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Základní informace 

 

Kraj: JIHOČESKÝ 

 

 

Správní obvod: Soběslav 

GPS souřadnice: 
49°8'45.788 N, 

14°45'21.748 E 

Nadmořská výška: 423 m n. m. 

Katastrální 

výměra: 
1 637 ha 

Počet obyvatel: 227 

Průměrný věk: 40 let 

Adresa www: http://www.obecval.cz  

 

Jihočeské obce Val a Hamr se nacházejí jihovýchodním směrem od Veselí nad Lužnicí, v 

Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko. 

 

Historie obce Val 

Dějiny Valu a Hamru se od samého počátku velmi proplétají. Velmi často  byl majitelem 

obou vesnic jeden vlastník nebo byl v držení příbuzných.  

Podle záznamů v "Pamětní kronice obce Valu" uložené ve Státním okresním archivu v Táboře 

je zřejmé, že dějiny obce Valu sahají před rok 1400. Původní tvrz a ves Val byly v r. 1413 

majetkem Hanuše Šarže z Valu. Tvrz stála na místě dvora č.p. 29. Později vznikají kolem 

tvrze malé chaloupky poddaných robotníků. 

V roce 1849 žádá obec Val vyšší úřady o povolení pro stavbu modlitební kaple. Pro 

nedostatek obecního jmění se občané rozhodli přispět na stavbu a přítomní majitelé 

hospodářství se zavázali kapli udržovat. 

V roce 1919 měla obec Val 52 popisných čísel. Na základě nových zákonů vyžadovali lidé od 

Třeboňského knížectví příděl pozemků na stavby domů a zemědělské půdy. V roce 1920 

nastal bouřlivý stavební ruch - postaveno bylo 10 domků. Až do roku 1923 bylo postaveno 

množství dalších domků v ulici směrem k Hamru. 

V roce 1927 byl odhalen pomník 10 padlým vojákům z Valu v 1. světové válce. Náklad činil 

Kč 7.000,-. Peníze byly získány sbírkou od občanů. V roce 1896 byla zakoupena první 

pojízdná stříkačka. Dne 22.12.1912 se koná ustavující valná hromada pro sbor 

dobrovolných hasičů ve Valu. Starostou sboru byl zvolen starosta obce Jakub 

Vondrášek, rolník z Valu č.p. 17, velitelem Josef Vojta, hostinský a  náměstkem velitele  

Matěj Adámek, rolník z Valu č.p. 1. Výstroj pro 20 mužů stála 522 korun. 
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V průběhu několika století se vystřídalo několik vlastníků obce Val. Posledním vlastníkem 

převážné výměry polí, luk a lesů bylo panství Schwarzenberské v Třeboni. Postupně od r. 

1912 byla rozprodána půda žadatelům parcelací pozemků. Po 1. světové válce se stali občané 

Valu majiteli převážné části pozemků - mimo zbytkového statku 50 ha. 

V letech 1870 - 1880 založil a vedl obecní knihovnu  Jakub Prokeš z Valu č.p. 16. V roce 

1898 měla 190 svazků a registrováno bylo 700 zápůjček čtenářů.  

 

 



 

 

Historie obce Hamr 

Nejstarší zpráva o Hamru se datuje k r. 1581, kdy byl založen kostel sv. Trojice. Dějiny 

Hamru jsou však starší. Některé události jsou zachyceny v různých knihách románového 

charakteru,  jiné jsou podchyceny zkratkovitě v různých kronikách a matrikách. Tak například 

před rokem 1420, kdy ve Valu stála tvrz ( později nazvaná zámek) se v blízkém lese usadili 

"Adamité", kteří byli vyhnáni z Jižní Moravy. Proti 

jejich loupeživému řádění bojovali zpočátku zemané na 

tvrzích v okolí (pan Valský z Valu organizátor - odtud 

také Val).   

 

V Hamru také stával u jezu Nežárky železný hamr - 

odtud  název obce Hamr. Původní jméno vesnice bylo 

"Ostrov", které vyplývalo z toho, že vesnice byla 

skutečně ostrovem ohraničeným z jedné strany řekou Nežárkou a z druhé strany 3 rybníky. 

