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65. Rada MČ Praha 19 ze dne 19.1.2021 
Usnesení č. 54/18/star. - Komise pro kroniku a historii 
Tajemník informuje Radu:  
Důvodová zpráva: 
Paní kronikářka zpracovala návrh textu pro zápis do kroniky obce za rok 2019, který byl 
rozeslán elektronicky mezi členy komise. Jedná se o obsáhlý dokument, který postupně 
členové komise pročítají a připomínkují. Poté proběhne závěrečná korektura a úprava textu a 
zápis bude předložen radě ke schválení. 
usnesení: Rada 
bere s potěšením na vědomí informace tajemníka  
Trvá           
 

 
67. Rada MČ Praha 19 ze dne 23.2.2021 
Usnesení č. 54/18/star. - Komise pro kroniku a historii 
Jednání komise proběhlo korespondenčně - členové komise postupně připomínkovali zápis do 
kroniky za rok 2019 zpracovaný paní kronikářkou. Připomínky byly do zápisu zapracovány. 
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 2019 v příloze. 
usnesení: Rada 
souhlasí s textem zápisu do kroniky za rok 2019 a s přepisem do Pamětní knihy Kbel.  
Trvá 
 

 
70. Rada MČ Praha 19 ze dne 16.3.2021 
Usnesení č. 54/18/star. - Komise pro kroniku a historii 
Členové komise (Ing. Zámyslická a kronikářka) úzce spolupracují za komisi kroniky s paní Bárou 
Maryskovou a TV Kbely na přípravě nových dílů Tulačky, týkající se historie Kbel. Již jsou 
odsouhlaseny dva díly Tulačky a pro další dva díly byly zpracovány podklady (jedná se zejména 
o povídání o kapličkách lemujících Svatou cestu na území Kbel). Dále členové komise pracují 
na textech pro nové autobusové zastávky. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí. 
Trvá 
 
 
72. Rada MČ Praha 19 ze dne 16.4.2021 
Usnesení č. 54/18/star. - Komise pro kroniku a historii 
Tajemník informuje Radu:  
Důvodová zpráva: 
Komise se spolu s dalšími přizvanými hosty sešla v terénu k projednání umístění další repliky 
16. kapličky Kladrubské. 
Členové komise (Ing. Zámyslická a kronikářka) spolupracují za komisi kroniky s paní Bárou 
Maryskovou a TV Kbely na přípravě dílů Kbelské Tulačky, týkající se historie Kbel. Zejména se 
jedná o přípravu historických podkladů a fotografií a následně korektury textu pro nyní již 4. 



díl Tulačky o kapličkách. Dále členové komise pracují na úpravě textů a grafické úpravě 
obrazových polepů pro nové autobusové zastávky. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí. 
Trvá    
 

 

74. Rada MČ Praha 19 ze dne 4. 5. 2020 
Usnesení č. 54/18/star. - Komise pro kroniku a historii 
Tajemník informuje Radu:  
Důvodová zpráva: 
Členové komise (Ing. Zámyslická a kronikářka) spolupracují za komisi kroniky s paní Bárou 
Maryskovou a TV Kbely na přípravě dílů Kbelské Tulačky, týkající se historie Kbel. Zejména se 
jedná o přípravu historických podkladů a fotografií a následně korektury textu pro nyní již 6. 
díl Tulačky o Mladoboleslavské ulici ve Kbelích. Dále členové komise pracují na úpravě textů a 
grafické úpravě obrazových polepů pro nové autobusové zastávky, nyní pro zastávky u 
pivovaru a hřbitova. Pro informaci přikládáme v příloze.  
usnesení: Rada 
bere na vědomí. 
Trvá          

 

 

75. Rada MČ Praha 19 ze dne 25.5.2021 
Usnesení č. 54/18/star. - Komise pro kroniku a historii 
Tajemník informuje Radu:  
Důvodová zpráva: 
Členové komise (Ing. Zámyslická a kronikářka) spolupracují za komisi kroniky s paní Bárou 
Maryskovou a TV Kbely na přípravě dílů Kbelské Tulačky, týkající se historie Kbel. Zejména se 
jedná o přípravu historických podkladů a fotografií a následně korektury textu, v současnosti 
je zpracováván již 7. díl o železniční dopravě ve Kbelích. Dále členové komise pracují na úpravě 
textů a grafické úpravě obrazových polepů pro nové autobusové zastávky, nyní pro zastávky u 
lékárny v obou dvou směrech. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí. 
Trvá          
 

 

 

78. Rada MČ Praha 19 ze dne 11.6.2021 
Usnesení č. 54/18/star. - Komise pro kroniku a historii 
Tajemník informuje Radu:  
Důvodová zpráva: 
Členové komise spolupracují s paní Bárou Maryskovou a TV Kbely na přípravě dílů Kbelské 
Tulačky, týkající se historie Kbel. Zejména se jedná o přípravu historických podkladů a 
fotografií a následně korektury textu, v současnosti je hotov již 8. díl o počátcích rozhlasového 
vysílání ve Kbelích. Dále členové komise pracují na úpravě textů a grafické úpravě obrazových 
poletů pro nové autobusové zastávky, nyní podrobně uvedeno v novém usnesení rady 
(barevné polepy autobusových přístřešků ve vlastnictví MČ P19). Komise aktivně pracuje na 
realizaci dalších replik kapliček a opravě stávající kapličky (podrobně viz usnesení č. 



