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Síl2Y§£ /okr.Bílovec/. Při úpravách, bílovického zámku byly zjištěny 
mocné vrstvy, doprovázené hojným keramickým materiálem, pocházejí
cím z konce XVII. a počátku XVIII. století, řfa katastru téže obce, 
v trati "Pivovarská zahrada" zjistil J. Pavelcík sběrem, o jedinělé 
paleolitické silexy. .

, ' rvi ' '
Hlucín /okr.Hlučín/. Při severovýchodním okraji Hlučína byla v pís- 

kovně vybrána kulturní jáma, v které byl nalezen jeden atypic
ký střep. Kulturníbzařazení objektu nelze zatím provést. Naleziště 
je pod dohledem pracovníků expositury v Opavě.
Kojetín /ok ‘.Nový Jičín/. Na známém nalezišti púchovské kultury 
východně od obce jsme provedli povrchový sběr keramického materiálu.
Korytná /okr.Uherský Brod/. J. Pavelčík zpracoval bližší nálezové 
okolnosti depotu mincí, který pochází z první čtvrtiny 17.století.
K£22I_r_Cvilín. v lomu pod kostelem jsme zjistli při průzkumu te- 
řéňú~nove šISTxště lidu popelnicových polí.
Ogava - Jaktař. Při průzkumu "Na kostelním ko^ci" získali pracovníci 
ěxpóšííůry v~Opavě střepy neolitické, z mladší doby bronzové a střední 
doby hradištní.

•
Palhsnec /okr. Opava/.Severovýchodně od obce zjištěny ve velkém 
pisecníšu kulturní vrstvy, patřící patrně do III. a IV. století n.l.
Sl62ské_Rudoltice_-_Víno. Byla zde provedena malá sondáž na vnitřní 
pIosé-EráďIška7_Žjišílí"jsme, že na vnitřním areálu zcela chybí 
kulturní vrstva, a zef bezpečně zařadit toto dosud sporné hradisko 
bude dosti obtížným úkolem. Je možné, že hradisko patří až do 11. 
století /Břetislavské/.
Ilgnoy /okr.Uherský Brod/. Na sídlišti "V zadním drinku", které je 
jiz v literatuře známé, provedl J. Pavelcík povrchový sběr střepo
vého materiálu patřícího do III. - IV. století n.l.

Jaroslav Král




