
Březnová pozvánka je do obce Valy na 
trhy, které mají tradici již od roku 1991. Le-
tošní valské trhy budou zahájeny 4. března. 
Následně pak pokračují každou neděli od 7 
do 13 h. Na trzích můžete zakoupit veškerý 
sortiment včetně regionálních produktů Že-
leznohorského regionu. Pořadatelem trhů je 
obec Valy, více na www.valynadlabem.cz. 

Až budete mít nakoupeny nové kytičky do 
jarní zahrádky můžete ve Valech navštívit 
přírodní památku – Meandry Struhy. Chrá-
něné území vyhlášené v roce 1980 na ploše 
41,45 ha se nachází jihovýchodně od obce 
Valy ( kat. území Valy nad Labem – okres Par-
dubice). Jak název přírodní památky napo-
vídá, hlavní osou je tok tzv. Struhy (též Zlatý 
potok). Další významnou lokalitou je tzv. Le-
pějovický les, který se nachází na levém bře-
hu Struhy mezi obcemi Valy a Veselí u Pře- 
louče. Ten byl pojmenován podle zaniklé 
obce Lepějovice, která zanikla po roce 1530. 
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Název měsíce března pochází z rašení bříz a začátek březosti zvířat. V období kolem 21. března 
nastává jarní rovnodennost. K březnu se váže několik pranostik. Nejznámějšími jsou: březen za 
kamna vlezem a březnové slunce má krátké ruce. Nechte se vytáhnout jarním sluníčkem ven. Naše 
pozvánka je do obce Valy. Kam dál se můžete v březnu vypravit Vám napoví kalendář akcí, který je 
zveřejněn na webových stránkách MAS Železnohorský region. www.zeleznohorsky-region.cz

Vesnici Lepějovice dodnes připomíná hřbitov s kostelem 
sv. Michala, který se nachází přibližně uprostřed Lepějovic-
kého lesa. Východně od dnešního kostela stávala od 2. po-
loviny 12. století tvrz. Kolem tvrze a kostela byly počátkem 
16. století postaveny čtyři rybníky, které dnes připomínají 
jen zbytky hrází. Po největší z nich vede značená turistic-
ká stezka. Skutečně pěkné meandry v hlinitých naplaveni-
nách vytváří Struha v jižní polovině chráněného území. 

Příjemné jarní sluníčko a procházku po Valech Vám přeje 
tým MAS Železnohorský region.


