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ROČNÍK XVIII

Ve středu 15. 5. od 17 do 18
se uskuteční před OÚ

OČKOVÁNÍ PSŮ A KOČEK
Cena vakcíny 130 Kč (pro kočku i psa)
V případě, že majitelé budou
chtít psa nebo kočku naočkovat
rozšířenou vakcínou, ať toto
nahlásí na OÚ v Třebichovicích
nejpozději do úterý 14. května.
Volejte 312 672 216.
Trojkombinace pes nebo čtyřkombinace kočka: 330 Kč

Uzávěrka tohoto čísla: 17. dubna 2019
Obecní zpravodaj TŘEBICHOVICKÝ MĚSÍČNÍK
Periodický tisk územního samosprávného celku vychází
12x ročně. Vydává Obec Třebichovice, 273 06 Třebichovice 89
MK ČR E 13890
Připravila: M. Jehličková (mj)
Příspěvky: I. Komárková (IKOM), K. Petriščáková,
P. Svoboda, K. Petrášek, M. Antušák
Úřední hodiny OÚ Třebichovice
Po: 8.00 – 13.00
18.00 – 20.00
Út:
zavřeno
St:
8.00 – 13.00
15.00 – 17.00
Čt:
zavřeno
Pá: zavřeno
Po telefonické dohodě je možné sjednat návštěvu
i mimo úřední hodiny.
Telefon:
E-mail:
URL:

312 672 216
obectrebichovice@seznam.cz
www.trebichovice.cz

Informační zpravodaj Třebichovický měsíčník najdete také na webových stránkách obce www.trebichovice.cz
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Obyvatelé obecní vily jistě uvítali, že
jim ve výhledu již nebrání
polozbořené rozpadající se chlívky,
které byly odstraněny. Využití
vzniklého prostoru bude předmětem
společných úvah zastupitelů a občanů
zde bydlících. Se svými nápady se
obracejte přímo na Míšu Fejfarovou,
která vaše podněty bude zpracovávat.

INFORMACE Z OÚ

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva

v pondělí 29. dubna 2019
od 18.15 hodin v sídle OÚ

Proběhla také různá jednání se zástupci Povodí Vltavy s.p. týkající se
revitalizace Knovízského potoka zejména v úseku okolo hřiště. Obec má
v plánu výměnu jak mostu, tak lávky. Stav obou zařízení již nevyhovuje
dnešním požadavkům. O výsledcích budeme průběžně informovat.

Program zasedání:
1.

Zpráva o plnění usnesení
z minulého zasedání

2.

Rozpočtové opatření
č. 2 a 3/2019

3.

Schválení návrhu závěrečného
účtu bez výhrad za r. 2018

4.

Schválení účetní závěrky 2018

5.

Schválení příspěvku na činnost
obecně prospěšné společnosti
Přemyslovské střední Čechy

6.

Příspěvek pro zřízení útulku
pro kočky

7.

Různé

DUBEN 2019

Některé z vás jistě potěší zpráva, že dojde k částečné opravě silnice II/118
především v jízdním pruhu ve směru z Kladna. Oprava bude etapová,
první frézování proběhne v úterý po Velikonocích, další etapa je
plánována na léto. Objednána je i očista vozovky a vyčištění kanalizace.

Hospodaření obce. Výsledkem hospodaření obce za
rok 2018 je zisk ve výši 2,053.918,27 Kč. Z tabulky
níže vidíme, jak obec hospodařila v posledních letech.
Peněžní prostředky na účtech jsou ve výši
6,288.053,43 Kč. Schválení závěrečného účtu obce
bude stejně jako schválení účetní závěrky na programu
dubnového veřejného zasedání, na které Vás
srdečně zveme.
Během března došlo v katastru obcí k prořezu stromů
a ke kácení těch, které již svým stavem ohrožovaly
bezpečnost kolemjdoucích. Jedná se především
o plochu na svahu za hřištěm, kde obec plánuje
výstavbu „kopacího plácku“. Tento projekt zatím
čeká na vyjádření dotčených orgánů, předpoklad
výstavby se posouvá do letních měsíců.
Závěrečný účet
Plánované příjmy
Skutečné příjmy
z toho za prodej bytů
z toho za prodej pozemků
Plánované výdaje
Skutečné výdaje
Plánované splátky úvěru
Skutečně uhrazené splátky úvěru
splátka úvěru byla navýšena o podíl za prodaný byt
Dlouhodobé závazky (úvěry)
Stav peněžních prostředků na bankovních účtech:
Komerční banka
Počáteční stav k 1. 1.
Stav ke konci období
Česká národní banka
Počáteční stav k 1. 1.
Stav ke konci období

