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Čtvrtý rok činnosti sdružení Comenius velmi silně prověřil soudržnost a schopnost 
udržet naše aktivity, a to i v době nedostatku finančních prostředků. Díky úsporné 
politice a drobným rezervám z minulých let se nám podařilo zajistit všechny kulturní, 
společenské a výstavní činnosti, na kterých jsme se podíleli či spolupodíleli.
Sdružení Comenius je stabilní organizací, která napomáhá společenskému, kul-
turnímu a komunitnímu životu na Fulnecku. Důkazem je fakt, že se stále postupně 
rozšiřuje členská základna našich aktivních členů. Příjemná je také skutečnost, že 
žádný z členů neopustil v tomto roce naše řady. Nejenom členská základna se pomalu 
rozšiřuje, ale také aktivně rozvíjíme spolupráci s dalšími spolky a organizacemi. 
Kromě hlavních spolupracujících organizací, kde je potřeba zmínit zejména spolu-
práci na úrovni města Fulnek a Muzea Novojičínska, jsme začali rozvíjet spolupráci 
s celkem deseti dalšími organizacemi. 
V tomto roce se naše organizace zaměřovala na uskutečnění již tradičních akcí, které 
jsme díky našim zkušenostem opět zdokonalili a ještě lépe přizpůsobili potřebám 
návštěvníků, účastníků i členů. Čas, během kterého máme možnost společně praco-
vat, nám přináší neocenitelné zkušenosti, které se snažíme vždy nějakým způsobem 
vyhodnotit a najít další možnosti pro naše další zlepšování. Velmi nás zajímají 
zpětné reakce návštěvníků akcí, a také umělců a musíme se pochlubit, že velmi často 
slýcháváme slova chvály a ta nám přinášejí energii pro další práci. 
Věřím, že činnost našeho sdružení napomáhá jednomu krásnému místu ve Fulneku, 
kterým je kostel svatého Josefa a přilehlý kapucínský klášter. Snažíme se, společně 
ve spolupráci se správcem objektu Muzeem Novojičínska, p. o., spoluvytvářet místo 
pro setkávání lidí, umělců, přívrženců umění a v poslední době také pro vzdělávání. 
Občanům města Fulneku přinášíme akce, které jim dávají možnost kvalitně 
a hodnotně trávit volný čas. Důležitý je také jistě fakt, že se mohou vzájemně setkat 
a promluvit mezi sebou. Naším cílem je budovat občanskou společnost na území 
Fulnecka a třeba i za jeho hranicemi. V letošním roce jsme rozšířili aktivity zaměřené 
na handicapované a jinak znevýhodněné skupiny, jelikož jsme si vědomi, že tito lidé 
jsou součástí celku a jejich podmínky pro život jsou mnohdy náročnější.
Zda se nám to daří, to posuďte sami. Zvu vás k prostudování našich webových 
stránek, facebooku, či této výroční zprávy, kde se o nás, naší činnosti a akcích můžete 
dozvědět mnohem více.

Přeji vám čas pro zastavení a život v harmonii. Zakončit si dovolím jedním citátem 
Jana Amose Komenského. S úsměvem někdy na viděnou. 

„Všeliké kvaltování toliko pro hovada dobré jest.“
Jan Amos Komenský

Ing. Renáta Václavková
předsedkyně sdružení
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O sdružení

Občanské sdružení Comenius Fulnek je nezisková, nepolitická a dobrovolná, společensky 
prospěšná organizace, které sdružuje členy na základě společného zájmu o kulturní, 
vzdělanostní a humanitní rozvoj Fulnecka založeném na myšlenkách J. A Komenského, 
podpoře komunitního života ve městě a posílení cestovního ruchu v regionu. 

