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POŠTA UZAVŘE SVOJI POBOČKU V MLÁZOVICÍCH, 

JEJÍ PROVOZ PŘEVEZME MĚSTEČKO 
 Radnice považuje poštu za důle-

žitý prvek veřejného života. Proto od 

dubna příštího roku otevře novou po-

bočku.   

 Pošta byla v městečku založena 17. 

3. 1894. Přežila pád Rakouska-Uherska, 

první republiku, obě války, komunismus i 

divoké období privatizace. Nepřižije 

ovšem vládu Bohuslava Sobotky. Podob-

ně, jako v celé republice, dochází i na 

Jičínsku k plošnému uzavírání klasických 

poštovních poboček na malých obcích, ale 

i ve větších městech. Na základě vládního 

usnesení bude sama pošta provozovat 

pouze menší počet vlastních provozoven 

ve velkých městech, naprosté většiny po-

boček ve zbytku země se zbaví.   

 Stále častěji slýcháme z úst vyso-

kých státních představitelů, jak je nutné 

podporovat venkov, aby se nevylidňoval. 

Vymýšlejí různé dotace, podpory a proce-

dury. V pražských kancelářích a na papí-

ru. Ale současně s tím plošně ruší jedno z 

tradičních míst, které na vesnici znamená 

poskytnutí dobré a potřebné služby a je 

jednou z mála příležitostí pro pravidelné 

setkávání lidí.   

 Díváme-li se na výdajovou stránku 

státního rozpočtu, nestačíme se divit, na 

jaké zbytečnosti putují každoročně miliar-

dové částky. A peníze na dotaci pro poš-

tovní síť nejsou, proto se musí omezovat 

(stát to nazývá optimalizací). Škoda, že 

nikdo nevidí v souvislostech doslova ško-

lácké chyby, kterých se bývalá vedení 

pošty dopustila a za něž nese odpovědnost 

i politická reprezentace, která ji má přes 

ministerstvo vnitra řídit. Vrcholní mana-

žeři pošty, kteří si vypláceli milionové 

platy a vysoké odchodné a zaplavili poštu 

nesmyslnými produkty, nepřišli na to, že 

má pošta vozit balíky a jiné zásilky. Takže 

na základech někdejší neschopnosti tohoto 

státního podniku vyrostlo mnoho přeprav-

ních společností, které mají miliardové 

roční obraty a tomu odpovídající zisky. A 

kdo měl prvotní výhody pobočkové sítě, 

dep, dopravy, místní znalosti?   

 Druhým zásadním problémem poš-

ty je absence její vlastní banky. Dlouhé 

roky zajišťuje pouze styk s klienty pro 

jiný peněžní ústav, samozřejmě hlavní 

zisky inkasuje její partner. Přitom provoz 

vlastní poštovní banky je rozhodně smys-

luplnější než prodej všech možných a 

nemožných pojištění, spoření a jiných 

služeb, kterými pracovníci pošty povinně 

a často nevhodně obtěžují veřejnost. A 

také by byl ekonomicky smysluplný, což 

dokazuje situace na českém bankovním 

trhu. Těmito poště blízkými, ale i jinými 

službami, by si státní podnik bez problé-

mu zajistil dostatek finančních prostředků 

na provoz všech poboček, včetně těch na 

venkově. I bez dotací.   

 Namísto toho rušíme a škrtáme. 

Ministerstvo vnitra a Generální ředitelství 

České pošty ještě prezentují, jak to dobře 

vymyslely. Vždyť se vlastně žádná pošta 

neruší, v každé obci zůstane zachována. 

Pošta ji nabídne jako franšízu v rámci 

projektu „Pošta Partner“ jinému subjektu 

a žádný problém. To je ovšem povedené 

partnerství. Reálná finanční ztráta každé 

poštovní pobočky převzaté cizím partne-

rem bude činit zhruba 100 tisíc Kč ročně. 

Další problémy přináší otázka obsazení 

míst vhodnými lidmi a jejich vzájemná 

zastupitelnost. Zvláště při přísných poža-

davcích pošty a požadovaných smluvních 

pokutách.   

 I přes všechna uvedená negativa a 

budoucí velké problémy, rozhodli mlázo-

vičtí zastupitelé jednomyslně, že městeč-

ko provoz pošty převezme. Obec považuje 

poštovní, peněžní a další služby zde po-

skytované, za naprostý základ občanské 

vybavenosti, který musí být v Mlázovi-

cích dostupný. Vždyť dojet na nejbližší 

poštu do Lázní Bělohradu znamená prak-

ticky půldenní výlet. To není reálné ani 

pro seniory, ale ani pro většinu ostatní 

veřejnosti.   

 K uzavření tradiční pobočky by 

mělo dojít 31. 3. 2018. Ihned od 1. dubna 

2018 otevře novou pobočku obec, pro-

střednictvím společnosti Mlázovické služ-

by, s.r.o.. Kde to bude, je ještě v jednání. 

