
Výroční členská schůze Archeologického klubu v Příboře. 
 

3. ledna 2008 se uskutečnila výroční schůze AK. Po krátkém úvodu předsedy Archeologického                    

klubu pana J. Diviše proběhl zápis všech přítomných členů. 

 

Program schůze proběhl v několika bodech: 

I. Vyhodnocení činnosti AK za rok 2007. 

II.  Návrh plánu činnosti pro rok 2008. 

III.  Nové archeologické nálezy a lokality. 

IV.  Připomínky a různé. 

V. Diskuse a závěr. 
 

I.  

♦Plán činnosti AK byl naplněn a úkoly splněny. 

♦Individuálně jsme pokračovali v povrchových archeologických průzkumech v lokalitách okolí 

Příbora, Bílovce, Nového Jičína, Znojma a Třebíče. 

♦13.dubna se uskutečnila konzultace v Zemském moravském archeologickém muzeu 

v Brně.14.dubna jsme pokračovali tematickým zájezdem do Dolních Věstonic. 

♦Prohloubili jsme další spolupráci s předními moravskými archeology, odbornými pracovníky 

muzeí, Českou archeologickou společností, pobočkou pro severní Moravu a Slezsko, kulturním 

úsekem Městského úřadu v Příboře. 

♦Provedli jsme početnou fotodokumentaci našich nálezů a objevených lokalit. Získali jsme kopii 

magisterské diplomové práce Mgr. R.Jelínkové, v které podrobně zpracovává naše nálezy 

paleolitické industrie z Fulnecka a Bílovecka. 

♦Zapůjčujeme archeologické nálezy např. silicitové sekerky a hroty do šípů  PhDr. L.Šebelovi, csc. 

k posouzení a odbornému zpracování. 

♦Tři členové výboru AK se aktivně podíleli na Setkání členů České archeologické společnosti, 

pobočky pro severní Moravu a Slezsko, které proběhlo 26. května v Kopřivnici. Na začátku 

setkání promluvil předseda pobočky ČAS pan D.Kolbinger. Program pokračoval panelovou 

diskusí o nových nálezech a potom následovalo několik zajímavých přednášek o archeologických 

lokalitách. 

♦Připravili jsme i v loňském roce 15. září archeologickou výstavu v kostele sv.Kříže.Tato výstava 

byla prodloužena až do pondělí 17. září, aby ji mohli vidět i žáci a studenti příborských škol, přišlo 

celkem 10 tříd. Celkový počet návštěvníků  za oba dny přesáhl 500. Dozor a informace o expozici 

prováděli B.Borovička, J.Diviš, D.Fryč a J.Šobáň. 



♦7. září – 2. prosince 2007 proběhla výstava ke 25.výročí založení pobočky ČAS pro severní 

Moravu a Slezsko v muzeu „Fojtství“ v Kopřivnici. Na přípravě této expozice se podíleli J.Diviš a 

D.Fryč, kteří pracují ve výboru pobočky a v redakční radě časopisu Archeologie Moravy a 

Slezska. 

♦Vypracovali jsme další příspěvky pro odbornou publikaci Archeologie Moravy  a Slezska, tyto již 

byly odevzdány pro tisk. Jedná se např. o tyto články: „Další stopy po paleolitických lovcích na 

Bílovecku.“, „Významné objevy pravěkých lokalit v okolí povodí Husího potoka na Fulnecku.“. 

♦V archeologické lokalitě Hladké Životice 1. proběhl záchranný výzkum v souvislosti s výstavbou 

rychlostní komunikace I/57 vedoucí z Nového Jičína přes obec Hladké Životice. 

♦Celkem jsme činnosti při povrchových archeologických sběrech věnovali asi 600 hodin.                   

♦O činnosti AK jsme průběžně informovali spoluobčany Příbora v Měsíčníku. 

 

II.   

♦Pokračování v povrchových archeologických průzkumech v okolí Příbora i na jiných lokalitách 

bývalých okresů N.Jičína, Přerova, Znojma, Třebíče- individuální i kolektivní zájezdy. Plánujeme 

dvoudenní tematický zájezd Olomouc- Prostějov  a okolí v měsíci dubnu. 

♦Archeologická vycházka po pravěkých lokalitách v okolí Příbora s výkladem o pradávné historii 

těchto míst pro občany Příbora a okolí (J.Diviš, D.Fryč). 

♦Účast některých členů výboru AK na setkání České archeologické společnosti, pobočky pro 

severní Moravu v Holešově. 

♦Další spolupráce s předními moravskými archeology, odbornými pracovníky muzeí, ČAS                     

- pobočkou pro severní Moravu a Slezsko, kulturním úsekem Městského úřadu v Příboře. 

♦Archeologická výstava v kostele sv.Kříže, v sobotu pro veřejnost a v pondělí pro školy                              

( září- členové výboru). 

♦Vypracování dalších příspěvků pro odborné publikace, např. AMS a periodický tisk (J. Diviš,                 

D. Fryč). 

♦Pokračování ve fotodokumentaci nálezů a lokalit. 

♦Přednášky (později bude upřesněno). 

 

III.   

U obce Bernartice na Novojičínsku byly nalezeny pazourkové nepatinované úštěpy a jádra 

pravděpodobně patřící do starší doby kamenné. Mohlo by se jednat o pravěké osídlení.   

 

Daniel Fryč 