Cíle sdružení
• Cílem sdružení je všestranně šířit a rozvíjet duchovní odkaz J. A. Komenského na 
  všech úrovních společnosti, v regionálním, národním i mezinárodním měřítku.
• Usilovat o dokončení druhé etapy rekonstrukce areálu Kapucínského kláštera 
  a jeho aktivního využívání.
• Napomáhat všestrannému rozvoji poznání regionu, podporovat a dokumentovat
  tradice za účelem uchování a záchrany jeho jedinečností.
• Mapovat kulturní, duchovní a přírodní dědictví dané oblasti za spolupráce 
  památkové péče a ochránců přírody.
• Napomáhat rozvoji cestovního ruchu a vybudování turistické infrastruktury.
• Podporovat publikační činnost a spolupracovat s médii.
• Posilovat iniciativy občanů založené na zájmu o vlastní obec, humanitu a vzájemnou
  spolupráci.
• Pomáhat při integraci etnických menšin a hendikepovaných občanů.
• Provádět informační, vzdělávací a osvětovou činnost v oblasti enviromentálních
  idejí.
• Napomáhat rozvoji podnikání a podnikavosti ve Fulneku.
• Účastnit se správních a jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy
  ochrany přírody, krajiny a kulturního dědictví.
• Vzdělávat dospělé, děti a mládež.
• Prostřednictvím nástrojů pozitivní motivace podporovat místní obyvatele v péči
  o krajinu a kulturní dědictví a tím přispívat zejména k ochraně krajinného rázu
  a vzácného genofondu.
• Svoji činností směřovat k tomu, aby se vize J. A. Komenského staly v nejrůznějších
 oblastech života opět normální součástí našeho myšlení a našly potřebno 
  společenskou prestiž.

Jmenované cíle sdružení jsou naplňovány průběžně v závislosti na získaných 
finančních prostředcích a časových možnostech členů sdružení.
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Strategické oblasti v horizontu 5 let
Hlavní garanti zodpovědní za naplňování strategických oblastí, ustanovení valnou 
hromadou v roce 2008, nebyli ani v roce 2011 změněni.
 • Odkaz J. A. Komenského – tradice Bc. Pavlína Vráblová
 • Životní prostředí   Ing. Věra Lošáková
 • Cestovní ruch    Bc. Pavlína Vráblová
 • Propagace – marketing  Bc. Pavlína Vráblová
      Ing. Věra Lošáková
 • Sponzoring    Ing. Renáta Václavková
 • Obnova a nové využití konventu při kostele sv. Josefa
      Ing. Renáta Václavková

