Pošta byla zřízena 17.srpna 1870 (Vídeňský poštovní věstník). Pro místní obec Kamberk
s Dolejším mlýnem, Lhýšov, Kalačův mlýn a Předbořice. Dále do obvodu pošty patřil
Frauenhof, Hrnčíře a Kříženec z obce Běleč a Skrýšov z obce Šebířov. Prvním
poštmistrem byl p. Václav Švindhamr,po složení kauce 200 zlatých, s ročním příjmem
100 zlatých a služebním paušálem 80 zlatých. po něm Khıck a Alois Hoch. Na nějaký čas
byl poštovní úřad dočasně zrušen. Znovu byl otevřen 10.6.1879, poštmistrem byl
Antonín Krauchr (v Kamberce- usedlý), po něm Mikušovičová, Balatá. Poštovským poslem
byl Antonín Beránek (zemřel v r. 189 v Kamerce čp.42). Zřejmě dalším poštovním poslem
byl Vojtěch Kraucher (zemřel 2.10.1898 v Kamerce č.33). Karel Táborský poštovní
listonoš rurární (zemřel 30.1.1917 v Kamerce č. 38.
OSN uvádí že v roce 1890
sloužila pošta
pro vesnice Hrajovice, Hrnčíře, Kříženec, Křekovice, Předbořice,
Lhýšov. Za I. světové války doručovala poštu pí. Šabatová.( v r. 1918 byl poštmistrem
Jaroslav. Janda) V dvacátých letech XX. stol. byla zde expedientkou pí. Marie Šímová
a snad listonošem František Adam ( jako listonoš ve výslužbě zemřel 12.2.1927
v Kamberce v č. 38) Pošta v té době byla dovážena z Ml. Vožice jednou denně (jízdní
p. Vojtěch Větrovský za roční odměnu 6 000 Kč). V roce 1930 byla přes Kamberk vedena
autobusová doprava jihočeskou společností JAS, ta přepravovala i poštu. Během II.
světové války dovážel poštu z Ml. Vožice opět koňským povozem p. Kypta. Do Kamberka,
do Předbořic, Otradova, Lhýšova, Křekovic, Vosné, Lhoty Křekovské, Lhýšova, Křekovic,
Frauenhofu, Hrnčíř, Křížence donášel poštovní zásilky listonoš p. Václav Fingl
kamberský rodák, francouzský legionář a jako takový dostal po návratu z legií tuto
službu. Sloužil až do r. 1951 kdy byl zatčen v souvislosti s vraždou V. Burdy. Kolem
r. 1953 jako listonoš působil Karel Zachař z čp 1161
Poštovní úřad v čís. 2 převzal dnem 15.3.1939 poštmistr Emanuel. Ležák,rodák
z Kladenska, vyhnaný ze „Slovenského štátu“. Jeho zásluhou byl poštovní úřad
přemístěn do čís. 77 po Ant. Tellerovi. Po něm Helena Tesařová(1948 - 1950)již
v čp.38 Schorný, Kupka, Hauser, Kopecký, Josef Hudec, Marie Formanová, Emilie Slabá a
od r. 1979 Dagmar Kříženecká. Někdy kolem r. 1978 byla pošta přemístěna do školní
budovy potom do domu čp 2 a pak znovu do bodovy školy. Od března 1998 se kamberská
pošta stala pouze poštou podací napojená na řídící poštu louňovskou.
Telefon byl povolen v r 1924 ministerstvem pošt a telegrafů v Praze se spojením na
Tábor i na Vlašim. Byl u čís p. 83 v Kamberku v domě pí. R. Zachařové za obnos 12 000
Kč. Podávání telegramů bylo povoleno od 1.ledna 1927 v domě čp.2 náležející
Spořitelnímu a záložnímu spolku. Do Ml. Vožice byl obsah telegramu ze zdejšího úřadu
odtelefonován a dále ho expedoval telegrafní úřad mladovožický.
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V r. 1953 byla zrušena trafika Karla Zachaře , protože má nemocnou manželku a sám jako listonoš nemůže trafiku obsloužit

