
    KONĚTOPSKÝ ZPRAVODAJ          
ČTVRTLETNÍK 02/2022 

Informace z obce  

Vážení spoluobčané, 

vychází druhé číslo Konětopského zpravodaje, ve kterém bych se mimo jiné ráda poohlédla zpět za událostmi, které proběhly v obci Konětopy. 

22.dubna 2022 jsme se sešli na „Kus řeči s Petrem Nárožným“ na sále Obecní hospody Konětopy, účast na akci byla hojná a čas strávený s hercem 

Petrem Nárožným a moderátorem Jiřím Vaníčkem byl příjemný. 

30.dubna 2022- byl na sále obecní hospody Konětopy „Čarodějnický rej“, kde byly připraveny pro malé i velké děti tanečky, hry a výtvarné tvoření, 

připravili jsme „ČARODĚJNICI“, kterou jsme společně odnesli k ohni na „Skále“. Konětopští hasiči „ČARODĚJNICI“ připevnili na hranici a hranici 

zapálili. Ráda bych touto cestou jednotce SDH Konětopy poděkovala za spolupráci a odborné zajištění ohně.    

 6.května 2022 – na sále obecní hospody Konětopy byla „BESEDA“ a přednáška kronikáře obce Konětopy pana Mgr. Vladislava Nejedlého. Beseda 

byla na téma válečná léta a květen 1945 v Konětopech. Beseda s přednáškou byla zajímavá, připomněli jsme si útrapy našich spoluobčanů před 77 

lety, kdy byla obec Konětopy vypálena. Účast na besedě byla malá, je zcela možné i díky současnému válečnému konfliktu na Ukrajině. Děkuji panu 

kronikáři za velmi pěknou přednášku.    

7.května 2022- byla uctěna památka padlých   spoluobčanů u příležitosti 77.výročí vypálení obce Konětopy – 7.-8.května 1945, položením věnce u 

pomníku padlých v obci Konětopy, položení věnce proběhlo ve spolupráci s JSDH Konětopy, členů zastupitelstva obce a místními občany. Děkuji všem 

za účast na tomto pietním aktu. 

14.května 2022- jsme přivítali nové občánky Konětop, kteří se narodili v letech 2019-2022. Celkem jsme přivítali na sále obecní hospody Konětopy 8 

nových občánků naší obce.  Slavnostní přivítání občánků bylo připraveno ve spolupráci s Mateřskou školou Konětopy, děti pod vedením paní ředitelky 

přednesli pásmo písniček a básniček, poté každému vítanému občánku předali dáreček, který vyrobily.  

„Narození dítěte je tím největším darem a štěstím, které spolu rodiče prožívají, je vyvrcholením jejich velké lásky a vzájemné úcty, berou na sebe 

odpovědnost vychovat dítě v řádného občana, a nejen naši obce Konětopy. Být dobrým rodičem je velké umění a hloubka tohoto umění určuje, jaký 

člověk vyroste.“ 

20.května 2022 paní doktorka Zdeňka Svoreňová z veterinární ordinace v Čečelicích provedla očkování psů v naši obci. Celkem bylo naočkováno cca 

20 psů. Oceňuji zodpovědnost majitelů psů, kteří svá zvířata nechají naočkovat ať už mobilním očkováním, nebo v ordinaci.    

Mateřská škola Konětopy, příspěvková organizace 

V souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným   invazí vojsk Ruské federace došlo s účinností od 16.5.2022 ke zvýšení nejvyššího 

povoleného počtu dětí v mateřské škole Konětopy 20 na počet 21. Prázdninový provoz MŠ Konětopy je do 15.7.2022.  