Organizace sdružení
I v průběhu roku 2011 se členům sdružení podařilo na základě dobrého renomé 
z realizovaných akcí získat dalšího nového členy. Členská základna k 31. 12. 2011 
čítá 17 členů. 
Správní rada se schází dle svých povinností, vyplývajících ze stanov sdružení, 
pravidelně a plní průběžně svěřené úkoly. Ze svých jednání vypracovává zápisy. 
Tyto podklady se staly živým materiálem pro řízení sdružení a také pro zabezpečení 
informovanosti ostatních členů sdružení, kteří se správních rad neúčastní.
V roce 2011 proběhly dvě valné hromady konané dne 23. června 2011 a 13. 
prosince 2011. Tématem bylo plnění stanovených úkolů dle prioritních oblastí, 
informace o realizovaných dílčích aktivitách projektu „Edu & Art Fulnek 2011“, 
„Fulnečané spolu“ a projeku „Odkaz A. Turka – 100. výročí narození“. Dalšími 
tématy valných hromad bylo hospodaření sdružení, příprava dalších žádostí 
o granty a obecné informace o fungování sdružení pro členy i hosty. Valné hro-
mady se zúčastnili i zástupci města Fulnek, Muzea Novojičínska, p.o. a další hosté. 
Z valných hromad je zpracováván zápis o průběhu a rozesílán všem zúčastněným. 
Sdružení v roce 2011 nemělo zaměstnance na hlavní pracovní poměr. Bylo 
uzavřeno pouze několik dohod o provedení práce v rámci realizace projektů „Edu 
& Art Fulnek 2011“, „Fulnečané spolu“ a projektu „Odkaz A. Turka – 100. 
výročí narození“. Členové sdružení nadále pracovali v rámci dobrovolné práce 
mimo své zaměstnání a přinášeli do sdružení svou odbornost a entuziasmus. 
Rovněž sdružení při realizaci jednotlivých akcí pomáhalo i několik příznivců, za 
což jim velice děkujeme. Zájem o dobrovolnou činnost i mimo členskou základnu 
nasvědčuje, že komunitní život není fulneckým obyvatelům lhostejný. 
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Hlavním mediálním prostředníkem je webová stránka www.comeniusfulnek.cz, kde 
se aktuálně objevují pozvánky k připravovaným akcím a následně fotodokumen-
tace a shrnutí již akcí konaných. Mimo to využíváme prezentace v tisku - Fulnecký 
zpravodaj, Zpravodaje měst Odry, Studénka, Vítkov a Bílovec i městyse Suchdol 
nad Odrou, dále Novojičínský region, Novojičínský Deník a TV Odra - regionální 
televize. 
Veřejnost je informována o projektech občanského sdruženi Comenius Fulnek 
prostřednictvím databáze Městského informačního centra čítající na 300 mediál-
ních a soukromých adres, rozhlasu místního a přilehlých obcí a měst, plakátů 
a upoutávek na plakátovacích plochách a nástěnkách na Fulnecku, v přilehlých 
obcích a městech, a dalších webových stránkách např. www.fulnek.cz, www.ic-ful-
nek.cz a cca 10 dalších. 
Na YouTube – comenius fulnek je možno nalézt krátké sestřihy z akcí. A nově se 
také prezentujeme na profilu sociální sítě facebook.
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Naplňováním cílů sdružení propojujeme i nadále vzájemnou spoluprací s různými 
spolky a organizacemi nejen na území města Fulnek, což vede k posilování komu-
nitního života a spolupráce. Hlavními partnery občanského sdružení je Muzeum 
Novojičínska p.o., město Fulnek, Městské kulturní centrum Fulnek p.o., Městské 
informační centrum Fulneku. Dalšími partnery jsou pak Klub seniorů Fulnek, 
Římsko-katolická farnost, Aktiv občanů Lukavec, SDH Fulnek, Jerlochovice, TO 
Touhy, ZO Československého svazu bojovníků za svobodu, Slunečnice Centrum 
pro znevýhodněné studenty VŠB – TU Ostrava, Sdružení historických sídel Čech, 
Moravy a Slezska, Moravian, o. s. ze Suchdolu nad Odrou, Divadelní společnost 
Podiv, Národní památkový ústav v Ostravě a další, kterým tímto velice děkujeme 
za jejich pomoc.
Přínosná spolupráce byla navázána také s místními základními školami a úspěšně 
se začíná rozvíjet spolupráce s Dětským domovem Loreta ve Fulneku.
V průběhu roku se do jednotlivých aktivit zapojilo cca 20 konkrétních realizátorů 
z řad členů a příznivců a cca 250 osob ze strany veřejnosti. Tato vzájemná 
spolupráce mezi jednotlivými organizacemi a komunitami směřuje k dalšímu 
a bohatšímu kulturnímu rozvoji Fulnecka.
Významnou podporu ve formě finančních prostředků poskytlo město Fulnek, 
Nadace OKD, Nadační fond Hyunday, Ministerstvo kultury ČR, Nadace Open 
Society Fund Praha, Muzeum Novojičínska, p.o., Městské kulturní centrum Fulnek 
a také donátoři z řad místních podnikatelů. Díky jsme vybraným sponzorům pro-
jevili nominováním na Cenu Ď.
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Výše členských příspěvků je dobrovolná, a činí v případě studujících alespoň 
minimálně 100 Kč ročně, v případě výdělečně činných osob alespoň 500 Kč ročně, 
splatných nejpozději k 31.12. příslušného kalendářního roku.
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Finanční a ekonomické údaje

Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem. V roce 2011 byly použity 
finanční prostředky přijaté v roce 2010 a z tohoto důvodu vznikl záporný hospo-
dářský výsledek. 



2008
Historie sdružení se začala psát v roce 2008 a v tomto roce se také uskutečnily 
první aktivity a programy. Tradiční místem konání velké části aktivit se stal kostel 
sv. Josefa, který se tak po nákladné renovaci stal „mekkou“ místního společenského 
a kulturního dění.
Pilotními akcemi v tomto roce byla Patelka pro Tibet, Svět slova, poznávací výlet 
Kudy? Tudy, návštěva studentů VŠB TU, fakulty regionálních studií – Poznej svůj 
region.

Naučná stezka „Člověče, zastav se ...“ (2009)

Naučná stezka „Člověče, zastav se ...“, podpořena Nadací OKD, městem Fulnek 
a dalšími právnickými i fyzickými subjekty, byla realizována v roce 2009. Obsah 
informačních tabulí je vyveden ve čtyřech jazycích (ČJ, AJ, NJ a polština) a její 
provedení je oceňováno širokou veřejností, tuzemskými i zahraničními odborníky 
z oblasti cestovního ruchu. Samotné zprovoznění naučné trasy bylo spojeno 
s workshopem zahraničních studentů, kteří pomohli se stavbou panelů a terénními 
úpravami stezky.
Nadace OKD zařadila naši stezku do své soutěže „Po stopách OKD“ a prezentuje 
ji na svých webových stránkách i propagačních materiálech, město Fulnek pak 
v Turistickém informačním magazínu apod. 

