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MĚSTEČKO PŘEVZALO PROVOZ POŠTY 
 Od 1. dubna 2018 začala nová 

éra poštovní pobočky v Mlázovicích. 

Provozuje ji obec, pro klienty se nic 

podstatného nemění.   

 Snahy o masivní rušení pošt na 

venkově se začaly objevovat již po roce 

2005. Také Mlázovice navštívila tehdy 

pracovnice České pošty a snažila se pře-

svědčit Radnici, aby provoz pošty převza-

la. Samozřejmě byla odmítnuta, protože to 

kromě velkých organizačních problémů 

znamenalo výrazné a trvalé dotování pro-

vozu z obecního rozpočtu.   

 Další vlna snahy o redukci poštov-

ní sítě přišla v roce 2017. Tehdejší minis-

terstvo vnitra, pod které pošty spadají, 

rozhodlo o převodech klasických poštov-

ních poboček pod tzv. „Partnery“ a v celé 

republice se odstartovala obrovská změna 

poskytování poštovních služeb. Na jejím 

konci má být téměř 3000 „Pošta Partnerů“ 

provozovaných soukromníky a obcemi a 

pouze 400 klasických pošt patřících stát-

nímu podniku. Stát i Pošta sice tvrdí, že se 

pro zákazníky nic nezmění, ale o výsledku 

si může udělat každý představu sám.   

 Těmto změnám se nevyhnuly ani 

Mlázovice. I když městečko oddalovalo 

okamžik zániku státní poštovní pobočky, 

jak to jen šlo. Zastupitelstvo nakonec jed-

nomyslně rozhodlo o převzetí provozu 

místní pošty obcí, protože její služby po-

važuje za jeden ze základních pilířů ob-

čanské vybavenosti na venkově. Vždyť 

Pošta v Mlázovicích je velmi využívaná. 

Pro řadu lidí by znamenala návštěva nej-

bližší pobočky v Lázních Bělohradě půl-

denní výlet. A alternativu provozu poštov-

ních služeb mezi rohlíky a salámy zastupi-

telé zamítli, jako zcela nedůstojnou a pro 

veřejnost nedostačující. Navíc se domní-

vají, že v řadě obcí nebude mít provoz 

pošty v potravinách dlouhou budoucnost.   

 Provozovatelem nové obecní pošty 

byla určena dceřinná společnost Mlázo-

vické služby, s.r.o.. Ta disponuje přísluš-

nými živnostenskými listy, vhodným soft-

warem, je plátcem DPH, apod. V tomto 

případě bylo lepší oddělit podnikatelskou 

činnost od běžného chodu obce.   

 1. dubna 2018 nastal den „D“. Po 

desetiletích přešla pošta ze státu do provo-

zování obce. Předcházela tomu částečná 

rekonstrukce prostor prováděná za provo-

zu. Pro klienty pošty je nyní k dispozici 

odpovídající zázemí a velmi příjemné 

prostředí. Kromě oprav omítek byla polo-

žena nová dlažba, vybourána stará tele-

fonní hovorna a instalováno nové topení, 

namísto starých akumulaček. Prostory 

byly vybaveny novým nábytkem, výpo-

četní technikou a dalším zařízením zajiš-

ťujícím bezproblémový provoz. Zcela 

nové je také několikastupňové moderní 

zabezpečení.   

 Pošta, kterou provozuje městečko, 

poskytuje prakticky všechny služby, na 

které byli klienti zvyklí z dřívější doby. 

Samozřejmostí jsou veškeré listovní a 

balíkové služby, prodej doplňkového poš-

tovního zboží, losů, dálničních známek či 

dobíjení mobilů všech operátorů. K dispo-

zici jsou také služby poštovní spořitelny, 

obsluha bankovních účtů, ale i různá spo-

ření, pojištění atd. Obnoven byl prodej 

novin a časopisů. Ten se na Poštu do Mlá-

zovic vrátil po 20 letech. Nyní se ještě 

připravuje spuštění terminálu Sazky s 

kompletními službami.   

 Velkou a prospěšnou novinkou je 

také prodloužení otevírací doby směrem k 

pozdnímu odpoledni. V pondělí a ve stře-

du je otevřeno až do 17.15h, což umožňu-

je mnoha dalším občanům, pro které byla 

pošta doposud nedostupná, využít nově 

jejich služeb. Samozřejmostí je pak stálá 

otevírací doba, aby veřejnost nemusela 

před každým dnem zjišťovat, jak je vlast-

ně otevřeno (tak, jako v posledních dvou 

letech).   