Druhé jméno Hamr odvozuje knížecí vícearchivář Petr Světecký  právě od "železného 

hamru", který stával na místě bývalého mlýna. Vznik mlýna nelze přesně určit. Teprve v r. 

1644 jsou zmíněny první údaje  o mlýně v Hamru o 3 složeních a 1 stoupětem s názvem 

"Nový mlýn". Majitelů se vystřídala celá řada. V roce 1891 byl postaven nový jez na místě 

starého, který vzala voda. Posledním provozovatelem mlýna byl mlynář Černý, který se v 

roce 1945 odstěhoval. Po jeho odkoupení Františkem 

Liškou v r. 1959 byla ponechána obytná část a stavení 

mlýna bylo zbouráno v roce 1975. 

Kostel sv. Trojice byl založen r. 1581 Albrechtem 

Valovským na vlastní náklady. Ve zvonici byly 2 

zvony, které byly za 1. světové války  použity  výrobu  

kanónů. Kostel byl v r. 1620 vysvěcen a do r. 1724 bez 

stálého duchovního. 

Od r. 1644 byl v zámecké zahradě budován pivovar, který v r. 1732 vyhořel a tím i zanikl. Ze 

zápisů: "V roce 1644 byl na 8 sudů a uvařilo se na 600 věder, roční zisk 104 kop grošů." 



 

V roce 1747 byl uskutečněn první pokus o voroplavbu. To již stál na místě železného hamru 

mlýn. Od r. 1842 se stala Nežárka vodní drahou a Hamr prvním zastavením vorů, zejména při 

nižším stavu vody, kdy voraři ve spolupráci s mlynářem museli zahradit šlajsnu, aby se 

zadržela voda pro další úsek plavby.  Už  v té době byla pověstná  hospoda  

u Koloušků, kde se voraři posilňovali. 

 

Zámek Hamr získal v r. 1697 svobodný pán z  Gerard, c. k. ritmistr. O jeho hýřivém životě a 

ukrutnostech vůči poddaným píše autor jedné z knih o této obci. Po několika těžkých 

ublíženích na zdraví a způsobené smrti byl posléze zatčen a uvězněn. 

První most přes Nežárku byl postaven v r. 1866, a to dřevěný -  38 m dlouhý a 4,2 m široký. 

Druhý most byl postaven přes rameno staré řeky - 18 m dlouhý a 4,2 m široký.  

Počet obyvatel Hamru byl  k r. 1863   224 osob. 

 

 

 

 



Sčítání obyvatel v r. 1850:    

Hamr                     236 obyvatel 

Val                         225 obyvatel 

Vyšné                      56 obyvatel 

Dehetník                16 obyvatel 

Albrechtice             27 obyvatel   

Vlkov                     259 obyvatel   

 

V současné době v Hamru, Valu, Vyšném a Albrechticích (Pávkovna) žije celkem 240 

obyvatel. V 19. století žilo v obcích více obyvatel, ale v polích i více zvěře, například na 

jednom  z honů v Hamru se roku 1886 ulovilo 400 zajíců. V roce 2003 zde myslivecké 

sdružení vypouštělo zajíce dovezené z ciziny. 

Obec Hamr je sídlem farnosti s přifařenými obcemi Val a Vlkov. 

 

   

Poválečný vývoj v obci Val a Hamr 
 

Starostou obce Val byl za 2.světové války a až do roku 1947  Vondrášek Matěj, Val č.p. 17. 

Po něm následoval  Zvánovec Josef, Val  č.p. 76.  

 

V roce 1948 se obec Val zapojila do stavby elektrifikační sítě  pro osvětlování příbytků a 

pro pohon elektrických motorů. Zavést elektrický proud se v první etapě rozhodlo 8 

majitelů domů. Výstavba skončila 26. října 1948. V roce 1949 byla provedena elektrifikace 

osady Vyšný. Telefonizace obce Valu byla provedena v r. 1949 a telefon byl zaveden do 

obecní úřadovny a do veřejné telefonní hovorny.  Naprosto běžnou součástí života na vesnici 

se využívání telefonů ustálilo  až po r. 1990. 

 

 Dalším   předsedou  Národního výboru  byl  Mareš Václav,Val  č.p. 62.  Poté ho  následoval 

Vaněk Josef, Val  č.p. 47 a současně od roku 1960 do roku 1970 vykonával  ve Valu funkci  

uvolněného tajemníka Zeman Jaroslav z Vlkova.   

