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Novinky z obce 

Již na podzim byli usazeny na 

okrajích obce měřiče rychlosti, 

které jistě zlepší dopravní 

situaci a dodržování rychlosti u 

nás. Bohužel jsme se stali 

objízdnou trasou v době oprav 

silnic kolem Staré Boleslavi a 

vypadá to, že otevřením těchto 

silnic se nic nezlepšilo.  

Od nového roku je změněn 

odvoz odpadů. Pro plasty – 1 x 

za měsíc, pro směsný odpad 2 x 

za měsíc. Kalendář svozu 

odpadů máte doma či na 

stránkách obce.  

Velmi příjemnou pozorností je i 

kalendář obce pro rok 2022, 

který připomíná těžké období 

konce 2.světové války v naší 

obci. V této tradici bychom 

chtěli pokračovat i v dalších 

letech. Dále byly opraveny části 

silnic před pomníkem padlých a 

u sokolského cvičiště. 

 

Vážení a milí spoluobčané, 

přicházíme za Vámi s prvním vydáním „Konětopského zpravodaje“, chceme se co nejvíce 

přiblížit „do Vašich domovů“ s informacemi a zajímavostmi z dění obce Konětopy.  

Rádi bychom ve zpravodaji mimo jiné zveřejňovali články o historii obce, povídání a 

zajímavosti, které nám nabízí krásné okolí obce Konětopy, úspěchy a výročí našich 

spoluobčanů, činnost SDH Konětopy a Mateřské školy Konětopy. S myšlenkou na vydání 

zpravodaje přišel kronikáři obce Konětopy pan Mgr. Vladislavu Nejedlý, zastupitelstvo obce 

tuto myšlenku podpořilo s tím, že vedoucím „redakční rady“ bude pan kronikář.  Informační 

zpravodaj bude vydávat obec Konětopy, do Vašich domovů bude přicházet jako čtvrtletník.  

Milí spoluobčané, věřím, že Vás myšlenka s vydáním „Konětopského zpravodaje“ osloví a 

pomůžete nám Vašimi příspěvky a podněty zpravodaj obohatit. Předem děkuji za spolupráci. 

Vaše starostka   Alena Šeligová 

 

 

Vánoční strom 2021 

Titul zasloužilý hasič 

 

Našemu sboru dobrovolných hasičů se 

dostalo vysokého ocenění. Z našich řad 

byl vybrán pan Petr Holeček starší a za 

jeho dlouholetou, intenzivní a poctivou 

práci pro SDH byl oceněn významným 

titulem „Zasloužilý hasič“. Tento akt se 

odehrál 27.října 2021 ve městě Přibyslav.  

Myslím, že takové ocenění je opravdu 

v dobrých rukou. V této době pracuje 

v SDH jako zástupce velitele a je hybným 

motorem všech brigád.  

Takže bratře Petře, děkujeme a 

přejeme Ti další úspěšné roky v našem 

sboru. 

Za SDH Konětopy Mgr. Vladislav Nejedlý 

Těžba smůly na Dlouhém běhu 

 

   Pohádka o covidu 

Bylo nebylo, narodilo se nám ve 

Wu – chanu něco zvláštního, malého, 

ale nebezpečného. Když se to objevilo 

u nás v březnu 2020, propukla velká 

hysterie a obava. Postupně to rostlo a 

strach z něj se neustále zvyšoval. 

V létě to lehce polevilo, aby to na 

podzim zase silně vzrostlo. Postupně 

to také měnilo jména – covid 19, delta, 

omikron…. V dalším roce byl scénář 

stejný. V létě klid, na podzim poplach 

a rychlé množení.  

Strach je pořád, i když do boje jsme 

povolali zbraně se jménem Pfitzer, 

Moderna, Astra Zeneca, Johnson či 

Novavax. Případy rostou, když jich 

bylo tisíc, strach byl velký a dnes je 

případů 60 000. Bojíme se méně, ale 

respekt je velký. Koho to nepostihlo, 

nechápe.  

Pro naše osvobození jsme povolali 

prince Vojtěcha, Prymulu, Blatného, 

Arenbergera, Vojtěcha či Válka, ani 

jeden z nich nebyl úspěšný a nebudou 

další. Smiřme se s tím a naučme se 

s covidem žít. Snad to jednou odejde… 

Mgr. Vladislav Nejedlý 

 

Mlha nad Starým jezerem    
30.12.2021 

 



 

             VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA SDH KONĚTOPY 

Po více jak dvouleté odmlce se podařilo uspořádat „Valnou hromadu“ 

našeho sboru. Termín připadl na sobotu 19.2.2022 od 17 hodin na 

sále obecní hospody. Jednání zahájil bratr starosta Jaroslav Bartůněk 

a seznámil přítomné s programem. Dalším bodem byla zpráva o 

činnosti za roky 2020 a 2021 prostřednictvím bratra Vladislava 

Nejedlého. Dále následovaly zprávy jednotlivých komisí.  

Za mládež přislíbila sestra Eva Nováková znovuobnovení činnosti 

kroužku mladých hasičů. Revizorem účtu byl zvolen bratr Václav 

Dvořák. Vyznamenáni byli manželé Šofrovi za 40 let věrnosti našemu 

sboru.  