Úklid v obci    

Koncem měsíce dubna 30.dubna byl uspořádán v naši obci mobilní svoz nebezpečných odpadů a odpadů určených ke zpětnému odběru, od pátku 

13.května do neděle 15.května byly na návsi přistaveny kontejnery pro svoz velkoobjemového odpadu, kontejnery byly naplněny a občané tuto službu 

využili, svoz odpadu bude opět na podzim 2022. Odpad rostlinného   původu - větve, tráva, listí aj. lze odkládat na pozemku ve „Skále „ par. č. 395 v k. 

ú. a obci Konětopy. Je třeba tento odpad oddělovat, hlavně větve. Obec má je uzavřenou dohodu se Zemědělským družstvem Dřísy o odvozu a likvidaci 

na štěpku. Prosím o dodržování dělení rostlinného odpadu.  

Děkuji občanům, kterým není lhostejné okolí jejich domu a udržují pořádek i na veřejných místech „před plotem“. Ráda bych poprosila Vás, občany 

Konětop, abyste nebyli nevšímaví ke svému okolí a upozornili na ty, kteří by chtěli ničit náš společný majetek př. na dětském  hřišti, veřejný mobiliář 

apod. 

Investiční akce v obci – v současné době probíhá výstavba nového chodníku ve směru na Dřísy, plynule naváže stavba chodníku ve směru na 

Sudovo Hlavno. Obec zadala objednávku na vypracování studie pro „Sportovní areál v obci Konětopy“ na pozemku par. č. 340 v k. ú. a obci Konětopy.“ 

v Ďolíku“. Na základě vypracované studie bude postupná realizace sportovního areálu v Konětopech v návaznosti na možnosti čerpání dotací. 

Jednání zastupitelstva obce Konětopy jsou veřejná, každý občan má možnost se zapojit do jednání a přednést svůj návrh, jak život v obci zlepši, co 

je třeba projednat apod. Z jednání jsou pořizovány zápisy, které jsou zveřejněny na úřední desce (i elektronické) OÚ Konětopy, dostáváte tak na vědomí 

informace z úřadu o dění v obci Konětopy.   

Vážení spoluobčané, 

letošní rok 2022 je rokem volebním, kdy budete vybírat své zástupce do zastupitelstva obce Konětopy. Volby se budou konat 23. a 24.září 2022 na 

čtyřleté období 2022-2026. Obecní zastupitelstvo Konětopy bude pracovat v 7členném složení. Věřím, že své právo jít volit využijete, k volbám přijdete 

a svým hlasem podpoříte kandidáta ve kterého vložíte svou důvěru. Ráda bych zároveň vyzvala Vás, občany Konětop, k účasti v zastupitelstvu obce. 

Kandidátní listiny se podávají registračnímu úřadu, nejpozději do 16,00 hodin 66 dnů přede dnem voleb, tj. pro letošní podzimní volby NEJPOZĎĚJI 

DO  19.7.2022 do 16,00hod. Každá volební strana, jejíž kandidátní listina bude  zaregistrována pro volby do zastupitelstva obce, může delegovat 

nejpozději do 30 dnů přede dnem voleb (pro letošní podzimní volby do 24.8.2022) jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise v 

každém volebním okrsku, ve kterém se do příslušného zastupitelstva volí. Pokud takto není dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů okrskové 

volební komise, jmenuje členy na neobsazená místa starosta obce. Volební komise v obci Konětopy je 4členná (3+1). 

Blíží se čas prázdnin, dovolených, dětských táborů. Ráda bych připomněla rodičům, Obec Konětopy přispívá dětem na ozdravné pobyty, školy v přírodě 

(tábory, lyžařské výcviky apod.) 1000,-Kč/rok/dítě trvale hlášené v obci Konětopy. Příspěvek je vyplacen na základě předloženého potvrzení o účasti. 

Přeji Vám hodně zdraví, krásně prožité léto plné slunečních dnů a spoustu pohody.         

