pomáhali
uprchnout, se dočtete na výstavních panelech, které
jsou v českém a německém jazyce.
Například Jan Najdr, přednosta stanice v Roztokách u Prahy, úmyslně zdržoval odjezd vlaku a vyjednáváním přesvědčil velitele vlaku, aby vězni mohli dostat jídlo. Rudolf Košťál, četnický strážmistr
v Roztokách tajně vyváděl z prostoru nádraží vězně a
umožňoval jim převléci se do civilních šatů, aby snáze
unikli. Vladimír Fryman, majitel Koloniálu v Roztokách, tajně pořizoval fotodokumentaci. Také mladí
pomáhali, jak mohli a dokonce jen dvanáctiletý syn
četníka Košťála, Miroslav, donesl s kamarádem k vlaku pytel vařených brambor a jako mnozí další pomáhal, kde bylo potřeba. Takové a podobné příběhy
velmi autenticky ilustrují atmosféru oné doby a míru
osobní odvahy, které bylo třeba. Mnoho vězňů tohoto
vlaku smrti cestou zemřelo či bylo zastřeleno.
Dovíte se i o provozu železnice na konci války,
o bombardování Kralup, o Roztokách po odjezdu
transportu, o zastávce transportu v Praze-Bubnech
a pak i ve Vršovicích, kde byly k vlaku připojeny vagóny s vězni z evakuovaných poboček Flossenbürgu

z Vrchotových Janovic a Hradišťka, o střelbě do vězňů v Olbramovicích i o osvobození vězňů transportu dne 8. května ve stanici Velešín. Dovíte se krátce
o úloze Vlasovců, o demarkační linii mezi americkou
a sovětskou armádou a o hledání důkazů pro potrestání viníků.
Výstava je věnována památce všech obětí transportů a pochodů smrti a všem lidem, kteří vězňům
transportů a pochodů smrti pomáhali.
JS

Varhanní koncert
Ve středu 28. června v podvečerních hodinách se
v kapli svaté Anny v Panenských Břežanech rozezněly tóny varhan. Památník národního útlaku a odboje
pozval na koncert ze skladeb mistrů 17. a 18. století
účastníky vernisáže právě zahájené výstavy, občany
Panenských Břežan, i všechny, kdo si chtěli jen vyslechnout koncert.
Na varhany hrál, jako již poněkolikáté, Mgr. Radek Rejšek, náš přední kampanolog a organolog.
V příjemném prostředí sluncem ozařované kaple se
dobře poslouchala jeho úvodní slova o břežanských
varhanách i jeho krátké úvody k drobným, nicméně
krásným skladbám, které pro koncert vybral.
Vedle klasiky zvolil i některé poklady a rarity.
Koncert zahájil variací na španělskou lidovou píseň,
kterou složil Juan Cabanilles. Pokračoval skladbou
od Girolama Frescobaldiho Toccata per l´elevazione,
kterou autor napsal pro obřad pozdvihování. V ní
interpret předvedl i nejtišší rejstřík zdejších varhan.