2014
6 421 330,00 Kč
7 597 082,74 Kč
258 700,00 Kč
66 537,00 Kč
7 781 800,00 Kč
6 077 818,43 Kč
819 000,00 Kč
947 786,00 Kč
128 786,00 Kč
2 215 689,00 Kč

2015
6 061 440,00 Kč
6 220 423,55 Kč
0,00 Kč
3 885,00 Kč
7 880 440,00 Kč
6 563 423,24 Kč
819 000,00 Kč
818 436,00 Kč
0,00 Kč
1 397 253,00 Kč

2016
5 597 096,00 Kč
8 067 850,34 Kč
510 820,00 Kč
31 965,00 Kč
7 506 500,00 Kč
6 890 248,99 Kč
819 000,00 Kč
1 052 671,00 Kč
231 671,00 Kč
344 582,00 Kč

2017
6 312 212,00 Kč
8 819 218,01 Kč
1 537 440,00 Kč
60 825,00 Kč
7 415 200,00 Kč
7 313 636,78 Kč
344 582,00 Kč
344 582,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

2018
6 311 690,00 Kč
8 495 287,12 Kč
0,00 Kč
18 795,00 Kč
8 061 690,00 Kč
6 772 362,95 Kč
-

3 860 176,94 Kč
4 430 800,62 Kč

4 430 800,62 Kč
3 244 287,73 Kč

3 244 287,73 Kč
3 272 088,20 Kč

3 272 088,20 Kč
4 440 430,83 Kč

4 440 430,83 Kč
5 384 493,60 Kč

9 000,12 Kč
9 854,75 Kč

9 854,75 Kč
34 911,95 Kč

34 911,95 Kč
132 041,83 Kč

132 041,83 Kč
124 698,43 Kč

124 698,43 Kč
903 559,83 Kč
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MOBILNÍ SVOZ
NEBEZPEČNÝCH
ODPADŮ
TŘEBICHOVICE
za OÚ

SAKY
u kapličky

sobota 18. května 2019
14:35 – 14:55

13:55 – 14:25

Odpady, které budou od občanů přebírány:
▪ oleje, znečištěné obaly, barvy, lepidla, pryskyřice,
mastné tkaniny, ředidla, teploměry, fotochemikálie,
lepidla, rozpouštědla, kyseliny, zásady, pesticidy, léky,
baterie všech druhů, včetně olověných akumulátorů,
zaolejované textilie, nádoby od sprejů, apod.
▪ lednice, televize, monitory, zářivky, drobné elektrospotřebiče

POUŽI TÉ PNEUM ATIKY LZE PŘED ÁV AT TAKÉ DO PNEUSERVISU RI CH ARD Ž ALUD

INTEGRACE VEŘEJNÉ DOPRAVY – SLÁNSKO
Předpoklad spuštění červen 2019
V rámci integrace Slánska dojde k úpravám některých současných linek. Páteřní spojení města Slaný zajistí i nadále linka 609, která
bude ze zastávky „Slaný, Arbesova“ prodloužena do zastávky „Slaný, Rabasova“, čímž v úseku z autobusového nádraží až na sídliště
nahradí stávající linku MHD Slaný č. 1. Linka 609 zajistí spojení ve špičkách pracovních dnů každých 20-30 minut a v sedle
a o víkendu každých 60 minut.
Linka 607 bude ze Smečna prodloužena až do Slaného přes obec Hradečno, Ledce, Přelíc – v Třebichovicích bude zrušena.
Funkci stávající linka 608 nově převezmou ostatní spoje. Samotná linka 608 bude zrušena.

V trase Smečno – Hrdlív – Třebichovice – Libušín nově zajistí spojení linka 587.
Toto je část pracovního jízdního řádu. Platné jízdní řády budou k dispozici během května. Najdete je pak také na webových stránkách.