Roku 1970 se stal  předsedou Národního výboru Přibyl Zdeněk, Val č.p.77  a pro obec 

pracoval až do roku 1987. V tomto období se v obci vybudovala  částečná kanalizace, vyčistil 

se návesní rybník a byly upraveny břehy. Dále byla postavena autobusová garáž v Hamru, což 

bylo podmínkou ČSAD pro zavedení pravidelné autobusové linky. Ta začala fungovat v r. 

1972. V roce 1971 došlo k položení  asfaltové  penetrace na  hlavní cestě do Veselí nad 



Lužnicí a přes obec Val. Po zrušení školního vyučování ve škole v Hamru  (do r. 1975 výuka 

1.-5. třída) byla budova  přestavena na kulturní zařízení spojením obou místností  (tříd) 

v jeden společenský sál. V roce 1972  bylo zavedeno veřejné osvětlení a  postaveny tři 

autobusové čekárny. Jako další významný počin nutno uvést výstavbu nové prodejny 

v Hamru roku 1973.  V r. 1977 došlo k vybudování požární nádrže nákladem Kč 342 000,-. 

V té době  byla opatřena řada  komunikací novým  asfaltovým povrchem: Val - Vlkov, Val – 

myslivna, Val – Vyšný, Hamr – rozcestí  k Veselí nad Lužnicí.  

 

V roce 1987 skončil Národní výbor ve Valu svou činnost  a  Val se stal jako většina obcí 

součástí větších celků přidružením k  Veselí nad Lužnicí. Ve Valu byl ustanoven takzvaný 

„Občanský výbor“, který byl prodlouženou rukou  Městského výboru ve Veselí nad Lužnicí.  

Předsednický post  na  MěNV ve Veselí nad Lužnicí zastával František Kubů a tajemníka 

vykonával Václav Dlouhý. Předsedou  „Občanského výboru“ ve Valu byl nadále   Přibyl 

Zdeněk, Val  č.p. 77. 

 

 

 

 

Historie Jednotného zemědělského družstva 

 

V roce 1956 bylo v obci Val založeno Jednotné zemědělské družstvo. Prvním předsedou 

družstva se stal  Prokeš Bohuslav, Val č.p. 14.  Hamr fungoval jako  samostatná obec a JZD 

zde bylo založeno  v roce 1957. Prvním předsedou družstva byl jmenován  Pávek Josef, 

Hamr č.p. 7, druhým pak  Kohout Jan, Hamr č.p.26.  

Ve Valu se postupně stali předsedou Adámek Rudolf , Val č.p.1, následoval ho Hejda Jan, 

Val č.p. 58 a poté  Vyskočil František, Val č.p.33. 

Roku 1960 nastoupilo do JZD ve Valu nové vedení uvolněné z průmyslu a veterinární služby, 

jmenujme například  předsedu Pávka Václava, Val  č.p. 54, zootechnika Vojtu Jana,Val  

č.p.19 a agronoma ing. Kukačku  Františka z Vlkova č.p. 12, účetním byl Vondrášek 

Matěj, Val č.p. 17. 

V roce 1962 došlo ke sloučení obou družstev ve Valu a Hamru v jeden celek. V té době 

funkci předsedy opět v Hamru vykonával Pávek Josef č.p. 7.                             

V těchto letech  se započalo v družstvu s rozsáhlou investiční výstavbou, zejména s plošnou 

meliorací pozemků.  Nejdříve se dělala takzvaná kostra - otevřené odpadní stoky, na kterých 

zde pracovala dva roky armáda s technikou.  Pak  byly  postupně pokládány drenážní trubky 

do země. Toto probíhalo až do roku 1975 a byl to významný počin pro zkvalitnění 

hospodaření. Ve Valu byl postaven dvouřadý kravín pro 174 krav, porodna prasnic, sklad na 

píci Tesco a  3 senážní věže. V Hamru byl též zbudován kravín -  jednořadý se sýpkou a 

zděný sklad na seno. Celková výměra zemědělské půdy činila 650 ha. 

 

V roce 1966 se předsedou družstva stal  Marek Jan z Drahova č.p.22, funkci agronoma 

vykonával Nohava Vojtěch, Val č.p.32, zootechnikem byl nadále Vojta Jan, Val č.p. 19 a  

účetním Sláma Josef č.p.2 z Hamru. 