(Ten ovšem doprovázel i zvuk ventilátoru, který, jak
posléze řekl, by už bylo dobře nahradit novým).
Radek Rejšek uvedl každou skladbu zajímavou informací či perličkou. Například, že Francesco Casparini, příslušník kapucínského řádu, který působil
v bazilice svatého Martina v Bologni, byl založením
veselý člověk a vysloužil si dokonce zákaz hraní některých svých rozverných skladeb.
Nebo že v Bakově nad Jizerou byl při rekonstrukci
kostela v šedesátých letech minulého století nalezen
omšelý sešit s nadpisem „Kniha s Noti“. Do něj si Jan
Chládek, varhaník, který kdysi v Bakově nad Jizerou
působil, zapisoval své nápady a úpravy skladeb mistrů, jako například začátek jednoho Bachova Preludia. Zdálo se mu složité a tak si ho doupravil, jak jsme
měli možnost slyšet.
Ale například Jan Křtitel Kuchař, který se stal korepetitorem Nostizova divadla v Praze a varhaníkem
v kostele sv. Anny na Strahově, se psaním not nezatěžoval. Zaznamenával si jen myšlenky a improvizoval.
Podle jeho poznámek se hrát nedá. K našemu štěstí se
v notovém zápisu zachovala jeho Fuga a-moll, která
na koncertě také zazněla.
Od neznámého německého či rakouského autora se
dochovalo další dílko, skladbička pro flétnové hodiny.
Komponoval ji po flašinet – tehdy vrchol mechaniky.
A prý psát skladby pro tento „nástroj“ nebylo ponižující ani pro Mozarta či Beethovena. Skladba zahraná
na břežanských varhanách, které nutně čeká další naladění, zněla opravdu spíš jako z flašinetu. Ovšem Radek Rejšek dokázal na těchto varhanách zahrát i Fugu
d-moll od Johanna Pachebela a na závěr i impozantní
Preludium c-dur od Heinricha Buttstetta, o kterém
v úvodu předeslal, že vzhledem ke zvláštní melodice a
harmonii lze usuzovat na autorův český původ.

Červnové slunce prostupovalo lucernou a zvýrazňovalo blankytně modré nebe za jejími okny. Posluchači si vychutnávali atmosféru a nechávali se unášet
hudbou. Cestu na koncert vážili lidé z blízkého i méně
blízkého okolí, jen nás břežanských nebylo mnoho.
Potěšilo ale, že jeden tatínek z Břežan vzal na koncert

i svého šestiletého klučinu, kterému se koncert moc
líbil. Dopřejte si příště i vy krásný zážitek z koncertu
varhaníka Radka Rejška v kapli svaté Anny.
JS

Pouť ke sv. Anně
do Panenských Břežan
V sobotu 22. července se pod záštitou Památníku
národního útlaku a odboje a Svazku obcí Dolního
Povltaví uskutečnila Anenská pouť. Z Odoleny Vody
a okolních obcí se vydala procesí poutníků ke kapli svaté Anny, kde se od jedenácti hodin konala mše
svatá. Farář P. Kamil Vrzal uvedl své kázání zamyšlením nad poutí jako možností přemítat nad vlastním
životem. Svatá Anna, patronka rodiny, spojovala staré
s novým, Starý zákon s Novým zákonem. Proto mluvil o rodině, o vztahu k dětem i o vztahu ke generaci
rodičů a prarodičů. Závěrem vyjádřil radost, že mohl
sloužit mši v krásné břežanské kapli, popřál všem Annám k jejich svátku a s úsměvem dodal, že v těchto
horkých dnech uvítáme i nějaká ta chladna z rána.
Od deseti, od dvanácti a od třinácti hodin se v kapli konaly komentované prohlídky pro poutníky i pro
všechny ostatní příchozí. Historie kaple, ale i magického pahorku, na němž byla zbudována, byla v podání průvodce z Památníku národního útlaku a odboje
pana Tomeše, velmi zajímavá. Poutavě mluvil i o architektuře kaple, o inspiraci mladičkého Jana Blažeje
Santiniho Aichla v barokní Itálii, ale i o jeho pevně
zapuštěných kořenech v tehdy ještě převážně gotické Praze a o tom, že to vše přetavil do návrhů svých
úžasných staveb v Čechách i na Moravě.
V parku kolem kaple bylo krásně, návštěvníci se
mohli kochat se i výhledem do kraje. Každý poutník
obdržel drobný upomínkový předmět a měl možnost
občerstvit se u malého stánku s nápoji.
Poutě ke svaté Anně tu prý bývaly velmi slavné.
V chalupách se pekly pouťové koláče, v lipové aleji
nalevo od kaple byly atrakce pro děti a dospělé čekala
večer pouťová zábava. Jó, bejvávalo...
JS
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