Edu & Art Fulnek 2009
Myšlenka tohoto projektu, který doprovází občanské sdružení od počátku, je 
propojení kulturních, vzdělávacích a rozvojových aktivit naplňující vybrané cíle 
sdružení.  Aktivity Edu & Art Fulnek chtějí obohatit kulturní, společenský i rozvo-
jovo-vzdělávací život ve městě a přispívat k posílení komunitní pospolitosti jeho 
obyvatel a udržení tradic lokality. Kulturně vzdělávací pásmo rozšířily další nové 
akce – koncerty, přednášky, výstava „Hodinky s vodotryskem“ Radky Kovačíkové, 
Adama Součka a Jana Součka a jiné. Poprvé se také uskutečnily Adventní koncerty, 
které jsou dnes nejočekávanější akcí roku a těší se velké oblibě návštěvníků.
Kromě těchto zmíněných akcí se dále uskutečnila Pastelka pro Tibet II., Kudy? 
Tudy, Vánoční turnaj v deskových hrách, Svět slova II. a další.
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Edu & Art Fulnek 2010
V roce 2010 projekt Edu & Art Fulnek 2010 nabídl již 17 dílčích tématických 
okruhů, kterého se v průběhu celého roku zúčastnilo 4 800 návštěvníků nejen 
z Fulnecka, ale i celého Moravskoslezského kraje. Jednotlivé akce byly kladně hod-
noceny a sdružení Comenius Fulnek bylo podpořeno v další práci nejen občany, 
ale i představiteli vedení města, zástupci Moravskoslezského kraje a dalšími význ-
amnými osobnostmi veřejného a kulturně společenského života.
Mezi 17 zmiňovaných okruhů náleží:  Škola hrou, Pastelka pro Tibet, Den učitelů, 
Obnova místních lidových zvyků, Den Země - duben měsíc ekologie, Poznej svůj 
region - letní škola, Svět slova IV., Vivat Comenius, Pohádkový les, Jaro v klášteře 
aneb Možná přijde i kouzelník, Výstava kreseb významného rodáka Františka 
Kledenského, Medailonky statečných, adventní koncerty, Výstavy regionálních 
výtvarníků, „Edu & Art Fulnek 2010“ pro Dětský domov, Divadlo žije!,  besedy 
a poznávací výlety aj.
Mimo to se sdružení zapojilo do Dnu Evropského dědictví a Slezské muzejní noci.

Kamínky přírody (2010)
Jedná se o celoroční environmentální projekt, který byl finančně podpořen 
Moravskoslezským krajem a Nadací OKD. Do dílčích aktivit se aktivně zapojili 
žáci a pedagogové základních škol, rodiče dětí a dobrovolníci z řad místních ko-
munit a sdružení. Součástí projektu byla výmalba „myší díry“ dětmi ZŠ, údržba 
a úprava trasy naučné stezky „Člověče, zastav se...“,  zavěšení a nátěr ptačích 
budek, prezentace okolních škol s jejich ekologickými aktivitami, fotografická 
soutěž, hudební program Planeta, raftování na Odře organizované ČSOP ve 
Studénce a mnohé další.

Naučná stezka „Člověče, zastav se ...“ (2010)

V dalších letech života naučné stezky se pozornost soustředí především na její 
údržbu. V tom jsou nápomocny Technické služby města Fulnek, p.o. a žáci místních 
základních škol.
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ODKAZ PhDr. ADOLFA TURKA
Na počest 100. výročí narození PhDr. Adolfa Turka, významného archiváře a his-
torika, se díky podpoře Ministerstva kultury ČR uskutečnil projekt Odkaz PhDr. 
Adolfa Turka. Adolfu Turkovi, jeho dílu a práci byla věnována výstava v kostele 
sv. Josefa, kde byla při vernisáži slavnostně pokřtěna publikace „Bratrský sbor 
ve Fulneku“. Na již druhém vydání této publikace se podíleli ředitel Zemského 
archivu v Opavě PhDr. Karel Müller, Radek Polách z Muzea Novojičínska, p. o.
a PhDr. Sylva Dvořáčková, ředitelka Muzea Novojičínska, p. o. Potěšila nás 
i spolupráce s PhDr. Františkem Hýblem, emeritním ředitelem Komenského 
muzea v Přerově. Součástí brožury je i dílo „První manžel první choti Jana 
Amose Komenského“. Výstava byla doprovázena besedami o osobě a díle PhDr. 
Adolfa Turka a koncertem Hudby starých mistrů v podání Komorního orchestru 
Pavla Josefa Vejvanovského z Nového Jičína, který se konal v areálu Památníku 
J. A. Komenského. Tento koncert navštívilo 43 posluchačů, přednášky si vyslechlo 
41 návštěvníků a vernisáže se zúčastnilo 126 hostů.