587
školní

školní

školní

Smečno
Hrdlív
Třebichovice, U Hřbitova
Třebichovice, U Kapličky
Třebichovice
Libušín, Náměstí

5:49
5:55
5:56
5:58
5:59
6:04

7:05
7:11
7:12
7:14
7:15
7:20

8:09
8:15
8:16
8:18
8:19
8:24

10:09
10:15
10:16
10:18
10:19
10:24

12:49
12:55
12:56
12:58
12:59
13:04

13:49
13:55
13:56
13:58
13:59
14:04

15:39
15:45
15:46
15:48
15:49
15:54

16:59
17:05
17:06
17:08
17:09
17:14

Libušín, Náměstí
Třebichovice
Třebichovice, U Kapličky
Třebichovice, U Hřbitova
Hrdlív
Smečno

6:07
6:12
6:13
6:14
6:16
6:22

7:21
7:26
7:27
7:28
7:30
7:36

8:27
8:32
8:33
8:34
8:36
8:42

10:37
10:42
10:43
10:44
10:46
10:52

13:07
13:12
13:13
13:14
13:16
13:22

14:07
14:12
14:13
14:14
14:16
14:22

15:57
16:02
16:03
16:04
16:06
16:12

17:17
17:22
17:23
17:24
17:26
17:32

Nejede od 1. 7. do 30. 8., 29. 10. a 30. 10.

na znamení

na znamení
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JARNÍ PLES 2019

DUBEN 2019

UTOPENEC 2019
FOTO: Milan Petriščák

Honza Vosyka připravuje soutěžní vzorky ….

Buštěhradské šťabajzny vystoupily z obrazu ….

Honza Vosyka
ochutnává …

… a zatančily kankán!

Poděkování patří našim sponzorům,
díky jejichž přízni si mohli mnozí z nás odnést hodnotné ceny.
Václav Uhlík  Řeznictví Kučerovi Kačice 
manželé Holečkovi  manželé Petriščákovi 
Markéta Jehličková  Petr Svoboda  Petra Uharček 
paní Klementová – Jafra  paní Smažíková – Jafra
DĚKUJEME A TĚŠÍME SE S VÁMI NA VIDĚNOU NA PŘÍŠTÍM
ROČNÍKU JARNÍHO PLESU OBCE TŘEBICHOVICE

Účastníky plesu byli letos také téměř všichni naši zastupitelé…

… a vítězům předal
ceny. Vítězství a putovní
pohár UTOPENEC 2019
patří paní Vendulce.
Gratulujeme!
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NOC NA TITANIKU

DUBEN 2019

DÍLNIČKA

FOTO: Milan Petriščák
15. března se vydalo 14 odvážných dětí na plavbu obřím parníkem Titanik
Severním Atlantickým oceánem do Ameriky. Lodní večeře byla velmi skromná,
většina pasažérů cestovala III. třídou - což bylo pro ty nejchudší. Nicméně odvahu
ani touhu po dobrodružství jim to neubralo. Děti zaujal náročný způsob vyplutí z
přístavu, postupně se seznámily s chodem a vybavením lodi, s posádkou, se
způsobem komunikace s jinými loďmi –telegrafem a současně zažívaly pocity
pasažérů po nárazu na ledovec. Všichni se snažily zachránit se a vystoupat 7 pater
z podpalubí, leč jen 5 z nich dostalo tu šanci přežít.

Březnová dílnička byla zaměřena na výrobu velikonočních kraslic
a samozřejmě na pletení pomlázek. Už se těšíme na malé
koledníky, kteří se vydají na Velikonoční pondělí pro svou koledu.

Po ztroskotání a definitivním potopení Titaniku si všichni dopřáli tvrdý spánek,
naštěstí v suchém a teplém podpalubí obecního úřadu a ráno po snídani nakreslily
nádherné obrázky pro paní spisovatelku Šimkovou, která z nich měla velkou radost.

V neděli 28. dubna ve 3 hodiny odpoledne se na vás v knihovně
těší čarodějnice Ivona a Klára
IKOM

Bylo to od dětí moc pěkné poděkování.

O dívčí válce
To za Přemysla, knížete vdovce,
se ženy a dívky ustavily,
že nebudou již jako ovce
poslušny hrubé mužské síly.
Začala Vlasta, ta první se bouří
a družky své štve do boje.
Zahubte muže, i v ohni a kouři,
nebude dřív nám pokoje!
A dívky jak šílené chápou se zbraní,
v bratru i otcovi nepřítel jest.
Marně se statečný vladyka brání,
Ctirada zhubila Šárčina lest.

