Lázně Kynžvart a Velká Hleďsebe
Velká Hleďsebe a Klimentov
Pověst o vzniku Velké Hleďsebe

V dávných dobách býval mezi Starou Vodou a Velkou Hleďsebí hluboký prales. V tomto lese loupežníci přepadávali kupce na cestě z Chebu do Plzně.
Na místě u dnešní křižovatky ve Velké Hleďsebi stávala krčma „Sichdichfür“, pojmenovaná podle vojenského povelu značícího pohov – „vojáci hleďte si
sebe“.
Jednou tudy projížděla směrem na Kynžvart hraběnka v doprovodu své služebné a dvou myslivců.
Protože se stmívalo, rozhodli se v krčmě přenocovat. Jeden z myslivců šťastnou náhodou při napájení
koní uviděl hospodského, jak se za soumraku punktuje s loupežníky. Proto varoval hraběnku a sám
běžel známou oklikou na kynžvartský zámek pro pomoc.
Nastala noc, v pokoji byla hraběnka se služebnou
a druhý myslivec ozbrojený dýkou a kuší na stráži.
V tom zaslechli kroky. Někdo se pokusil otevřít zatarasené dveře. Protože se to banditům nepovedlo,
chtěli je sekerami rozštípat. Barikáda byla téměř
prolomena, když zvenčí byl slyšet dusot kopyt
a zvuky boje s loupežníky.
Pomoc dorazila včas. Hrdinní myslivci byli odměněni,
hospodský s loupežníky potrestáni a krčma zbořena.

Pověst o založení Klimentova

Dle legendy se mladý kníže Klemens Metternich vydal na vyjížďku po svém panství. Dojel až k hrázi
rybníka nedaleko tehdejších Starých Šancí, dnešních Valů. Tam uviděl rozmíšku mezi sedlákem
a mladým čeledínem.
Sedlák křičel na mládence, aby nechal jeho dceru
na pokoji, že ji nedostane dříve, než si tu postaví
vlastní stavení. Mladý Klemens chtěl zasáhnout, ale
sedlák v rozčilení nepoznal, o koho se jedná, a knížete srazil z hráze do rybníka.
Poznal ho až mládenec, který Klemensovi pomohl
na břeh. Ten jako dík za pomoc a dobrý skutek vyžádal povolení svého otce, aby si mohl mladý muž postavit dům a oženit se se svou milou. Klemensův
otec byl velkorysý. Dal svolení, aby bylo postaveno
15 obydlí a nově vzniklou obec pojmenoval po svém
synovi – Klimentov.

Povídání o sv. Anně, patronce kostela
ve Velké Hleďsebi

Kostel ve Velké Hleďsebi je zasvěcen matce panny
Marie a babičce Ježíše Krista sv. Anně. O jejím životě
mnoho nevíme. Podle tradice byla sv. Anna manželkou sv. Jáchyma a dlouho nemohli mít dítě. To se
pokládalo v té době za boží trest.
Víra Jáchyma a Anny byla nakonec odměněna velikým darem, narozením Panny Marie, která podle
tradice byla ve 4 letech zasvěcena službě v Jeruzalémském chrámě.
K Anně se jako patronce obrací ti, kteří prosí
za šťastný sňatek a manželství, za požehnání dětí,
za šťastný porod; jako svou patronku ji vidí matky,
vdovy, ženy v domácnosti a mnozí další, k nimž patří
horníci, tkalci, soustružníci, umělečtí truhláři, mlynáři, čeledíni, krejčí i krajkáři.
Celé znění legend najdete na
www.marianskolazensko.info

Kvíz:
Kdo postavil první obytný
dům ve Velké Hleďsebi?

Kolik obydlí povolil kníže
postavit v Klimentově?

Jaké povolání měl dědeček
Ježíše Krista?

1. myslivec
2. kníže Metternich
3. premonstráti z Teplé

1. jedno
2. tucet
3. patnáct

1. pastýř
2. Bůh
3. kameník

Odpovědi se dozvíte v plné verzi příběhů a legend na webu www.marianskolazensko.info

Doporučená místa k zastavení: https://mapy.cz/s/17pz9
Kostel sv. Anny
49.9610122N, 12.6716006E
Nejstarší část Klimentova 49.9655364N, 12.6642353E (lépe projet)
Hostinec Na Růžku
49.9616161N, 12.6672608E (lépe projet)

Tipy pro výlet: Dnešní Velká Hleďsebe a Klimentov jsou běžné vsi. Za vidění stojí kostel ve Velké Hleďsebi. Doba potřebná k prohlídce 30 min., parkování v uličkách vedle kostela nebo na parkovišti za hlavní
křižovatkou směrem na Planou. Cesta z Valů přes Klimentov do Hleďsebe je ona stará zemská stezka
z německých zemí do Českého království.

Zdroj: Archiv Mariánskolázeňska, Hamelika RŠ, Heimatbuch Marienbad Stadt
und Land Band II.
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