                                                                                                               Alena Šeligová, starostka 

obce 

 



  

 

   

 

 

77. VÝROČÍ VÝPÁLENÍ OBCE KONĚTOPY 
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MŠ – PŘÁNÍ KE DNI MATEK 
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Bezpečnost a kriminalita v Konětopech 

Dne 11. 5. 2022 v době od 20:00 do 20:20 hod v obci Konětopy, v rodinném domě, spadla nezletilá dívka z otevřených francouzských dveří z 1. patra.     

Dne 13.05.2022 v 09:20 hodin hlídka PČR zasahovala v obci Konětopy v rodinném domě starší ženy, kde se má nacházela cizí osoba. Na místě zjištěno, 

že osoba byla do domu pozvána touto starší ženou, která trpí Alzheimerem. Dechovou zkouškou přístrojem Dräger  u cizí ženy byla naměřena hodnota 

3.07 promile alkoholu v dechu. 

Dne 9. dubna 2022 v 03:30 hod. jel řidič K. s vozidlem Ford Tourneo Custom v obci Konětopy, po silnici III/24424 ve směru od centra obce k obci Čečelice, 

kdy na přímém úseku komunikace vyjel vpravo ve směru jízdy mimo komunikaci, kde následně došlo k nárazu přední částí vozidla Ford s betonovým 

oplocením domu čp. 116, přičemž došlo k zahoření motorové části vozidla. Po dopravní nehodě řidič K. místo dopravní nehody opustil, aniž by na místě 

vyčkal příjezdu policie. Alkohol u řidiče K. nelze z výše uvedených vyloučit. 

Dne 9. dubna 2022 okolo 11:15 hodin hlídka DI Policie ČR zastavila v obci Konětopy ve směru od obce Dřísy před domem č.p. 33 osobní automobil 

ŠKODA OCTAVIA. Řidič uvedeného vozidla byl vyzván k předložení předepsaných dokladů pro provoz a řízení vozidla, kdy předložil jen občanský 

průkaz, ORV a zelenou kartu, řidičský průkaz nepředložil. Provedenou lustrací bylo zjištěno, že ztotožněný řidič A. K. má Městským úřadem Brandýs nad 

Labem, vysloven platný zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, a to na období od 22.02.2022 do 22.02.2024. 

 

Lukáš Varga, místostarosta 

  
 

Vypálení Konětop – 77. výročí 

Přednáška se konala v pátek 6.5.2022 od 19 00 hod. Byla složena 
ze tří částí:  1) Události v obci v letech 1938 až 1945.                                  
  2) Fotky z tohoto období                                                                      
               3) Film zaznamenaný po vypálení.   
          

Stěžejní částí byl popis posledních dvou dnů 2.světové války, a to 
7.5. a 8.5. v naší vesnici. Nepříjemným překvapením byla malá účast 
občanů. Myslím, že není na místě si tyto události nepřipomínat a 
neuctít hrdinství všech, kteří za nás položili i životy. Na druhou 
stranu zde byla na závěr vedena diskuse v téměř rodinném 
prostředí. Děkuji všem, kteří svojí přítomností projevili zájem o dění 
v obci. V přednáškách z naší historie budeme pokračovat. 

Mgr. Vladislav Nejedlý 

 

NA SLOVÍČKO ……   s paní Vlastou Cikánkovou, nejstarším občanem Konětop (14.7.1928) 

1. Jak vnímáte, že jste se po úmrtí p. Polívkové stala nejstarším občanem naší obce? 

Přemýšlím o tom dost často a zároveň si to uvědomuji. Ale budeš se divit, já se na ten věk vůbec necítím. 

2. Prožila jste dlouhý, ale těžký život stíhaný rodinnými tragédiemi. Kde jste brala sílu vše překonat? 

Těžko se mi na to odpovídá. Musela jsem žít, život je někdy takový a zároveň jde dál. Z mysli to už ale nikdy nevymažu. 

3. Žila jste za 1.republiky, za 2.světové války, za komunistů či v dnešní demokracii. Na kterou dobu vzpomínáte nejraději?  