Na dubnová dílničce si každý vyrobíme svoji čarodějnici. Dříve
prý létaly v noci před 1. májem všude kolem nás, a tak vznikla
tradice pálení čarodějnic. Ale teď už je jich málo, čáry máry také
nikde, a tak se do nich pustíme sami!

IKOM

ŽENY V RÁJI aneb MUŽI V HÁJI
V sobotu 16. března se uskutečnila premiéra představení našich ochotníků, která byla inspirována
dívčí válkou tak, jak o ní kdysi napsal „kolega Jirásko“. Představení bylo určeno výhradně dospělým
divákům a ti ocenili výkony herců velkým potleskem.
Divadelníci si zároveň připomněli s roční prodlevou desetileté výročí od svého založení. Stalo se
tak 4. lednový den roku 2008. Tehdy jsme navázali na přetrženou tradici ochotnického divadla u
nás. Na pódium byli přizváni ti, kteří položili základní kámen Třebivadla – Markéta Jehličková,
Renata Matějovská a Ota Horník (v zastoupení) a samozřejmě i Věra Hofmanová, jejíž šikovné ruce
oblékly snad všechny naše divadelní postavy. Na následnou after party se dostavili i někteří z těch,
kteří s námi hráli v minulosti.
Pokud jste neviděli toto peprné představení, kde spoře oděné ženy svými vnady lákají muže do
svých tenat, neváhejte a přijďte se podívat na další představení

V SOBOTU 25. KVĚTNA OD 19:00

Na tom však mužům bylo již dosti.
Tu spojili se v houf a šik.
Je konec ženské udatnosti,
když mstitelů se ozval ryk.
Žalostně zalkaly bojovnice,
a přemnohé hned k zemi padly.
A nebylo té války více,
a muži ženám zase vládli.
Báseň z dílny nymburského básníka
Jiřího Tepra

mj
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SLOUPEK TRENÉRA
Vážení příznivci třebichovického
fotbalu,
zimní přípravu jsme začali oproti
loňské zimě později, a to v únoru.
Každý pátek byl trénink na hřišti
s umělým povrchem v Kamenných
Žehrovicích od 20:00. Loňské
soustředění v Malíkovicích se
osvědčilo, a tak se i letos akce
opakovala, opět v Malíkovicích.
Na celý víkend jelo 10 hráčů a dalších
6 dojíždělo na tréninky – účast tedy
vycházela na pěkných 80 %.
Musím poděkovat všem hráčům, že
absolvovali zimní přípravu, jelikož
všichni chodí do práce a spoustu
z nich na směnný provoz, přitom
fotbal hrají pro zábavu. Všichni si
uvědomují, od hráčů počínaje až po
pradlenu konče (tímto děkujeme za
praní dresů paní Javoříkové), která
nám pere dresy, že reprezentujeme
obec Třebichovice a chceme na konci
sezóny skončit co nejvýše a nedělat
ostudu, jako se to stalo v minulosti.
Během přípravy jsme odehráli pět
zápasů, všechny na hřištích s umělým
trávníkem. Tři jsme prohráli
a poslední dva vyhráli. To vypovídá
o vzestupné tendenci týmu a o dobré
připravenosti na jarní mistrovská
utkání, která začínáme v neděli 31. 3.
2019, kdy hostíme doma tým
z Pleteného Újezdu. Samozřejmě je
pořád co zlepšovat a neusínat na
vavřínech.
Byl i pohyb na přestupovém poli
a můžu říct, že jsme nezaháleli
a omladili tým. Přišli čtyři hráči,
z toho tři už si „řekli“ svými výkony
o místa v základní sestavě. Je
i samozřejmé, že někteří odešli –
nikomu jsme nebránili a pustili do
Dřetovic Michala PETRA a Lukáš
FOLDA ukončil kariéru. Na soupisce
je 23 aktivních hráčů, což si myslím
už je dost.
Jsem velmi rád, že je velká
konkurence, a hlavně starší hráči se
jen tak nevzdávají a bojují o základní
sestavu, což potvrdili v posledním
přípravném utkání.
Doufám, že vám budeme dělat radost
na trávnících a vy na oplátku si
najdete cestu na třebichovické hřiště
a budete držet palce. A nemusíte
potichu… ☺
Karel Petrášek