V úvahu připadá nájem ve stávající poš-

tovní budově na náměstí nebo některý z 

obecních objektů po stavební úpravě. Po-

skytovány budou veškeré služby jako do-

posud, některé další přibudou. Vstřícnější 

bude také otevírací doba, která musí být 

stabilní (ne jako dnes, kdy se den ze dne 

mění) a zároveň musí reflektovat, že mno-

ho obyvatel městečka za prací dojíždí a 

proto musí být pošta otevřená i v pozděj-

ších odpoledních hodinách. Jinak služba 

ztrácí smysl.  

 Před Obecním úřadem stojí mnoho 

problémů, které je třeba vyřešit. Bude to 

stát spoustu času, starostí i peněz. Přesto 

se zastupitelé obce domnívají, že je to 

naprosto správné rozhodnutí, které pomů-

že lidem. 

JAK TO VYPADÁ S KOMPOSTÉRY? 

To je nyní nejčastější otázka, která směřu-

je na pracovníky obecního úřadu. Situace 

je následující. V těchto dnech je dokončo-

vána za celý mikroregion rozsáhlá doku-

mentace, včetně všech příloh, která je nut-

ná k podání dotace na Státní fond životní-

ho prostředí. Vlastní žádost bude podána 

na přelomu května a června a poté se bude 

čekat na kompletní vyhodnocení progra-

mu. Pokud mikroregion uspěje, proběhne  

výběrové řízení na dodavatele kompostérů 

a jejich vlastní dodávka. Občané by se 

kompostérů zdarma mohli dočkat v průbě-

hu letošního podzimu. Samozřejmě jen za 

předpokladu přidělení dotace.  
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Proběhlo 16. zasedání zastupitelstva městečka 
 V pondělí 10. dubna 2017 se sešli obecní zastupitelé. Na programu byly pouze dva 

body. Zastupitelstvo bylo svoláno kvůli dvou naléhavým tématům již čtrnáct dní po před-

chozím zasedání:  

1) Schváleno bylo rozsáhlejší Rozpočtové opatření č.2/2017, které reaguje na aktuál-

ní vývoj příjmů a výdajů obecního rozpočtu a také na upřesnění přislíbených dotací 

v letošním roce. 
2) Dále zastupitelé obsáhle řešili budoucnost pošty v Mlázovicích, na základě oznámení 

České pošty, že hodlá svoji zdejší pobočku uzavřít. Zastupitelé rozhodli, že provoz pošty 

převezme obec, prostřednictvím své společnosti Mlázovické služby, s.r.o..Tématu se ob-

sáhleji věnuje samostatný článek. 

 Střípky z našeho městečka 
●  I přes velké problémy a nedostatek 

pracovníků na veřejně-prospěšné prá-

ce, se povedlo dokončit jarní zametení 

průjezdných komunikací v obci. Po 

ručním předmetení vše dočistil zame-

tací vůz krajské správy silnic. 

●  Na základě častých dotazů, které 

směřují na obecní úřad, sdělujeme, 

že se nyní připravuje projekt opravy 

silnice z Mlázovic do Šárovcovy 

Lhoty (investorem je kraj) a dále i 

oprava polní cesty k Horce 

(investorem bude obec s přidělením 

dotace). Není tedy pravda, že kvůli 

jedné cestě se neopraví ta druhá. 

●  Obecní úřad informuje občany, že 

od jara letošního roku došlo v Mlázo-

vicích k výraznému nárůstu rychlosti 

internetu po pevné lince. Díky imple-

mentaci nové technologie na ústředně 

je nyní v městečku dostupná technolo-

gie VDSL o rychlosti 20/2 MB/s. K 

nabídkám Wifi operátorů a mobilní 

technologii LTE se přidal další konku-

renceschopný produkt, který zvyšuje 

kvalitu v datovém spojení. 

●  Mlázovické služby, s.r.o. nabízejí 

občanům i všem dalším zájemcům 

papírenské výrobky za nejnižší ceny 

v ČR. Díky přímému napojení na  

výrobce je v nabídce několik druhů 

toaletního papíru, papírových ku-

chyňských utěrek, papírových ka-

pesníků, kosmetických kapesníčků, 

ubrousků a dalších výrobků. Uvede-

ný sortiment byl nejprve nasmlou-

ván pro obec a její organizace, ale 

vzhledem k cenové výhodnosti je 

nyní prodáván i veřejnosti. Veškeré 

výrobky jsou nyní k dostání na 

Obecním úřadě, později budou jako 

doplňkový sortiment v prodeji na 

poště.  Ceny jsou ještě nižší než při 

akcích supermarketů!! Neváhejte a 

přijďte se podívat. Trvalá nabídka. 

