Z a’ p i 5 ze zasedání komise pro kroniku a historii dne 04.02.2019 od 15 hodin
Přítomni: dle přiložené prezenční listiny
Přizvaní hosté dle prezenční listiny
Program:

1.

Informace o práci členů komise za leden 2019

-

vedená komunikace s pání- zpracování textu a zaslání fotografií týkajících se
našeho kostela a úřadu pro webové stránky, které ona se svým bratrem spravuje:
www.znicenekostely.cz
poskytnutí kontaktu na paní kronikářku na žádost pána -— řeší s paní kronikářkou
květnové události roku 1945 ve Kbelích
komunikace se ZŠ Praha Kbely 5 vedoucí technické správy budov a majetku o vrácení
zapůjčených školních kronik zpět do školy

-

2.

Kniha a školství

-

zb 'vá dokončit grafickou úpravu celé knihy, nejprve doplnit fotografie do textu (zajistí . '

-

vzhledem ke 130. výročí začátku vyučováníve Kbelích (1889), komise směřuje dokončení a
tisk na letošní rok
komise navrhuje název Příběh kbelského školství od r. 1889 — 2019

3.

Kniha o Kbelích

-

kniha bude zhruba rozdělena do částí: historie, dále kapitoly (např. letiště, letecké muzeum,
maják, lidový dům, Gočárovy domy ..... ), významní obyvatelé kdysi a dnes, zajímavosti
k historické části se shromažďuje materiál také na Letopiseckých setkáních
k 4.2.2019 zpracováno: obecný profil Kbel, původ a vývoj, Městská část Praha 19, geologický
pravěk Kbel, dějiny Kbel v časech různých majitelů, představitelé Kbel, Kbely na počátku 20.
století do 1.sv.vá|ky, školství, mateřské školy, Gočárovy domy
komise navrhuje na předsádku vepředu v knize dát historickou mapu a vzadu aktuální mapu
Kbel
úk_ol— projednat s OŽPD již připravenou koncepci, OŽPD dopracuje podklady na témata
cyklostezek, volnočasových aktivit, hřiště, životní prostředí a vodní plochy (zajistí

do konce března)

-

>

>

úkol — do příštího setkání připraví členové komise návrhy názvu Knihy o Kbelích

4.

Nové projekty MČv obrazech — vložit jako novou složku na historický web pod názvem
„Nově milénium ve Kbelích".

5.

Deska k nově zasazené lípě — zhotovení a umístění pamětní cedule k lípě vysazené ke 100.

>

výročí vzniku republiky. Text bude upřesněn.
úkol- OŽPD připraví návrhy pamětní cedule a její umístění (zajistí-ve spolupráci

s_6.

Kbelák 1991 — svázaný celý první ročník Kbeláku — přinesl p. Perlinger.

