Josefský katastr a Hambergerové
Syn Marie Terezie Josef II. (1741 – 1790) býval mezi lidmi velmi oblíben.
Venkovské obyvatelstvo v něm vidělo svého ochránce, a tak si vysloužil přezdívku
„selský císař“. Přesto nezapomínal na oblast financování státu, na daně a jak na ně.
V roce 1784 přišel s nápadem, aby zvláštní komise v každé obci vyměřila a sepsala
všechny pozemky. Soupisy jsou dodnes uloženy ve Státním ústředním archivu
v Praze a říká se jim Josefský katastr.
Co v něm najdeme? Jméno majitele, číslo popisné jeho domu, umístění pozemku,
výměru parcely a její výnos. Na berní a poddanskou povinnost mělo tenkrát
připadnout celkem 30% hrubého výnosu z každého hospodářství a robotu tak mohly
nahradit peníze. Jsou tu také poprvé uvedena popisná čísla jednotlivých obytných
budov. Leckde platí dodnes, později však většinou došlo k přečíslování.
O tři roky později, roku 1787, se do netolické knížecí kanceláře dostavili
lheničtí radní. Vedl je purkmistr František Pintr, aby tam před komisí prohlásili, že jsou spokojeni
s vyměřením pozemků i určeným výnosem a potvrdili to svými podpisy. Za obec Vadkov byli přítomni
konšel Ignác Šandera, Matěj Schneider a Jakub Vincík. Díky výpisům paní profesorky Marie
Kindlmanové známe jména obyvatel Vadkova už více než dvě stě let:
Tobiáš Novák (dům čp. 1), Matouš Prüner (2), Josef Kovanda (5), Vít Šandera (6), Ignác Šandera
(14), Matouš Schneider (7), Tomáš Schneider (8), Matěj Schneider (18), Blažej Horner (9), Prokop
Kukačka (10), Pavel Mühlstein (11), Vojtěch Joun (12), František Grametbauer (16), Vít Náhlinger
(17), Jakub Vincík (19), Ondřej Kříž (20), Jan Kříž (23), Bartoloměj Štěrba (21), Šimon Záruba (24),
Anton Havel (27).
Matěje Hambergera z usedlosti tehdy označené číslem 15, jsem si v seznamu nechal nakonec.
Vyprávění snad potěší nedávné zlaté svatebčany (Jakub a
Marie Hambergerovi), o nichž
jsme se dočetli ve Lhenickém
zpravodaji před měsícem.
Jméno rodu Hambergerů byste
tenkrát našli i v nedalekých
Dolních a Horních Chrášťanech (např. kovář Josef
Hamberger), v Oujezdci (Třešňový Újezdec) nebo v Čakově.
Svatební zápis Matěje Hambergera je v matrice oddaných
fary Lhenice 6 na foliu 75.
Dne 19. 11. 1780 byli oddáni
Hamberger Matěj (Mathias),
legitimní syn Jakuba Hambergera ze vsi Oujezdce a jeho
nevěsta Alžběta, legitimní
dcera pozůstalá po zemřelém
Antonínu Nahlingerovi ze vsi
Vadkov. Oba katolického náboženství.
Svědkové Josef
Houška z Oujezdce a Pavel
Hamberger z Horních Chrášťan. Oddal ctihodný pán P. Leonardus Stögbauer, duchovní správce. Ale to
ještě nebyl konec. Oddávající. hned nato svázal ruce štolou i mladšímu Vojtovi Hambergrů a jeho
snoubence Žofii Nahlingerové. Jo, když si dva bratři berou dvě sestry, bývá tuplem veselo! Vidíte, jak pan
farář všechno pečlivě zapsal a matrika ještě dlouho zachová i ty dvě veselky z Vadkova. Další
pokračovatelé rodu byli váženými vadkovskými sousedy a zasedali v obecním zastupitelstvu. Tak třeba
roku 1912 to byli radní Václav Hamberger a členové obecního výboru Florián a Vojtěch Hambergerové.
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