Projekty roku 2011
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FULNEČANÉ SPOLU
Projekt „Fulnečané spolu“ je zaměřen na rozšíření kulturně vzdělávacího 
a společenského obzoru, na znovuobnovení a udržení tradic s důrazem na ak-
tivní zapojení občanů všech věkových a sociálních skupin a komunit působících 
na Fulnecku. Prioritou programu je začleňování hendikepovaných spoluobčanů 
do společnosti a podpora environmentální výchovy. Aktivity projektu se prolínají 
s projektem Edu & Art Fulnek 2011 zmiňovaný v následujícím textu.

EDU & ART FULNEK 2011
Třetí ročník již tradičního pásma kulturně vzdělávacích akcí Edu & Art Fulnek 
nabídl 15 tématických okruhů, které si našly oblibu návštěvníků z blízkého okolí 
i celého Moravskoslezského kraje, potažmo celé České republiky. Hlavním 
přínosem projektu Edu & Art Fulnek 2011 je uchování a rozvoj kulturního dědictví 
a tradic při využití kulturní památky  kostela sv. Josefa ve Fulneku a dalších 
památek nacházejících se ve městě Fulneku a okolí. Svým širokým a různorodým 
programem oslovuje projekt široké spektrum cílové skupiny.  

• Škola hrou – SUDOKU, VÁNOČNÍ TURNAJ V DESKOVÝCH 
HRÁCH, TURNAJ V PEXESE
Pod heslem „škola hrou“ se během roku setkali malí i velcí nad deskami mod-
erních společenských her, utkali se ve hře pexeso nebo při luštění sudoku. Do 
soutěže Sudoku se zapojilo celkem 67 žáků z 9 škol blízkého okolí a 7 dospělých. 
Na konci roku pak proběhl vánoční turnaj v deskových hrách O cenu princezny 
Terezky. Tyto soutěže jsou vyvrcholením celoročního setkávání členů Klubu des-
kových her, jehož vznik naše sdružení iniciovalo a ve spolupráci s TO Touhy 
jej podporuje.  Tyto akce mají za cíl podpořit volnočasové vyžití dětí a mládeže 
a podpořit vzdělávání zábavnou formou. 
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• Den učitelů – „Můj Comenius 2011“
Každoročně se stalo tradicí v rámci Dne učitelů vyhlašovat nejúspěšnější pedago-
gy města. V tomto roce došlo ke změně ve vlastní organizaci výběru. Město Fulnek 
a Muzeum Novojičínska, p.o. ve spolupráci s Comeniem Fulnek, o.s. vyhlásilo pro 
žáky obou základních škol našeho města anonymní volbu svého oblíbeného peda-
goga, kdy navíc žáci 1. tříd zavzpomínali na dobu předškolní a zvolili si svou paní 
učitelku mateřské školy, na niž nejvíce vzpomínají. Vše vyvrcholilo slavnostním 
vyhlášením ankety v kostele sv. Josefa ve Fulneku, kde proběhla také prezentace 
zúčastněných škol, setkání učitelů, žáků i rodičů. Této akce se zúčastnilo 126 
hostů.
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• Obnova místních lidových tradic – Pálení Mařeny
Pálení Mařeny je křesťanský zvyk s původem ve slovanské mytologii, kdy vesnicí 
Lukavec prochází průvod doprovázený zpěvem s Mařenou a Mařákem. Na konci 
se obě figury zapálí jako symbol odcházející zimy a ozdobí se májka jako symbol 
příchodu jara. Tato kulturně společenská akce je zaměřena na podporu zacho-
vání nehmotného kulturního dědictví v našem regionu. Na organizaci se podíleli 
s Comeniem Fulnek o.s. také TO Touhy, Klub seniorů, Občanský aktiv Lukavec 
a Římsko-katolická farnost.

