Zajímavosti z Valů

Historie v souvislostech
a památky

Osídlení dnešních Valů začalo
roku 1618. Tehdy se místu říkalo
Alte Schanz (Stará Šance) a souviselo s vybudováním rybárny
kynžvartskými pány (tehdy jimi
byli Zedtwitzové – šlechtický rod
původem z Ašska) a budováním opevněných valů
během třicetileté války. Z té doby se kromě místopisných názvů a nepatrných terénních pozůstatků
nic nedochovalo. Od roku 1622 do roku 1945 patřily
Valy do kynžvartského panství rodu Metternichů.
Pod Kynžvart také spadaly Valy podle farnosti (hřbitov i kostel byl v Lázních Kynžvartu) i podle soudního okresu.
V obci je několik zajímavostí. Atraktivní jsou roubené chalupy, které poukazují na předválečné osídlení
německým obyvatelstvem a jeho stavitelský rukopis. Valy byly převážně německé až do vysídlení
po druhé světové válce. Roubenky najdete pod tratí, jednu v ulici Borová pod nádražím, druhou v ulici
Pod Lesem směrem na Lázně Kynžvart.

Naučná stezka Okolím Valů

Další zajímavostí je naučná stezka Okolím Valů.
Je dlouhá 7 km, od Obecního úřadu Valy je procházkou schůdná za cca 2 hodiny. Po cestě najdete
5 pramenů, které můžete ochutnat, židovský hřbitov a krásné lesy. Stezka probíhá z velké části zaniklou oborou knížete Metternicha. On-line mapa na
https://mapy.cz/s/131Hb.
Terén stezky je v podstatě rovinatý, vede po zpevněných cestách, proto je vhodný i pro rodiče s kočárky. Na výlet můžete buď pěšky a nechat auto
u Obecního úřadu Valy, případně se na trasu můžete napojit za zimním stadionem v Mariánských Lázních, kde můžete také zaparkovat.

Současnost obce

Dnešní název Valy získala obec v roce 1947 při změně místních německých názvů na české. Po vysídlení a znovuosídlení žilo v roce 1947 v obci 158 obyvatel. Před a mezi válkami zde žilo zhruba 550 obyvatel

a existoval tu bohatý spolkový život. Dnes má obec
přibližně 450 občanů a tento počet stále roste.
V roce 2016 se Valy staly Vesnicí roku Karlovarského kraje, což svědčí o tom, že se tu místním žije
dobře.
Obec má hostinec a jako suvenýr si můžete odvézt
např. rybu od místního rybáře.

Ke Králi smrků

Druhý výlet z Valů vás zavede ke Králi smrků, který
pamatuje i kancléře Metternicha, jenž ve zdejších
lesích lovíval jeleny. Cestou budete procházet právě
starou metternichovskou oborou, jejíž hranice končila u železnice u Valů. Lesem vede dlouhá přímá
cesta, která procházela středem obory a v podstatě
ji rozdělovala na dvě části.
Tato vycházka je nejkratší cestou kolem nádraží
ve Valech dlouhá cca 5 km tam i zpět. Ke Králi smrků můžete sejít i z naučné stezky Okolím Valů. Pak
je trasa dlouhá 9 km. https://mapy.cz/s/145t2

Praktické tipy

Valské zajímavosti nejlépe objevíte, když se na výlet
vydáte na kole. Pěší putování vám zabere minimálně půl dne, neboť jednotlivé atraktivity nejsou blízko sebe. Zdejší krásy ocení spíše milovníci klidu
a přírody.
On-line mapa zajímavostí z letáků Mariánskolázeňska zde: https://mapy.cz/s/1gDda
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