Nejkrásnější je samozřejmě mládí. I když velmi těžké. Oba rodiče skončili v Terezíně. Tatínek se už nevrátil. 

4. Ve Vašem domě žijete od narození. Co máte na Konětopech nejraději? 

Mám ráda společnost. Ráda si popovídám s lidmi. Nejvíce si vážím těch upřímných.  

Nedovedu si představit, že bych žila jinde. 

5. Máte nějaký recept na vitalitu a dlouhověkost? 

Na to snad recept není. Celý život jsem těžce pracovala (38 let v místním JZD).  

Ráda jsem to dělala hlavně pro rodinu. Ležet ani sedět nevydržím, i když mě něco bolí. 

6. Jak se cítíte v současnosti? 

Velice dobře. Mám výborné sousedské vztahy.  

Velmi mi vypomáhá rodina vnučky Moniky a vnuka Luboše. 

7. Co Vám dělá radost v tak pokročilém věku? 

To je jednoduché. Vnoučata a pravnoučata 

Přeji hodně zdraví k blížícím se narozeninám a děkuji za příjemný rozhovor. 

Mgr. Vladislav Nejedlý 

 

 



 

 

Ukliďme Česko – ukliďme Konětopy a okolí  

První dubnový víkend proběhla v pořadí již 3. úklidová akce. Dobrovolníci z Konětop vyrazili vyčistit příkopy kolem příjezdových 

komunikací směr Dřísy, Čečelice a Sudovo Hlavno. Úklid probíhal i v obci, v okolí polních cest a také kolem cesty na Dlouhý běh. Do naší 

třetí úklidové akce se nově a s plným nasazením zapojila rodina Blechových z Čečelic a dobrovolníci ze sousedních Dřís. 

„Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne.“ Zatím bohužel vzniká a je ho neskutečně mnoho. Někteří pro jistotu svůj odpad domů 
vůbec nedovezou. Jednoduše se ho zbaví vyhozením do přírody. A tak se nám v okolí Konětop nashromáždilo opravdu veliké množství 
odpadu. Přispěla k tomu i doba covidová, kdy do přírody začalo vyrážet mnohem více lidí než obvykle. A tak se tu kromě plastových lahví, 
plechovek od nápojů, kelímků od kávy nebo nefunkční elektroniky objevilo i nemalé množství roušek a respirátorů. Když jsem na sociální 
síti objevila výzvu od spolku Ukliďme Česko, který se úklidem přírody zabývá již od roku 2013, bylo rozhodnuto.  

Prostřednictvím sociálních sítí jsme s manželem oslovili všechny, kteří nejsou lhostejní k tomu, jak to u nás vypadá. První úklid 
Konětop proběhl v březnu roku 2021 a zapojilo se asi 30 dobrovolníků. Obec zajistila likvidaci nasbíraného odpadu a odměny pro děti. 
Výsledek byl neskutečný. Nalezli jsme např. gauč, sedačky z auta, kola od nákladních aut včetně kovových disků, pytle se stavební sutí, 
odhozené záchodové mísy, dále neskutečné množství pet lahví, skla, plastových kelímků, krabiček od cigaret a mnoho zajímavých 
kuriozit.  

V září téhož roku jsme vyrazili na druhý úklid a ten poslední proběhl letos v dubnu. Při každé akci naplníme plný kontejner. Stále nás 
tíží černá skládka, která čeká na odklizení v lese u jezera směr Čečelice (katastr obce Čečelic). Obec Konětopy finančně podporuje naší 
dobrovolnickou činnost, stará se o likvidaci odpadu, občerstvení a odměny pro děti. Největší radostí je právě účast našich dětí, které se 
s neskutečným nasazením vrhají do úklidu.  
 

Na podzim plánujeme další úklid, termín je shodný s Celosvětovým úklidovým dnem WORLD CLEANUP DAY 2022, a to 17. září 2022.  
 