1152/18/Taj). Komise též každý měsíc pročítá a připomínkuje jednotlivé kapitoly 
pro připravovanou knihu o Kbelích, již jsou odsouhlaseny texty týkající se létání, letiště a 
osobností spojených s letištěm, dále spolky a spolkový život od počátku až po současnost a 
momentálně se připomínkují kapitoly týkající se sportu a sportovních klubů. 
usnesení: Rada 
bere s potěšením na vědomí aktivní práci komise pro kroniku a historii. 
Trvá  
 

 

 

87. Rada MČ Praha 19 ze dne 21.7.2021 
Usnesení č. 54/18/star. - Komise pro kroniku a historii 
Tajemník informuje Radu:  
Důvodová zpráva: 
Členové komise pracují na úpravě textů a grafické úpravě obrazových poletů pro nové 
autobusové zastávky, nyní podrobně uvedeno v novém usnesení rady (barevné polepy 
autobusových přístřešků ve vlastnictví MČ P19).  
Komise aktivně pracuje na realizaci dalších replik kapliček a opravě stávající kapličky 
(podrobně viz usnesení č. 1152/18/Taj).  
Komise též každý měsíc pročítá a připomínkuje jednotlivé kapitoly pro připravovanou knihu o 
Kbelích, momentálně se pracuje na kulturních památkách a zajímavých stavbách na našem 
území. 
usnesení: Rada 
bere s potěšením na vědomí aktivní práci komise pro kroniku a historii. 
Trvá           

 
 
89. Rada MČ Praha 19 ze dne 10.09.2021 
Usnesení č. 54/18/star. - Komise pro kroniku a historii 
Tajemník informuje Radu:  
Důvodová zpráva: 
Členové komise pracují na úpravě textů a grafické úpravě obrazových polepů pro nové 
autobusové zastávky, řešeno podrobně v usnesení č. 924/21/Taj.  
Komise aktivně pracuje na realizaci dalších replik kapliček (podrobně viz usnesení č. 
1152/18/Taj).  
Komise též každý měsíc pročítá a připomínkuje jednotlivé kapitoly pro připravovanou knihu o 
Kbelích, momentálně se pracuje na osobnostech spojených s naší městskou částí.  
Dále komise ve spolupráci s paní kronikářkou připravuje článek do Kbeláku o historii Kbel mezi 
lety 1914 až 1945. 
usnesení: Rada 
bere s potěšením na vědomí aktivní práci komise pro kroniku a historii. 
Trvá          
           
 

93. Rada MČ Praha 19 ze dne 22.10.2021 
Usnesení č. 54/18/star. - Komise pro kroniku a historii 
Tajemník informuje Radu:  
Důvodová zpráva: 



Členové komise pracují na úpravě textů a grafické úpravě obrazových poletů pro nové 
autobusové zastávky, řešeno podrobně v usnesení č. 924/21/Taj.  
Komise aktivně pracuje na realizaci dalších replik kapliček (podrobně viz usnesení č. 
1152/18/Taj).  
Komise též každý měsíc pročítá a připomínkuje jednotlivé kapitoly pro připravovanou knihu o 
Kbelích, momentálně se pracuje tématu hospodářství a rozvoj průmyslu v naší městské části.  
V posledním čísle časopisu Kbelák vyšel článek o historii Kbel mezi lety 1914 až 1945 
připravený komisí ve spolupráci s paní kronikářkou a dále informace o probíhající úpravě 
našich autobusových přístřešků barevnými polepy. 
usnesení: Rada 
bere s potěšením na vědomí aktivní práci komise pro kroniku a historii. 
Trvá 

 

 

 

97. Rada MČ Praha 19 ze dne 25.11.2021 
Usnesení č. 54/18/star. - Komise pro kroniku a historii 
Tajemník informuje Radu:  
Důvodová zpráva: 
Členové komise pracují na úpravě textů a grafické úpravě obrazových polepů pro nové 
autobusové zastávky, řešeno podrobně v usnesení č. 924/21/Taj.  
Komise aktivně pracuje na realizaci dalších replik kapliček (podrobně viz usnesení č. 
1152/18/Taj).  
Komise v měsíci listopad pročítala a připomínkovala poslední kapitolu pro připravovanou 
knihu o Kbelích, konkrétně zajímavosti naší městské části a informace o MČ Kbely, Vinoř a 
Satalice. Komise na svém společném jednání řešila celkovou strukturu a skladbu připravované 
knihy, rozsah kapitol a rozdělení další práce pro grafickou přípravu publikace. 
usnesení: Rada 
bere s potěšením na vědomí aktivní práci komise pro kroniku a historii. 
Trvá 