DUBEN 2019

DUBEN 2019
Jarní část sezóny 2018/2019 nám začala tuto neděli 31. 3. 2019
výkopem v 15:00 na domácím hřišti, kdy jsme přivítali hosty
z Pleteného Újezdu. Byl to první zápas na přírodním hřišti po zimě
(zimní příprava probíhala na hřištích s umělým povrchem), takže
to byl pomalejší rozjezd, obzvláště co se týče přihrávek – odvykli
jsme na různé odskoky díky nedokonalosti hřiště, ale zápas postupně nabral na tempu
a dramatičnosti. První půle, i přes četné šance, skončila bez branek. V druhé půlce zápasu,
po faulu našeho obránce na útočníka hostů, kopali újezdští pokutový kop, který úspěšně
vstřelili do brány a dostali se do vedení. Ale díky neutuchající snaze něco s výsledkem
provést, se podařilo deset minut před koncem dát gól a výsledek vylepšit. Nerozhodný
stav již pak vydržel až do konce zápasu. Následovaly pak pokutové kopy o třetí bod, kde
byli bohužel úspěšnější hosté. Ale i přes toto, je tento výsledek dobrým a nadějným
vykročením do fotbalového jara. Tak přijďte nás příště podpořit v hojnějším počtu ať je
výsledek ještě lepší.
Petr Svoboda

Rozpis zápasů
Kolo
13.

Datum
31. 03. 2019

Den
Neděle

Čas
15:00

14.

07. 04. 2019

Neděle

16:30

15.

14. 04. 2019

Neděle

16:30

16.

19. 04. 2019

Pátek

17.

28. 04. 2019

Neděle

18.

05. 05. 2019

19.

12. 05. 2019

20.
21.

JARO 2019
Domácí
Třebichovice

Hosté
Pletený Újezd

Poznámka
1:1 (penalty 4:5)

Zákolany

Třebichovice

2:2 (penalty 4:3)

Neuměřice "B"

Třebichovice

5:0

15:00

Třebichovice

Pchery

17:00

Zichovec "B"

Třebichovice

Neděle

17:00

Třebichovice

Vinařice "B"

Neděle

17:00

Družec "B"

Třebichovice

19. 05. 2019

Neděle

17:00

Třebichovice

Zlonice "B"

26. 05. 2019

Neděle

14:00

Velká Přítočno "B"

Třebichovice

22.

02. 06. 2019

Neděle

17:00

Třebichovice

Slatina

23.

08. 06. 2019

Sobota

17:00

Černuc "B"

Třebichovice

Soupiska
Matěj DAIČ
Martin FERENČÍK
Michal FERENČÍK
David FUCHS
Martin JAKEŠ
František KONVALINA
Jan KONVALINA
Štefan KOTLÁR

Daniel KRATOCHVÍL
Jiří KREJČÍK
Martin KROTIL
Jan LOUDA
Štěpán MATULA
Miloslav MOSTEK
Martin MUTL
Zbyněk NOVÁK

Karel PETRÁŠEK
Marcel PETRÁŠEK
Tomáš STARÝ
Petr SVOBODA
Tomáš VALACH
Vojtěch ZDERADIČKA
Tomáš ZDERADIČKA

Aktuální výsledková tabulka (k 1. 4. 2019)
Pořa
dí

Klub

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Vinařice „B“
Černuc „B“
Pchery
Pletený Újezd
Slatina
Družec „B“
Velké Přítočno „B“
Zákolany
Zlonice „B“
Zichovec „B“
Třebichovice
Neuměřice „B“