Děkujeme všem, kteří pomáháte!  
                                                                                                                                                                            Ivana Ratkovská 

     
     Jaro 2021 – první úklid 

        
Podzim 2021 – druhý úklid 

Jaro 2022 -třetí úklid 

 

 



 

 

                                          PÁLENÍ ČARODĚJNIC 

Krásná myšlenka oslavy této tradice. Mezi 16. až 19. hodinou čekal na děti a jejich rodiče krásně 

vyzdobený sál obecní hospody. Slet začal soutěžemi, tancem a skončil odnesením ČARODĚJNICE na vrchol 

ohně. Poté pokračovalo opékání buřtů (zajistil OÚ Konětopy) a volná zábava. Ve 20 hodin zapalují místní 

hasiči vatru a zároveň tvoří požární dozor. Tato akce končí v pozdních večerních hodinách. Rád bych 

poděkoval strůjcům „pálení“ a hlavním čarodějnicím starostce Aleně Šeligové a paní Veronice Dorňákové. 

Nesmím zapomenout na členy SDH Konětopy, kteří vytvořili požární hlídku ve složení – Jaroslav Bartůněk, 

Josef Bystrý ml., David Šarše a Matěj Krejza. 

Nyní je dobrá příležitost se vrátit do historie těchto oslav v Konětopech. Dlouhodobě u nás bývala velká 

hranice a pálení březových košťat. Velmi dlouho do poloviny 70.let se pálilo na tzv. druhé skále. Poté, co 

zde JZD vytvořilo stoh, byly oslavy přesunuty na „skálu“. Pálení čarodějnic provází přírodní úkaz, a to nálety 

chroustů. I letos jich bylo pár vidět.  

V posledních letech se pálilo na jezerech. Pamětníci si jistě vzpomenou, že příprava dřeva byla vždy 

úkolem „řehtáčů“. Takže každý den od Velikonoc se chodilo do úžlabiny sekat sekerou stromy. Pouze v den 

stavění přišla pomoc techniky a starších chlapů. Vlastní stavění provázelo jak krásné slunce, tak velmi 

chladno a déšť. Proto i jeden rok se stavěla pouze tzv. „špička“ naproti skále na poli. Zmíním i to, že 

palivovým materiálem nebylo kdysi jen dřevo, ale i balíky slámy, pneumatiky, oleje či pohonné hmoty. Tedy 

věci dnes zakázané. Doufejme, že tato tradice nevymře. 

          Mgr. Vladislav Nejedlý 

 
                                                 KRONIKA 1924 

Škola byla založena roku 1817. Z peněz panství byla roku 1823 
zbudována škola nynější. Roku 1902 byla rozšířena o druhou třídu. 
V roce 1920 o prázdninách byla upravena jedna třída a služební byt 
řídícího učitele. Šlo o 10 oken a podlahu v bytě řídícího učitele. 
Zednické práce provedl mistr Syrový ze Všetat, truhlářské práce mistr 
Rektořík za Dřís a sklenářské práce mistr Husák z Kostelce nad Labem. 
Poštovna byla zřízena roku 1901 a patřila pod poštu v Byšicích, od 
roku 1907 do Dřís.      

 

Stav obyvatelstva k 15.2.1921 – 94 domů bytových, 429 obyvatelů, 
k tomu přičteno 23 cikánů, kteří zde z 15 na 16.2.1921 v oblasti obce 
nocovali, takže obyvatel bylo 452). Rozloha obce čítá 304 ha(1056 
korců). Obyvatelstvo se zabývá zemědělstvím a lesní prací. Pěstuje se 
hlavně cibule, zelí a okurky. 

Stav dobytka – 49 koní, 138 hovězí, 48 koz a 121 prasat 

Z politických stran je zde strana agrární a strana sociálně 
demokratická. Obě strany činnost nejeví. 

Spolky – Hasiči (založeni roku 1876) čítají 17 členů, starostou je 
František Somol čp.7 a velitelem František Pokorný čp.53. 