Byl schválen plán práce na rok 2022: 1. Zábava (19.2.) - 2. Sběr 

železa - 3. Výlet pro děti a dospělé - 4. Uspořádání „Memoriálu“. 

Program pokračoval taneční zábavou s účastí 110 hostů, zábava 

pokračovala až do ranních hodin. 

                 Za SDH Konětopy Mgr. Vladislav Nejedlý 

 
Na slovíčko s panem Josefem Pařízkem (nar. 12. 1. 1931) 

V současné době jste se stal 2.nejstarším občanem Konětop a nejstarším mužem. Jak to vnímáte? 

Vnímám, ale nejraději bych byl v polovině současného věku 

Pokud vím, nepocházíte z Konětop. Seznamte čtenáře, odkud pocházíte a od kdy jste v Konětopech? 

Pocházím z Tuřic. V Konětopech jsem od roku 1952, oženil jsem se a za 14 dní jsem šel na vojnu. Tady žiji spokojeně dodnes. 

S Vaším životem je spojen humor a dobrá nálada. Jak si tyto věci udržujete? 

Snažím se stýkat s rodinou a kamarády. A i když jsou problémy, tak je dát pokud možno za hlavu. Covidová doba tyto věci 

zpřetrhala, ale humor mne stále neopouští. 

Co máte na Konětopech nejraději? 

Mám se tady velice dobře. Bývalo tady vždy hodně veselo. Nejraději jsem měl společenské akce – plesy, zábavy apod. Taky jsem 

protancoval celý večer. 

Kdo je Vám momentálně nejvíce na blízku? 

Celá rodina – synové se ženami, vnoučata a pravnoučata. 

Jak prožíváte covid dobu? 

Ovlivnilo mne to jako všechny. Celý život se nám snad jen na čas změnil. Dal jsem se i očkovat na doporučení rodiny. 

Jaký máte recept na dlouhověkost? 

Dobrá nálada a spokojenost v rodině. Gen dlouhověkosti mám zřejmě z maminčiny strany, kde se dožívali vysokého věku. 

Samozřejmě k tomu přispělo i to, že jsem hodně dlouho pracoval. 

Jak se momentálně cítíte? 

Velice dobře a strašně se těším na jaro. 

Co plánujete do budoucnosti? 

Přeji si, aby byla spokojená celá rodina. A těším se za kamarády do hospody. 

Děkuji za rozhovor a přeji hodně zdraví do dalších let. 

Mgr. Vladislav Nejedlý 

 

 

Hledáme datum této akce 

 

   Zápis z kroniky z roku 1923:  Justin Prášek – Brandejs město, panství a okres 

Konětopy jsou nejsevernější osadou okresu na úpatí slunného Dlouhého běhu. Jest zde vinice a potůček východně od obce vytékající a rybami oplývající. Jest zde 

statek vladyčí s mlýnem a dvorcem. Náleží Ctiborovi z Konětop. Na přelomu 15. a 16. století již Konětopy patří k okresu brandýskému a o tvrzi vypovídají jen zbytky, 

ruiny a propadlé sklepy. V 17. století je zde již 8 dvorců či gruntů. Správou církevní Konětopy patřily k Čečelicím a od roku 1780 k Hlavnu Kostelnímu. 

Mgr. Vladislav Nejedlý 

 



 

 

Tato neuvěřitelná zpráva nás zastihla 14. ledna tohoto roku. Jak 

se toto zjištění neslo po internetu, obava ze setkání s ním rostla. 

Naději, že se s touto šelmou setkáme, zvýšila TV PRIMA, TV NOVA 

či SEZNAM.CZ. Navíc nás v tom utvrdili pozorování a názory našich 

dvou spoluobčanů. S přibývajícím časem se již zřejmě jednalo sci-

fi. Fotky nikde, trus a stopy nikde. Možná nás napadlo, zda 

nežijeme někde v Himalájích, kde žije onen slavný „Sněžný muž“ 

zvaný Yetti. Ale o něm již vědci nějaká vědecká tvrzení přinesli. 

Proto se připojuji k názoru pana Čurdy, že ono hledané zvíře přišlo 

opravdu z Ruska, a to hodně dálného. Nyní mají Himaláje svého 

Yettiho, Skotsko svoji „Lochnessku“ a Konětopy svého medvěda. 

Nechme tuto legendu žít. 

Mgr. Vladislav Nejedlý 

 

 

 

 

Medvěd v Konětopech….                               aneb každá ves má svého yettiho 

 

           Mapa okolí Konětop 

S nápadem vytvořit tuto mapu jsem 

přišel již před pár lety. Doba 

„covidová“ prodloužila její realizaci 

zhruba na 4 roky. Ale dílo se 

opravdu podařilo a myslím, že 

pomůže zlepšit informovanost o 

naší obci. Impulsem bylo, že lidé 

parkují na návsi u rybníka a míří do 

okolních lesů za poznáním a 

turistikou. Mapy budou usazeny na 

parkovišti u rybníka a u jezer 

Konětopy. Jistě pomohou 

„přespolním“ orientovat se v naší 

lokalitě. Rád bych touto cestou 

poděkoval Obci Konětopy za její 

realizaci. 

Mgr. Vladislav Nejedlý 

 

Vítáme každého přispívatele do našeho zpravodaje - vnejedly@seznam.cz 
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JAK ŠEL ČAS… 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