Vedení družstva významně ovlivnilo vývoj v obci Val  výstavbou dvou bytovek o šesti 

bytových jednotkách. Celkem  se tedy postavilo 12 bytů pro mladé zaměstnance družstva a 

tím se stabilizoval stav pracovních sil.  

 

V roce 1972 došlo k dalšímu sloučení s družstvem ve Vlkově. Řídící funkce vykonávali  

Hynek Josef z Vřesné a Hajič František z Vlkova. Celková výměra zemědělské půdy  činila 

780 ha. 

 

V roce 1972 bylo založeno kooperační družstvo, které zbudovalo ve Svinech společný 

velkokapacitní kravín.  Družstva ve  Valu, Zlukově, Veselí nad Lužnicí, Borkovicích,  

Svinech a Horusicích se stala členy této kooperace a podílela se na společné výstavbě. Tato 

kooperace byla v roce 1976 ukončena a došlo k vytvoření dvou velkých celků. Na Blatech 

vzniklo  JZD „ Blata“ se sídlem v Borkovicích  a směrem východním došlo k velkému 

sloučení  JZD Val  s JZD Veselí nad Lužnicí, farmou Řípec, farmou Žíšov, se státním statkem 

Soběslav,  hospodářstvím v Drahově  a  JZD ve Zlukově  s názvem  JZD Veselí nad Lužnicí. 

Celková výměra nového celku činila 3320 ha zemědělské půdy. 

 Novým předsedou se stal Kubovský Stanislav, místopředsedou Hešík Josef, Val č.p.52, 

agronomem Marek Jan, Drahov č.p. 22, zootechnikem ing. Křepelka Karel, 

mechanizátorem Dvořák Stanislav. Materiálně technické zásobování  dostal na starost  

Průcha Jan z Valu č.p. 15. Vedoucího dílen vykonával Vácha Jan ze Řípce, ekonoma  

Bárta Miroslav ze Řípce. Investiční výstavbou se zabýval ing. Brabec František. 

Významnými stavbami  té doby byly: sušárna BS 6 ve Veselí nad Lužnicí, centrální sklad 

obilí na 7500 t obilí, velkokapacitní výkrmna hovězího žíru v Drahově (dvě haly pro 300 ks 

HŽ), sklad PHM, garáže a dílny ve Veselí nad Lužnicí a  velkokapacitní seník v Drahově. 

 

V té době (r.1985) byl v obci Hamr postaven nový most přes řeku Nežárku.  Dřívější 

dřevěný most byl již v naprosto dezolátním stavu a přes řeku se již více jak 10 let nedalo 

přejet. JZD Veselí nad Lužnicí zajistilo dotace od státu na údržbu polních cest v takové výši, 

že za to byl zbudován  most, propust přes slepé rameno a asfaltová silnice do Drahova. Tím se 

všem občanům výrazně zkrátilo cestování směrem na Drahov či Kardašovu Řečici. Tato akce 

stála v té době 1 milion, sto tisíc korun. Mosty poté  bezúplatně převzala obec Val od ZD 

Veselí nad Lužnicí v likvidaci. 

 

Vývoj v obcích  po roce 1989 
 

Obec Val po událostech v roce 1989 požádala nadřízené orgány o  právní samostatnost a 

odloučení od města Veselí nad Lužnicí. V roce 1990 se stal starostou v obci Val Průcha Jan,  

Val č.p. 15. Dalšími členy zastupitelstva se stali: Koloušek Vojtěch, Hamr č.p. 22,  Vojta 

Jan, Val  č.p. 19, Hešík Josef, Val č.p. 52, Přibyl  Zdeněk, Val č.p. 77, Pech Emanuel, 

Hamr č.p.39, Průcha Pavel Val č.p. 83. 

Dne  22.1. 1994 předčasně zemřel dlouholetý předseda Národního výboru a později  člen 

zastupitelstva  Přibyl Zdeněk, Val č.p. 77.  (12.7. 2013 by oslavil 80. narozeniny.) 

 



V zemědělství plošně došlo k privatizaci majetku a tím i reformě, rozdělení celků na menší 

subjekty. Ve Valu vznikla  Zemědělská společnost  Ostrov, s.r.o.  Vlastníky se stali ing. 