• Den Země – duben měsíc ekologie
Duben je měsícem, který je celosvětově věnován ekologii a ochraně přírody.  
V rámci stanovených cílů tvoří tato problematika pro sdružení Comenius význam-
nou oblast našich aktivit a zájmů. 
V loňském roce proběh v rámci oslav divadelně osvětové program „Vivat 
Compostela“ občanského sdružení EKODOMOV pro žáky místních škol i veřejnost. 
Program obsahoval divadelní představení a výstavu zaměřenou na poznání života 
pod zemí. Zúčastnilo se jej 417 návštěvníků. 
Duben měsíc ekologie byl v tomto roce propojen s dříve samostatným projek-
tem Kamínky přírody, a tím vznikl ucelený program ekologických aktivit. Mimo 
zmiňované divadelní představení byla dále vyhlášena fotografická soutěž s eko-
logickou tématikou, konala se prezentace žáků jejich vlastních ekologických ak-
tivit a prezentace Záchranné stanice Bartošovice. Po založení přírodního zákoutí 
z kamenů „Kamínky přírody“ se děti ze ZŠ J. A. Komenského ujali její údržby.
Každoročně se také zapojujeme do oslav Dne Země pořádané městem Fulnek 
a věnujeme, s podporou místních základních škol, pozornost údržbě a správě 
naučné stezky „Člověče, zastav se...“
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• Poznej svůj region
Dne 2. 5. 2011 se uskutečnil již šestý pracovní seminář studentů 2. ročníku nava-
zujícího studia oboru regionální rozvoj.  V rámci dopoledního programu se paní 
starostka města Bc. Mocová a pan místostarosta Mgr. Kvita podělili s našimi stu-
denty o své zkušenosti s vedením města a dalé seznámili studenty s připravovanou 
strategií rozvoje města. Studenti si ve Fulneku prohlédli nevyužívaný objekt 
kapucínského kláštera, seznámili se s jeho historií a v rámci praktické části se 
pokoušeli navrhnout možnosti využití objektu. Celé akce se zúčastnilo celkem 
24 studentů.
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• Pastelka pro Tibet IV
Aktivita Pastelka pro Tibet IV navazuje na odkaz lidskosti J. A. Komenského 
a vztahuje jej nejen k regionálnímu, ale také k národnímu a mezinárodnímu měřítku. 
Nucený odchod občanů Tibetu z jejich vlasti a s tím spojená společenská situace 
současného Tibetu je věrnou paralelou k nucenému odchodu J. A. Komenského 
a jeho souvěrců z Fulneku, ba i z českých zemí v 17. století z důvodu duchovního 
přesvědčení. Aktivita směřuje k připomenutí problematiky lidských práv a upevnění 
humanity jakožto základního principu zdravé společnosti.
V rámci svého čtvrtého ročníku se uskutečnil Koncert na Tibetské mísy Vandy 
Nečasové a Miluše Bartusové. Koncert navštívilo 41 posluchačů. Dále proběhla 
prezentace cestovatele Petra Oravy jeho cesty do Nepálu a beseda s panem 
Špinkou o práci humanitárních organizací.
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• Svět slova IV.
Do již čtvrtého ročníku literárně výtvarného projektu Svět slova vytvořili žáci na 
169 literárních děl a 444 výtvarných prací z celkem 40 škol z České a Slovenské 
republiky, Maďarska i Polska. V průběhu projektu probíhala divadelní představení, 
přednášky, workshop – pletení z papíru, veřejné čtení Babičko, přečti mi pohádku 
a výstava dětského ilustrátora a autora pana Jiřího Pěluchy knihy Když Markétka 
sní popletené sny. Slavnostní vyhodnocení se pak konalo v kostele sv. Josefa 
za přítomnosti představitelů města Fulnek a ředitelky Muzea Novojičínska p.o. 
Doprovodný program zajistily mažoretky pod vedením Jany Vavrečkové a zpěvačka 
Markéta Konvičková. 
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• Mezinárodní fotografické sympozium – PŘÍBĚH MĚSTA 
FULNEKU
Koncem září roku 2011 se poprvé uskutečnilo mezinárodní fotografické sympozium 
pod titulem Příběh města Fulneku, a to u příležitosti 65. výročí rekonstrukce města 
po konečných bojích II. světové války. Práce sympozistů byla zaměřena na fotodo-
kumentaci současného stavu města Fulneku a jeho okolí v konfrontaci s historick-
ými fotografiemi města. Zúčastnilo se ho 18 studentů Ostravské univerzity, z toho 
2 ze Slovenska a 1 z Rumunska pod vedením Mgr. Michala Kalhouse.  Výsledná 
práce studentů pak byla prezentována na vernisáži výstavy 65. let znovuobno-
vení Fulneka a sklidila veliký ohlas současných starousedlíků, ale zejména pak 
bývalých německých obyvatel, kteří se vernisáže účastnili. 
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• Pohádkový les s princeznou Terezkou
Pohádkový les je akce s několikaletou tradicí pořádaná k Mezinárodnímu dni dětí. 
Děti se svými rodiči a prarodiči zdolávají lesní pohádkovou trasu na Zámeckém 
kopci, kde na ně čekají pohádkové bytosti s připravenými soutěžemi a hrami. 
Zábavného dopoledne pořádaného spolu s Městským kulturním centrem p.o. a TO 
Touhy se v roce 2011 zúčastnilo na 200 dětí a 100 dospělých.