Zápasů

Výhra

Remíza
vyhraná

Remíza
prohraná

Prohra

Skóre

Body

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

8
6
8
6
7
7
5
4
4
3
2
2

1
3
0
2
1
0
2
1
0
0
0
0

0
1
1
2
1
1
1
0
1
1
1
0

3
2
3
2
3
4
4
7
7
8
9
10

38:27
43:24
40:28
27:16
33:25
36:21
34:27
33:42
37:44
34:34
22:40
28:77

26
25
25
24
24
22
20
14
13
10
7
6

STRANA

8

T ŘEBICHOVICKÝ MĚSÍČNÍ K

DUBEN 2019

DRUHOHORY
Jak jsme si řekli minule, druhohory začaly i skončily velkým
vymíráním druhů, ačkoliv jsem tématu věnoval březnový článek,
neubráním se tématu i v článku dubnovém.
Oficiální věda oficiálně přiznává, že názor na vymírání na konci
prvohor nemá, vymírání na konci druhohor je schematicky
přisuzováno pádu meteoritu. Že padl, padly, pochyb není, ale ke
spojitosti s vymíráním dále v článku...
Jak vypadala druhohorní krajina?
Podnebí bylo vlhké a teplé, nenašly se stopy žádného zalednění z této
doby. Tropický pás byl široký, a i v polárních oblastech panovalo
mírné klima, místy vhodné i pro šíření lesů.
Rostlinstvo tvořily převážně jehličnany, jinany a cykasy. Ty
dosahovaly celosvětového rozšíření, dokonce i v bezledových
polárních loukách.
Jak vypadala obloha?
V období druhohor byly dny kratší než v éře člověka, důvodem byla
rychlejší rotace Země kolem osy. Obloha vypadala úplně jinak než
dnes, protože žádná ze současných souhvězdí tehdy neexistovala.
Fascinující…
Nejvíc fascinující však v druhohorách byla, jak již vědí děti ve školce,
zvířena. (Děti ve školce díky počítačům, televizi a leporelům znají
druhohorní zvířenu lépe než tu dnešní, poznámka autora☺)
Druhohory jsou obdobím plazů na planetě, a především jejich
poddruhu, resp. příbuzného druhu, dinosaurů. Tito se velmi úspěšně
adaptovali na všechny biotopy, jejich masožravé druhy stály na
vrcholu potravinového řetězce.
Zajímavostí je, že ačkoliv se plazi vyvinuli na souši, v druhohorách se
některé skupiny plazů do mořského prostředí vrátily. Byli vesměs
velcí a draví, a to, že tehdejší moře byla plná i žraloků, svědčí o
nesmírné bohatosti tehdejších moří rybami a další potravou.
A jak jsme ve druhohorách vypadali my? Respektive naši
předchůdci, chci říct.
Z plazů se během druhohor vyvíjejí i savci, kteří ale žijí na neprostém
pozadí plazů, teplokrevnost nebyla v převážně tropickém světě
druhohor ještě takovou výhodou. Byli poměrně malí, většinou
hmyzožraví, a připomínali tvarem dnešní hmyzožravce. Pozor, už
tehdy měli výrazně vyvinutý mozek.
Právě vzhledem k perfektní adaptovanosti dinosaurů na všechny
druhy prostředí, živlů a potravy teorii o pádu meteoritu jakožto příčinu
vymření dinosaurů považuji za vyvrácenou selským rozumem.
Vezměte si třeba to moře, tak žraloci, ryby, plži, mlži, želvy atd. tam
zůstanou, a selektivně vymřou jen (biologicky velmi úspěšní) plazi?
Na souši od prvohor přes druhohory dodnes si v klidu kvákají žáby a
podobně a tak dále…Meteorit je nevyhubil. Zvláštní…
Nejen ptakoještěři, ale i ptakopánví pozemní dinosauři napovídají,
v co se dinosauři transformovali…
Co tak se kromě nevysvětlitelné otázky vymření, zabývat ještě i
otázkou příčiny transformace části dinosaurů ve ptáky …
(pokračování příště)

V březnu roku 2003 se pan Michal procházel poblíž obce Miskovice u Kutné Hory po jednom z místních pískovcových
lomů a narazil přitom na kosti jakéhosi pravěkého obratlovce. Když se nález dostal do rukou paleontologů, bylo
konstatováno, že se jedná o fosilii druhohorního neptačího dinosaura. Tento kutnohorský křídový dinosaurus jako
vůbec první zástupce této skupiny z našeho území získal odborné vědecké jméno. To je poctou akademickému
malíři Zdeňku Burianovi a jeho spolupracovníkovi, paleontologovi Univerzity Karlovy Josefu Augustovi.

Burianosaurus augustai aneb 1. český dinosaurus se jménem
Jeho sochu v životní velikosti najdete v DinoParku v pražské Galerii Harfa 

Martin Antušák