Molík Petr, Soběslav,  Prokeš Václav, Val  č.p. 16,  ing. Miroslav Šimek, České 

Budějovice  a Marie Čápová, Veselí nad Lužnicí.  

Několik málo soukromníků ještě  začalo hospodařit  na katastrálním území Valu a Hamru, 

např. Vojta Jan, Hamr č.p. 18, Jech Karel, Veselí nad Luž. 

V pozdějším období (r. 2012) odkoupila  statek  č.p. 29 a pozemky ve Valu od dědiců po  

panu Šefčíkovi paní Květa Dastychová z Kácova, která zde s rodinou plánuje hospodařit. 

 

 

Konečně voda 

 

Obec Val se dlouhá léta  potýkala s nedostatkem kvalitní pitné vody. Marně byl vyhledáván 

zdroj pitné vody v místě. Veřejný vodovod s dopravou ze vzdálenější oblasti byl jedinou 

možnou variantou. Nejschůdnějším řešením se od začátku jevilo  napojení na vodovod 

v Drahově na vodovodní trase  Bukovsko –Jindřichův Hradec. To se několik let nedařilo 

prosadit a až v roce 1996  firma VAK Jindřichův Hradec dala souhlas k napojení na tuto 

větev. Obec Val nechala zpracovat projekt, a to i pro obec Drahov. Celé období příprav na 

tuto stavbu probíhalo s nemalými  komplikacemi (prosazování vodovodu z Římova, volba 

firmy, která vodovod zbuduje, apod.) 

Rozpočet na celou akci činil  Kč 20 450 00,-. Obec Val se stala jediným investorem.  Na 

MZVŽ ČR a MF ČR  byla obci přislíbena dotace Kč 9 202 000,-  a návratná finanční 

výpomoc Kč 7 948 000,-,  splatná bezúročně do deseti let MF ČR.  Zbytek: Kč 3 300 000,- 

bylo nutno  zajistit okamžitě. Došlo k složitému jednání s obcí Drahov a po roce vznikla  

smlouva o financování oněch Kč 3 300 000,- a následně o splátkách návratné finanční 

výpomoci. Obsahem smlouvy byl základní fakt, že obec Val zaplatí okamžitě Kč 1 890 000,- 

a obec Drahov Kč 1 409 100,-. Následně ve stejném poměru  obě obce ročně  splácely 

návratnou finanční výpomoc  po dobu 10 let  MF ČR - obec Val ročně Kč 444 800,- a obec 

Drahov Kč 350 000,-. S výstavbou se započalo v roce 1999 a v roce 2000 byla stavba 

zkolaudována. V roce 2010 byla uhrazena   poslední splátka návratné finanční výpomoci. 

Společné vodohospodářské dílo bylo v roce 2011 rozděleno společnou smlouvou v poměru 

573/1000  obci Val a 427/1000 obci Drahov. Smluvně se obě obce zavázaly, že ve stejném 

poměru budou ukládat ročně část finančních prostředků do fondu obnovy tohoto díla - obec 

Val ročně Kč 146 473,-  a obec Drahov Kč 109152,-.  Životnost vodovodu byla stanovena na 

80 let. 

 

Příroda proti nám 

 

 V roce 2002 (11. 8. až 19. 8.)  postihly Hamr dosud největší povodně.  Podobný rozsah 

řádění vodního živlu nepamatují obyvatelé Hamru ani z vyprávění svých předků.  Dne 

14. 8. 2002 vodní stav na  řece Nežárce dosáhl nejvyšších hodnot:   474 cm a průtok 220 

m3/sec.  



Vytopeno bylo celkem 16 rodinných domů. Několik občanů Hamru muselo být náhradně 

ubytováno a rodinám z vytopených objektů nastalo mnoho krušných a smutných týdnů 

naplněných těžkou prací, likvidací poničeného vybavení a zprovoznění svých domovů.  

Několik dní byla též  obec Val i Hamr bez zásobování a možnosti využít pozemní 

komunikace. Voda zalila většinu cest.  Jedinou možností  bylo využití lesních cest směrem na 

Klec, před rybníky odbočka vlevo „ke kaštánku“ a dále pokračovat na  Kolence a  Mláku. 