Sokol – založen roku 1919 – 66 členů. Po odchodu starosty Josefa 
Kasala do České Kamenice zastával funkci místostarosta bratr Kotrč 
čp.8 a funkci náčelníka Karel Komeda. 

Školní děti – školou povinných je 67, jinam chodí 15, tedy zbývá 51 
žáků. První třídu navštěvuje 17 žáků a 2.třídu 34 žáků. Učitelkou byla 
Vlasta Zvárová, která na vlastní žádost odešla do Mstětic. Novým 
zastupujícím učitelem byl od 1.1.1924 jmenován Václav Mráček 
z Hrádku nad Nisou. 

              Mgr. Vladislav Nejedlý 

 

 

 

VELIKONOCE 2022 

Po dvouleté odmlce způsobené 

covidem se opět vrátila do naší 

vesnice tradice „řehtání“. Celkem se 

do této akce pustilo asi 15 místních 

chlapců. Je třeba připomenout, že 

chlapci řehtáním nahrazují zvony, 

které podle tradice „odlétají“ do 

Říma. Takže by měli chodit od šesté 

ráno s intervalem po 3 hodinách do 

večerních šesti. Ne vždy tomu ale 

mohlo takto být. Velikonoce byly 

komunisty zavrženy, a tak velikonoční 

prázdniny nebyly jako dnes. Prostě se 

na zelený čtvrtek a velký pátek šlo do 

školy.  

Generace našich „řehtáčů“ tedy 

musely vstávat včas a vykonat svoji 

povinnost ještě před odchodem do 

školy. Zároveň se nikdy neopomenula 

cesta do hájovny. I za komunistů jsme 

se dvakrát modlili, a to u křížku u 

čekárny a u zvoničky vždy za velké 

pozornosti hlavně našich babiček. 

Nesmím zapomenout i tzv. mazání od 

starších chlapců. Řeknu Vám, krém na 

boty na obličeji není nic moc, ale na 

rozdíl od sazí jde lépe umýt. Často 

jsme šli do školy jako černošská 

výprava. Tak doufejme, že se tyto 

tradice udrží. 

Mgr. Vladislav Nejedlý 

 

 

 



 

 
 

 

 

Restaurace Konětopy 

Restaurace se nachází v centru obce Konětopy. Jsme rodinnou restaurací, která si 

potrpí na kvalitu, čistotu a příjemné prostředí. Posedět u nás můžete v restauraci, 

salónku, pro větší skupiny je připravený pěkný sál s kapacitou až 200 míst. Sál je 

k dispozici pro pořádání svatebních hostin, rodinných setkání, večírků, školení, 

dětských akcí, diskoték. Sál se pyšní vyvýšeným pódiem, kde lze provozovat různá 

představení, besedy, živé kapely apod. K restauraci patří též venkovní zahrádka, kterou 

rádi využívají místní obyvatelé k posezení a setkání. Všechna místa mají bezdrátové 

připojení k internetu.  

    V naší rodinné restauraci nabízíme vždy čerstvou a domácí stravu. Důraz klademe na 

kvalitní potraviny. Vaříme zde obědy, které si můžete vychutnat na místě, odnést domů 

nebo telefonicky objednat a my Vám je připravíme. Každý den vaříme vždy čerstvá jídla, 

proto jídelní nabídka se denně mění. Dále dbáme na naši tradici dokonale ošetřeného 

piva, které Vám načepujeme s krémovou pěnou a se správnou teplotou. V široké 

nabídce si vyberete z dalších alkoholických i nealkoholických nápojů.  V restauraci lze 

platit hotově i bezhotovostně.  

 

 

 

 

Každý měsíc pořádáme akce pro děti či dospělé, proto neváhejte a přijďte se přesvědčit. Budeme se na Vás těšit! 

 

PŘED A PO….. 

 

 

Vítáme každého přispívatele do našeho zpravodaje /kontaktní email: vnejedly@seznam.cz/ 
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