 O tom, zda-li pošta v Mlázovicích 

přežije další desetiletí, rozhodnou jednak 

schopnosti státního podniku Česká pošta 

reagovat na vývoj trhu poštovních a fi-

nančních služeb a adekvátně mu přizpůso-

bovat své chování a především sami mlá-

zovičtí občané. Je nutné, aby využívaly 

všechny služby a produkty, které pobočka 

nabízí (a nekupovali je jinde). K tomu 

bude obec, jako provozovatel, maximálně 

vstřícná a bude se snažit provozovat poštu 

tak, aby to lidem vyhovovalo. Oproti to-

mu ale očekává, že lidé skutečně služby 

pošty v Mlázovicích využijí a tržby z 

těchto služeb pomohou snížit plánovanou 

ztrátu z provozu, která je nyní odhadová-

na na 100 tisíc korun ročně. A tuto částku 

bude muset každý rok obec doplatit ze 

svého. Kromě toho bude velmi složité  

zajistit personálně provoz, například v 

období dovolených, v případě školení, 

nemoci apod.   

 Ke snížení nákladů na provoz poš-

ty má přispět také výtěžek z prodeje papí-

renského a drogistického sortimentu, kte-

rý od loňského roku probíhá na Obecním 

úřadě. Původní plán přesunout jej po ote-

vření na poštu sice padl (oproti původním 

předpokladům nelze využívat techniku 

pošty pro další aktivity a také je zde málo 

místa), ale prodej bude i nadále probíhat 

na Radnici. Lidé tak mohou nakoupit širo-

ký sortiment velmi kvalitního zboží, za 

nejnižší cenu na trhu, a ještě tím podpořit 

provoz své vlastní obecní pošty v Mlázo-

vicích!   

 Městečko se snažilo udělat maxi-

mum pro to, aby lidé v Mlázovicích měli 

poštu. Samozřejmě tak bude činit i nadále. 

Nyní záleží na veřejnosti, jak se k tomu 

postaví, a zda-li také ona udělá vše pro to, 

aby zde logo pošty viselo i za pár let. 

Stálá otevírací doba Pošty Mlázovice 

 
 

Pondělí    8.00h - 9.30h  15.15h - 17.15h 

 

Úterý       8.00h - 9.30h  13.30h - 15.30h 

 

Středa     8.00h - 9.30h 15.15h - 17.15h 

 

Čtvrtek    8.00h - 9.30h  13.30h - 15.30h 

 

Pátek       8.00h - 9.30h  13.30h - 15.30h 

  

Pošta má také nový telefon (ten starý 

přestal fungovat 31.3.2018): 

 

604 260 916 



Dětský maškarní bál 2018 
 Mateřská škola Mlázovice, za 

pomoci a podpory městečka Mlázovice 

a rodičů dětí, uspořádala v sobotu 17. 

března 2018 Dětský maškarní bál. 

 Maškarní bál je v Mlázovicích už 

dlouhá desetiletí jednou z nejoblíbeněj-

ších akcí pro děti. Bývá plno a všichni se 

dobře baví. Nejinak tomu bylo i letos. 

Pestře vyzdobený sál mlázovské Radnice 

se krátce po druhé odpolední zcela zapl-

nil drobotinou v doprovodu rodičů a pra-

rodičů.    

 Maminky si opět daly záležet, děti 

měly nejrůznější nápadité masky, které si 

přítomní mohli nejlépe prohlédnout při 

úvodní promenádě. Poté už následovala 

volná zábava a tanec. Hudbu zajistil ne-

nahraditelný DJ Míra Dvořák. Všichni 

přítomní, malí i velcí, byli uchváceni 

skvělým vystoupením děvčat z tanečního 

kroužku při ZŠ Lázně Bělohrad.  

 Nechyběly ani tolik oblíbené sou-

těže, při kterých nikdo nepřišel zkrátka, 

sladká odměna byla pro všechny. Vstu-

penky byly slosovatelné, šťastní výherci 

si odnesli pěkné ceny, například dort. 

Odpoledne se krásně vydařilo, děti se 

parádně vyřádily a dospělí odreagovali 

od všedních povinností. 
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 Střípky z našeho městečka 
●  V průběhu března provedli pracovníci 

městečka kompletní ostříhání keřů a trva-

lek ve výsadbách po celém městečku. V 

letošním roce se chce obec více zaměřit 

na péči o zeleň, která byla loni poškozena 

výkopovými pracemi a zároveň, kvůli 

nedostatku pracovníků, nedostala péči, 

kterou měla. 

●  Úřad práce ČR poskytnul městečku 

významnou dotaci na zřízení a provoz 

míst veřejně prospěšných prací. Letos 

Mlázovice obdrží finance na tři pra-

covníky. Ještě důležitější však je, že na 

rozdíl od loňského roku to vypadá, že 

místa budou brzy obsazena. To se vidi-

telně projeví v čistotě městečka a stavu 

veřejné zeleně. 

●  Pracovníci odborné firmy provedli 

obnovu vybrané obecní zeleně, která byla 

poškozena výkopovými pracemi společ-

nosti ČEZ, při kabelizaci v loňském roce. 

Záhony byly upraveny na náklady ČEZ.  

