Nedamov
Ves Nedamov (Nedam) je roztroušená na poměrně velkém území, a tvoří ji několik částí,
které v minulosti nesly své vlastní názvy. Především to byla největší osada Hackelgraben s
dvanácti domy, roku 1930 je uváděno dokonce 16 domů. Hackelgraben tvořily domy, ležící
v údolí při odbočce na Panskou Ves a náležely k němu i domy na druhé straně ždírecké
silnice u odbočky na Plešivec, kde nyní stojíte. Po sedmi domech měly v roce 1921 osady
Rothberg a Vogelgrund. Rothberg (někdy psáno také jen Rotberg) se rozkládal okolo
Černého rybníka a odtud směrem k Červenému vrchu. Osadu Vogelgrund neboli Ptačí důl
bychom našli v údolí silnice, vedoucí do Korců. Malou osadu Hackelberg tvořilo pět domů,
rozesetých podél cesty od rozcestí nad Křenovem k silnici do Ždírce. Pouhé tři domy v
blízkosti nedamovské vodárny spadaly pod samotný Nedamov. Dále k němu patřila samota
Březinka, velký dvorec na návrší naproti Panské Vsi. A k Nedamovu náležel i jeden z domů
lokality zvané Mlýnek (Kleine Mühle). V Seznamu míst v království Českém (OrtsRepertorium für das Königreich Böhmen) z roku 1893 jsou zmíněny ještě místní názvy
jednotlivých usedlostí. Schwarzmühle je samozřejmě Černý mlýn čp. 25 u Černého rybníka
a Schwarzschänke se nazýval dům čp. 24 naproti Černému mlýnu. Jméno Sandberg se
vztahovalo k návrší nad nedamovskou chatovou osadou, dnes v tomto místě stojí rekrační
tábor Odborů KOVO Mladá Boleslav. Další samoty nesly jména Pohlberg, Quaißerberg, či
Wantscherberg. Katastrální území Nedamov je ještě mnohem rozsáhlejší, zahrnuje i osady
Panská Ves a Křenov.
August Sedláček uvádí, že Nedamov zdědil Adam Berka z Dubé roku 1553. Zmíněn je také
v soupisu novoberštejnského panství v roce 1592, kdy panství zdědil Jiří Berka z Dubé. Po
bitvě na Bílé Hoře se Nedamov dostal do majetku Albrechta Valdštejna. Část Nedamova
zůstala jako součást panství Nový Berštejn, část náležela k houseckému panství.
Samostatnou obcí se Nedamov stal v březnu 1862, spolu s Panskou Vsí a Křenovem. V
roce 1974 se Nedamov připojil k Dubé.
Řada domů Nedamova se dochovala v původní podobě a jsou zajímavými ukázkami lidové
architektury, především v bývalých osadách Hackelberg a Hackelgraben. Památkově
chráněný je dům čp. 19 v Ptačím dole.
V roce 1913 byl vybudován vodovod Nedamov – Ždírec, čerpací stanice využila mlýnský
náhon Ženského mlýna (Frauenmühle). Vodovodem byly zásobovány vsi Nedamov, Panská
Ves, Křenov, Týn, Bořejov, Ždírec a Ždírecký důl. Vodovod měl dva vodojemy – jeden na
úpatí Kamenného vrchu a druhý nedaleko Bořejova. Nedamovský vodovod je i nyní stále
funkční, ale dodává vodu jen do Nedamova, Panské Vsi a Křenova. Jeho
součástí je vodojem u Kamenného vrchu.