Odtud již bylo možno volit směr Jindřichův Hradec či Veselí nad Lužnicí. 

Obec následně  poskytla občanům z vytopených objektů  finanční výpomoc i dotace od státu, 

pokud o ně požádali. Materiální výpomoc poskytly  i firmy. (Firma Siemens  přišla 

s nabídkou elektrotechnického  zboží  do hodnoty  Kč 15 000,- do rodiny.) Finanční pomoc 

zaslala  obec Práce, Bezděkovice  a město Stod poskytlo vysoušeče. Některým občanům 

pomohlo materiálově i občanské sdružení  Adra.  

Významně se na pomoci, záchraně majetku  a psychické podpoře při těchto povodních 

podíleli členové Sboru dobrovolných hasičů ve Valu.   
 

Ještě jednou stanul Hamr v ohrožení vodního živlu -  v roce 2006  (1.4.) ochromila obec 

druhá největší povodeň. Vodní stav byl 453 cm a průtok 187 m3/sec. Tato povodeň trvala jen 

krátce (3 dny). (V pamětech je uváděna  povodeň v Hamru ještě  ze dne 7.3.1915, kdy vodní 

stav dosáhl 435 cm.) 

 

 

Budujeme, opravujeme 

 

Po roce  1990  musela obec Val odkoupit za Kč  440 000,-   prodejnu potravin v Hamru   a za 

Kč 60 000,- DKP,   i když  paradoxně byla vystavěna obcí Val v akci“ Z“  a bezúplatně 

předána  Jednotě Tábor. 

 

Nemalé investice obec Val v tomto období vložila  do oprav  komunikací (celkem Kč 5,6 

mil.), kterých má ve svém vlastnictví na   15 km a dva mosty přes Nežárku. Majetek tak 

náročný na opravy a financování nemá žádná sousední vesnice.  

Opravena byla  cesta přes Hamr až na hranici katastru Drahov a ke Stražiburku,  cesta z 

Hamru na rozcestí k Veselí nad Lužnicí,  komunikace ve Valu na  návsi, cesta k Vlkovu na 

hranici katastru, dále směr k myslivně a komunikace do  Vyšného. 

 

 S pomocí dotací  v  roce  2008  až  2009  se  nákladem  Kč  3.300 000,-  opravil obecní úřad 

ve Valu a vytvořilo se tak multifunkční zařízení. Jde o dům č.p. 67, kde vznikla ordinační 

místnost  pro  lékaře,  knihovna,  přístup  k  veřejnému internetu a klubovna pro místní 

spolky. Opravena byla i hasičská zbrojnice. 

V roce  2010 došlo k rekonstrukci čekáren a  výstavbě garáže na zahradní techniku nákladem  

Kč 650 000-.  V témže roce  byl nainstalován  nový,  bezdrátový rozhlas nákladem Kč 

226 848,- s dotací Kč 136 000,- od  Jihočeského kraje. Dále byla v roce 2011 a 2012   

provedena rekonstrukce prodejny a plochy před ní nákladem Kč 800 000,-. Opravy na 

hřbitově,  márnici,  zvonici  a  kapli  v  roce  2012  spolkly  Kč 1 800 000,-  (dotace od SZIF 



Kč  1 300 000,-  a  příspěvek od obce  Vlkov  Kč  181 000,-).  Kostel byl  v roce 2010 až 

2011 opraven církví  za dotace od SZIF nákladem přibližně  Kč 3 500 000,-.  Faru   již 

v minulosti církev odprodala  soukromé osobě,  která fundovaně a s citem objekt 

rekonstruuje. 

 

 

V roce 2012 obec dokončila  projekt „ Územní plán Obce Val“ nákladem Kč 200 000,- 

s využitím dotace od Jihočeského kraje ve výši Kč 89 000,-.   

 

 

 

 

Obec má zpracovaný projekt na kanalizaci a čistírnu odpadních vod a již téměř 5 let se 

pokouší  tuto věc realizovat. V roce 2012 bylo zažádáno  o zařazení na MŽP  do Českých 

Budějovic. Bohužel žádost byla zamítnuta. Rozpočtované náklady jsou závratné (Kč 

56 000 000,-). Tuto akci nelze bez  90% podílu dotací realizovat. Nezbývá než čekat na 

vhodnou příležitost.  Do projektů  bylo zatím vloženo  Kč 300 000,-,  další poplatky za různé 

studie činí dosud Kč 60 000,-. 