●  Místní knihovna oznamuje čtená-

řům následující změny v otevírací do-

bě: během státních svátků 1.5.2018 a 

8.5.2018 bude zavřeno. Další otevírací 

den bude až 15.5.2018. 

●  Na základě dohody mezi obcemi Cho-

teč a Mlázovice dojde k dílčí úpravě vzá-

jemné katastrální hranice tak, aby byla v 

terénu tvořena logickým celkem. Díky 

tomu se do Chotče vrátí pozemky vlastní-

ků, kteří mají v tomto katastru další ne-

movité věci, což usnadní jejich evidenci. 

DĚTSKÉ KARNEVALOVÉ CVIČENÍ 

 

 Po úspěšném reji masek děti ještě 

své kostýmy neuklidily. Všemožné posta-

vičky se tentokráte věnovaly aktivnímu 

pohybu. 

 Jako každé úterý, tak i 20. března 

2018, jsme se s dětmi sešli v místní tělo-

cvičně na oblíbené cvičení. Tentokrát 

jsme si ho oživili maskami. Účast byla 

opravdu veliká. Jedenáct dětí z obce si 

přišlo zacvičit a zasoutěžit v úterní pod-

večer. 

 Atmosféra byla skvělá, pro děti 

byla připravena malá rozcvička a poté i 

zajímavé soutěže. Skákání přes švihadlo, 

hod balónem do tunelu, motání želviček 

na provázku a spousta dalších zajímavých 

her. I když se nikomu nechtělo domů, čas 

byl neúprosný a za dveřmi už čekali rodi-

če na své ratolesti. Každý dostal na cestu 

domů balíček s pár dobrotami. Všichni se 

těšili na další cvičení. 

 Doufám, že i za rok se nám karne-

valové cvičení vydaří a dětičky nám bu-

dou přibývat.  

 

      Lenka Nováková  

 

VELIKONOČNÍ DÍLNIČKA 
 

 V neděli 25. března 2018 připravi-

lo sdružení „Mlázovičtí rodiče dětem“, ve 

spolupráci s Restaurací Radnice, veliko-

noční tvoření. 

 Pro rodiče s dětmi byla připravena 

spousta nápadů na velikonoční dekorace a 

další náměty si přinesli účastníci s sebou. 

Největší oblibu si získalo barvení vajíček 

laky na nehty, u kterého se téměř celou 

dobu bavila většina dětí. A tak maminky 

měly čas na výrobu dekorací z vrbového 

a březového proutí. Pod šikovnýma ruka-

ma vznikaly závěsné košíčky, hnízda se 

senem, věnce na dveře, ale tvořivé ma-

minky vyráběly i zajíce a slepičky ze se-

na. Fantazii se meze nekladly a tak vý-

robků byla opravdu spousta. 

 Nesmím však opomenout na rodi-

nu Šimůnkovu, která nám již tradičně 

přišla ukázat výrobu pomlázek a těm nej-

menším, s radostí a nadšením, pomohli tu 

jejich vysněnou pomlázku uplést. Spoko-

jeni byli všichni a každý si domů odnášel 

nádherné výrobky a pomlázky. 

KALENDÁŘ AKCÍ 

 
30.4.2018 - Pálení čarodějnic - Městys 

Mlázovice Vás zve na "Pálení čarodějnic 

2018", které se uskuteční v areálu koupa-

liště (za trafostanicí). Připravena bude 

vatra pro děti, stejně jako v loňském ro-

ce. V průběhu celého odpoledne a večera 

bude otevřeno občerstvení na koupališti s 

bohatou nabídku občerstvení. Sdružení 

"Mlázovičtí rodiče dětem" plánuje odpo-

lední zábavný program pro děti v areálu 

koupaliště. Čarodějné rejdění skončí 

před zapálením vatry, cca v 19.30h. 

5.5.2018 - Zvičina - Pořadatelé Vás 

zvou na 51. ročník Memoriálu Václava 

Dobeše "Zvičina 2018". Běh startuje ve 

13.30h, závod kol je od 11.00h a dopro-

vodný turistický pochod startuje průběž-

ně celé dopoledne. Pro turisty z Mlázo-

vic odjíždí autobus z Náměstí již v 8:30h 

(POZOR TO JE ZMĚNA!). Autobus je 

možné využít i na zpáteční cestě ze Zvi-

činy.  

9.5.2018 - Zápis do MŠ - Mateřská ško-

la v Mlázovicích oznamuje rodičům, 

kteří mají zájem o docházku dítěte do 

školky ve školním roce 2018/2019, že 

zápis do MŠ bude probíhat ve středu 9. 

května 2018 od 9.00h do 10.00h. Veške-

ré informace a formuláře Vám rádi po-

skytnou ve školce, stejně tak je možné se 

přijít podívat na chod zařízení na vlastní 

oči. Bližší informace jsou uvedeny na 

stránkách MŠ. 

 