 Městečko provedlo revitalizaci 

břehu nad sportovišti u koupaliště. V 

rámci projektu byly provedeny terénní 

úpravy a vysazeny desítky stromů.   
 Sportoviště a koupaliště v Podlesí 

jsou oblíbenou lokalitou místních obyva-

tel, chalupářů i výletníků. Je zde soustře-

děno několik sportovišť, výborné koupališ-

tě s občerstvením a také tudy prochází 

turistické trasy a cyklotrasa. Jedná se o 

klidnou a snadno dostupnou oblast s širo-

kými možnosti vyžití, ale také ideální mís-

to k obyčejnému posezení s úchvatnými 

pohledy na nedaleké Krkonoše.   

 Proto se městečko snaží všechna 

sportoviště i jejich okolí udržovat. Jedním 

z posledních nevzhledných koutů byl břeh 

nad tenisovými kurty. Jeho část byla vyká-

cena v minulosti a trpěla častými sesuvy 

podmáčené půdy, druhá polovina se stala 

nepropustnou houštinou náletových dře-

vin. Stromy a keře, především břízy, silně 

znečišťovaly sportovní povrchy a u teniso-

vého kurtu dokonce ohrožovaly jeho život-

nost.   

 Zastupitelé několik let řešili, jak s 

lokalitou naloží. Od zahradní architekty 

Ing. Lenky Hladíkové, která pro městečko 

navrhovala novou zeleň na náměstí a hřbi-

tově, si nechali zpracovat projekt, jak ne-

vzhledný břeh oživit. Koncem loňského 

roku byla revitalizace schválena jako jeden 

z plánů roku 2017 a hned koncem zimy se 

začalo s vlastní realizací.   

 Nejprve byly odstraněny staré stro-

my a náletové dřeviny. Poté došlo k nave-

zení několika vozů zeminy a provedení 

hrubého urovnání velmi nesourodého po-

vrchu. V další etapě provedli zahradníci 

výsadbu 23 vzrostlejších stromů (javor 

klen, habr obecný) a 30 jehličnanů 

(borovice černá, borovice lesní). Zvoleny 

byly druhy, které jsou nenáročné a dobře 

se adaptují v našem podnebí. Po zkušenos-

tech z předešlých výsadeb obec zvolila 

větší stromy, které se dříve zapojí do kraji-

ny, ale zároveň jsou ještě cenově dostupné. 

 Nové výsadbě zatím přálo i jaro, 

které průběžně dodávalo závlahu prostřed-

nictvím dešťových srážek. V prvních le-

tech zde budou zaměstnanci obce provádět 

intenzivnější sekání trávy, aby sazenicím 

příliš nekonkurovala. V dalších letech by 

měla být lokalita jednoduchá na údržbu.   

 Sportovci již nyní mohou v klidu 

spát, hřiště nebudou v ohrožení. Především 

však Mlázovice získaly další atraktivní 

místo a pomohly přírodě. 

Z problematického zákoutí významný krajinný prvek 

 V neděli 30. dubna 2017 v pod-

večer se v areálu u koupaliště konalo 

tradiční pálení Čarodějnic. 
 Večer a noc, kdy duben předává 

vládu květnu, patří v Čechách oblíbené-

mu zvyku pálení Čarodějnic. Ani v Mlá-

zovicích tomu není jinak. Akce se tu již 

mnoho let koná v areálu u koupaliště. 

Všichni pořadatelé a účastníci s velkými 

obavami sledovali předpověď počasí, 

neboť letošní jaro je velmi chladné a 

deštivé. Příroda naštěstí přála, počasí 

ukázalo svou přívětivější tvář a tak nejen 

že nepršelo, ale dokonce čarodějky a 

čaroděje při jejich rejdech doprovodilo 

krásné zapadající slunce. 

 Ke zdárnému průběhu večera při-

spělo nejenom příznivé počasí, ale hlav-

ně mnoho ochotných lidí. Městečko za-

jistilo dřevo na vatru a její postavení. 

Maminky ze sdružení „Mlázováci dě-

tem“ připravily pro nejmenší účastníky 

několik tematických soutěží. Na každém 

stanovišti číhala nejméně jedna čaroděj-

nice, a tak splnění úkolů nebylo nic pro 

slabé nátury. Jen nejstatečnějším se po-

dařilo projít všemi nástrahami jako třeba 

trefit pavouka v síti šiškou, proletět na 

koštěti slalom z kuželek, nebo zalovit 

ručku do tajemných lahví, kde se mohlo 

skrývat cokoli.  

 Hlad a žízeň mohli přítomní za-

hnat a uhasit v hospůdce na koupališti, 

jejíž provozovatelé tuto příležitost záro-

veň využili k zahájení letošní sezóny. 

Čarodějnice po roce provětraly košťata 

 A tak se pálilo, soutěžilo, pilo, 

hodovalo, křepčilo, tancovalo, na košťa-

tech létalo až do ranního kuropění. 