 

V roce 2013 proběhla  rekonstrukce veřejného osvětlení postupnou výměnou výložníků a 

světelných těles nákladem Kč 555 000,-  s dotací od SZIF ve výši  Kč 394 000,-. 

 

V tomto roce  je  naplánována   oprava  kaple  sv. Jana Nepomuckého,  jak se občané v roce 

1853 zavázali u c.k. soudu v Lomnici nad Lužnicí a biskupské konzistoři v Českých 

Budějovicích.  

 

   

Památky a turistické zajímavosti 

 

 

 

Kostel Nejsvětější Trojice stojí na skalním pahorku nad vesnicí Hamr. Z kamene jej roku 

1581 postavil pan Albrecht z Úsuší na Hamru - Ostrově a Valu ke cti Nejsvětější Trojice Boží 

a k pohřbení těla svého. Do roku 1724 byl filiálním kostelem farnosti ve Veselí. Kostelem 

farním se stal v roce 1724, kdy při něm založil faru pan Václav Antonín Goltz z Goltzů. 

Kostel je jednolodní, zakončený věžičkou s křížkem na vrcholu, uvnitř věžičky je zvonek 

sanktusník. Na vítězném oblouku byly v roce 1997 odkryty a restaurovány nástěnné malby. 

Jedná se o soubor erbů majitelů Hamru a Valu a jejich příbuzných. Renesanční sgrafitová 

omítka kostela je původní. Jedná se o jeden z mála zachovalých a nepřestavěných 

renesančních kostelů. Je státní kulturní památkou. 



Naproti kostelu se nachází barokní fara z roku 1724. V prvním poschodí se nachází prkenný 

strop malovaný s barokními ornamenty. Objekt je památkově chráněn. 

Zámek je nejstarší stavba v Hamru nedaleko jezu. V přízemí jsou patrné gotické prvky 

původní tvrze. Za držení Albrechta byla zřejmě přestavěna na zámek, který se dochoval do 

dnešní doby. Tvrz založili Valovští z Úsuší, kteří se sem přistěhovali z Valu. Zámek byl roku 

1696 opraven, roku 1728 byl však opět zpustlý, stejně jako v dnešní době. 

Pod Hamrem při řece Nežárce je kaplička Sv. Antonína Paduánského. Kaplička stála již v 17. 

století a byla i menší kaplí. Zřejmě byla postavena mezi rokem 1700 - 1750. V roce 2000 byla 

důkladně opravena a byla obnovena tradice poutní mše svatá v první srpnovou neděli. 

Na návsi ve Valu stojí kaple sv. Jana Nepomuckého postavena v roce 1853 místními občany 

valovskými, kteří se u c.k. soudu v Lomnici nad Lužnicí a biskupské konzistoře v Českých 

Budějovicích zavázali po všechny časy pečovat o udržení této kaple v dobrém stavu a to nejen 

za sebe, ale i za budoucí občany. 

 

 

  

Současné vedení Obce Val:  

starosta                               Průcha Jan 

místostarostka             ing. Balatková Hana 

účetní                                 Hešík Josef 

členové                        ing. Novák Ondřej 

                                            Havel Petr 

                                            Pech Emanuel 

 

 

 

 kronikář                               Kohout Jan 

 knihovník                            Prokeš Václav 

 

 

 

Sbor dobrovolných hasičů: 

starosta                                Havel Petr 

ve Valu  celkem:    38 členů 

z toho  aktivních:                20 členů 

nejstarší člen SDH:             Vojta Jan č.p. 19  - 85 let 

                             

 

 

Okrašlovací spolek Hamerský, o.s.              

Zakladatel:  ing. Valeš Miloš, Hamr č.4,  21 členů 

 



 

Znak obce 

 

Popis: Na modrém štítě pokosem položený stříbrný kapr. V hlavě štítu tři zlaté šesticípé 

hvězdy a v patě zlato-stříbrný hamr.  

