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Rada MČ Praha 19 ze dne 15.4.2019 

Usnesení č. 54/18/star. - Komise pro kroniku a historii 
Jednání komise se konalo 10.4.2019. Komise projednávala zápis do kroniky za rok 2017 
zpracovaný paní kronikářkou. Všichni členové vyslovili k zápisu své připomínky, které byly 
zapracovány do zápisu. Komise souhlasí s takto upraveným zápisem a předkládá ho radě ke 
schválení a k ručnímu přepisu do Pamětní knihy Kbel. Zápis do kroniky za rok 2017 v příloze. 
usnesení: Rada 
souhlasí s textem zápisu do kroniky za rok 2017 a s přepisem do Pamětní knihy Kbel. 
 
 

Rada MČ Praha 19 ze dne 17.5.2019 

Usnesení č. 54/18/star. - Komise pro kroniku a historii 
Komise operativně průběžně projednává barevné provedení polepů na autobusové zastávky 
u Billy ve vlastnictví MČ Praha 19. Boční strany zastávek byly již polepeny barevnými proužky 
zabraňujícími střetu ptáků se skleněnou plochou. Na zadní stranu zastávek byly již komisí 
vybrány barevné fotografie rybníku a parku a nyní se pracuje na doplňujících informačních 
textech. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí. 
 
 
 
Rada MČ Praha 19 ze dne 7.6.2019 

Usnesení č. 54/18/star. - Komise pro kroniku a historii 
Nykles informace: 
Tak jak jsem na jednání Zastupitelstva slíbil, 
informuji radu, že byly realizovány barevné polepy na autobusových zastávkách v majetku 
naší MČ u Billy (zastávka „Kbely“) zabraňující střetu ptáků se skleněnou plochou.  
Podařilo se nám na malém prostoru představit současný rozvoj Kbel v dané lokalitě na 
pozadí historických událostí. V příloze fotografie obou zastávek. Pro informaci přikládám foto 
zastávky Nymburská v majetku DP. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí.  
 
 
 

Rada MČ Praha 19 ze dne 19.7.2019 

Usnesení č. 54/18/star. - Komise pro kroniku a historii 
Důvodová zpráva: 
Komise projednala strukturu a obsah nové pamětní knihy o Kbelích, přičemž vycházela 
z pamětních knih jiných obcí, které byly zajímavě vytvořeny a které měla komise k dispozici. 



Komise byla velmi potěšena, když pan starosta za naši městskou část obdržel Děkovný list od 
senátora Parlamentu ČR Ing. Tomáše Jirsy a od RNDr. Michala Valenčíka za organizaci 
„Zničené kostely“ za opravu drobné sakrální památky 19. kapličky poutní cesty do Staré 
Boleslavi, čímž jsme jako MČ přispěli k uchování našeho kulturního dědictví. Děkovný list 
v příloze. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí Důvodovou zprávu. 
 
 
 

 
Rada MČ Praha 19 ze dne 15.8.2019 

Usnesení č. 54/18/star. - Komise pro kroniku a historii 
Tajemník informuje Radu:  
Komise projednala obsah nové pamětní knihy o Kbelích a dohodla se na jednotlivých 
kapitolách knihy. V současné době je již polovina kapitol knihy zpracovaná. Jednalo se také o 
dalších tématech letopisů do konce letošního roku. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí tuto informaci  
 


