dlová, Marie Vobořilová, Jaroslava Charvátová, Blanka
Štambergová, Jana Klimpellová, Marta Richtrová či Jana
Kaltounková.
Pošta v Načeradci sídlila ve své existenci na více
místech, nejdříve v čp. 91 (u Kudrnů). Obecní kronika
říká, že zejména zásluhou poštovního úředníka Hubičky byla pošta po roce 1948 přestěhována do větších
prostor v čp. 105 (u Bukovských) na náměstí. Od 1. září
1998 je pošta v nové budově školy, na adrese Lhotecká 271.
Rok 1996 je poznamenán na poště Načeradec mimořádnou událostí, kdy došlo k přepadení pošty, které se
bohužel neobešlo bez násilí vůči dvěma pracovnicím
pošty.
V roce 1997 došlo k motorizaci přespolního doručování. Ubylo doručovatelů, poště bylo přiděleno auto
Lada – Niva, kterým doručovaly zásilky Jaroslava Charvátová a Alena Pavelková. V Načeradci doručovala Marta
Richtrová.
V dubnu 1999 byl modernizován poštovní provoz,
na poštu je dodán počítač vybavený programem APOST.
Dříve ručně vyhotovované doklady a uzávěrky byly již

do centrály zasílány online počítačovou sítí.
Při další centralizaci doručování v roce 2004 již na poště nezůstali žádní doručovatelé a veškeré doručování
zajišťovala pošta Čechtice, později pošta Vlašim, což
trvá dodnes.
Na poště v roce 2004 zůstala poštmistrová Alena
Adámková a u přepážky Jana Kaltounková. Od listopadu
téhož roku došlo k další redukci pracovníků a na poště
zůstává již jen poštmistrová Adámková. Po jejím odchodu do důchodu v roce 2005, přišla na její místo Dana
Lejčková z Pravonína.
Zatím poslední poštmistrovou v dlouhé řadě poštovních zaměstnanců je od roku 2014 Jana Kozojedová
z Lukavce. Pošta v Načeradci tedy funguje nadále a je
stále důležitou institucí pro občany. Kromě nabídky
různých služeb, produktů a zboží je pro místní i místem vzájemného potkávání. Přejeme jí, aby tomu tak
bylo nadále.
Autor tohoto článku, který sám na poštách pracoval
43 let, děkuje manželům Aleně a Václavovi Adámkovým
za spolupráci.
František Šimon

Gotická bašta sloužila jako vězení i skladiště soli
Naproti kostelní věži, zakrytá barokní radnicí, stojí široká čtverhranná bašta z lomového kamene. Pozorně
se dívejte – na jejích rozích můžete v omítce ještě dnes
tušit renesanční sgrafita.
Regionální vlastivědec Antonín Vlasák soudil, že
věž byla postavena v roce 1278 na obranu proti Braniborům současně s hradební zdí okolo kostela sv. Petra
a Pavla. Ta byla v roce 1836 zrušena, bašta ale přetrvala.
Její původní podoba patrně odpovídá vyobrazení
na znaku městyse Načeradec, který si můžete prohlédnout nad hodinami na věži radnice.
Patro věže zřejmě sloužilo jako skladiště soli, která sem
byla dopravována vysokými, dnes zazděnými dveřmi.
Dnes v něm visí zvon, darovaný v roce 1512 šlechticem
Zdeňkem Trčkou z Lípy. Pro svou historickou a uměleckou hodnotu ušel rekvírování za první světové války.
V přízemní klenuté místnosti najdete expozici s názvem
„Okénko do života našich předků“.
Expozice upoutá dobovým zařízením domácností
na přelomu 19. a 20. století, připomenuta je historie
a společenský život Načeradce nebo historie bašty.
Expozice „Okénko do života našich předků“ je otevřena v pracovní dny od 8 do 12 hodin a od 13 do 14 hodin.
Klíče jsou k vyzvednutí v kanceláři Úřadu Městyse Na-
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čeradec. Prohlídku mimo otevírací hodiny lze domluvit
na tel. čísle 317 852 335 nebo 734 362 070.
JS

Čtverhranná kamenná bašta byla postavena zřejmě
na konci 13. století (foto: M. Špoula).
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