  

Vlajka obce 

 

   

Popis: Modrý list ve vlající části se třemi svislými pruhy – žlutým, modrým a bílým o šíři 

1/15. V žerďové části tři svislé položené žluté šesticípé hvězdy. Ve zbylé modré části listu 

pokosem položený bílý kapr. 

 

Zdůvodnění: Modrá barva a kapr symbolizují rybníkářství, tři hvězdy kostel nejsvětější 

trojice, který se nachází v obci. Hamr v patě štítu je mluvící znamení a odkazuje na obec 

Hamr. 

 



Publikace byla vydána u příležitosti významných výročí obce za použití následujících 

zdrojů: 

www.mistopisy.cz  

www. obecval.cz 

Pamětní kniha Sboru dobrovolných hasičů 

 

Obec  Val  děkuje  všem pamětníkům, kteří poskytli podklady vývoje událostí 

posledních desítek let, které doposud nebyly nikde sepsány.  

 

 

 

 

Celá akce bude zaznamenána videostudiem Vojta z Klatov na nosič DVD, zájemci si 

mohou o nahraný nosič napsat, nebo při této akci uvést pořadatelům svou adresu a záznam 

bude za  Kč 250,- zaslán. 

Foto Vojta Videostudio 
Pražská 161 

339 01          Klatovy 

 

                          Otevřeno: 09.00 - 16.00 hod.    Polední pauza: 12.00 - 13.00 hod. 

 
             Mobil :        +420 603 911 665 

 
             e-mail:        videostudiovojta@seznam.cz  

                http://www.videostudio-vojta.com/ 
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Program oslav  

 600.  výročí založení obce a 100. výročí založení SDH ve Valu 

24. srpen  2013 

 

9.00  hod .  „BUDÍČEK“   - ve Valu na návsi před kapličkou - dechová kapela  

   „Řečická kapela“ 

   

9.30  hod.  Vystoupení  krojovaného souboru  „Soběslavská chasa mladá“    

   Drobné občerstvení 

 

10.00 hod.  Zahájení  slavnosti  a  kladení  věnce  k  pomníku bojovníků 

   padlých v 1. světové válce 

 

10.30 hod.  Slavnostní průvod  ke kostelu v Hamru 

   (Soběslavská chasa mladá, vlajkonoši – zastupitelé obce, vlajkonoši –  

   členové SDH, hudba, rodáci, občané Valu, ostatní návštěvníci) 

                                     

10.45  hod.  Kladení věnce k pomníku padlých v Hamru 

   Zvonění ve zvonici v Hamru (Jaroslav Šimek) 

 

11.00  hod.  Mše v kostele Nejsvětější Trojice v Hamru za všechny pochované na 

   na zdějším hřbitově 

Žehnání praporům a znaku obce  - P. ThDr. Vlastimil Kročil, PhD 

Chrámový sbor (vystoupení během i po bohoslužbě) 

 

12.00  hod.  Koncert dechové hudby  - prostranství před hostincem  U Koloušků  

   v Hamru 

 

12.40  hod.  Projev starosty obce  

   Předání pamětních listin občanům 

 

13.30 hod.  Slavnostní nástup hasičů k soutěži   (v Hamru za mostem u řeky) 

 

 16.30 hod.  Ukončení hasičské soutěže 

 

17.00 hod.  Zábavný program „ Švejkovy c.k. Manevry“ 

   (komponovaný pořad: písničky, švejkovské soutěže, výcvik vojáků,   

   kvérgrify, odvod rekrutů pro K.u.K.Infanterie, Regiment N°35) 

 

19.00 hod.  Volná zábava u Koloušků s kapelou „Akord“ 



 

 

 

V době  konání oslav  bude  na obecním úřadě ve Valu probíhat: 

   

 „ Den otevřených dveří“ 

 

K prohlídce, nahlédnutí do kronik, malému osvěžení,  příjemnému  popovídání  a 

zavzpomínání všechny rodáky a návštěvníky  zvou  kronikář  Valu  a  Hamru   Jan Kohout 

a člen zastupitelstva  Josef  Hešík.   

Založena bude „pamětní kniha  u příležitosti 600. výročí založení obcí Val a Hamr“ a  

velmi nás potěší, pokud rodáci využijí možnosti a vepíší své postřehy, dojmy či odkazy 

mladším generacím. (Samozřejmě  uvítáme informace s upřesněním současných adres.) 

 