• Vivat Comenius
Vivat Comenius je slavnostní rozloučení s absolventy ZŠ společně s rodiči, ve-
dením školy a města spojená s prezentací škol a Dětského domova. Akce se koná 
v místech působení J. A. Komenského v Žákovském háji za přítomnosti vedení 
města a škol. Pro žáky – absolventy a jejich rodiče je tento ceremoniál hezkým 
ukončením jedné etapy jejich života a startem etapy zcela nové. 
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• Soubor regionálních výstav
V průběhu roku se konalo celkem 5 velkých výstav, které přilákaly velké množství 
návštěvníků z řad laické i odborné veřejnosti. 
Jednou z nich byla výstava Doc. Mgr. Jindřicha Štreita, mezinárodně uznávaného 
fotografa, Brána naděje. Výstava byla zahájena slavnostní vernisáží v kostele 
sv. Josefa. Doprovázena byla koncertem flétnistky Moniky Duarte Štreitové a úvod-
ním slovem samotného autora. Jeho fotografie zhlédla stovka návštěvníků. 
Při příležitosti 100. výročí narození PhDr. Adolfa Turka se konala výstava 
věnovaná tomuto významnému historikovi. Při slavnostní vernisáži byla pokřtěna 
publikace „Bratrský sbor ve Fulneku“. Vernisáže se zúčastnilo 126 hostů, celkově 
pak výstavu vidělo 945 návštěvníků.
Výstava Příběh města Fulneku – 65. výročí znovuobnovení mapovala v dobových 
dokumentech a fotografiích historii města a jeho obnovu po II. světové válce. 
Na vernisáži výstavy byly prezentovány fotografické výstupy studentů, kteří se 
účastnili mezinárodního fotografického sympózia zaměřeného na fotodokumentaci 
současného stavu města Fulneku v propojení s historickými fotografiemi. Výstavu 
se navštívilo na 600 návštěvníků
Další výstavou byla výstava Davida Velíka SOCHY 01 a výstava obrazů Lumíra 
Sklenáka.
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• Adventní koncerty 2011
Kalendářní rok uzavřela již tradiční akce – adventní koncerty. V tomto roce se 
navíc setkala s obrovským zájmem a rekordní účastí 1220 návštěvníků. První 
adventní neděli rozezněla kostel sv. Josefa Nebeská muzika – lidová hudba 
z Terchové. Druhá neděle byla věnována houslovému koncertu sester Haně 
a Martině Jasanským a Rothovu kvartetu. Třetí adventní neděli zavítal do Fulneku 
Dětský pěvecký sbor Skřivánek ze Suchdolu nad Odrou a Smíšený pěvecký sbor 
Komenského Vítkov. Vrcholem adventního programu pak byly francouzské šansony 
a musetty tria LeCoclico. Předvánoční program byl doplněn vánočními dílnami 
pro děti místních základních škol.
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• Edu & Art pro dětský domov 
Comenius Fulnek, o.s. a  Základní škola  J. A. K. Fulnek se ve spolupráci 
s Městským kulturním centrem Fulneku, p.o. a týmem DJ PAUL DOCTOR  zapo-
jily do charitativního projektu „Radost pro děti“, který je zaměřen na sociálně 
znevýhodněné a tělesně postižené děti a mládež a děti školou povinné.
První hudebně – soutěžní dopoledne proběhlo ve velkém sále  MKC Fulnek, p.o. 
dne 22.12.2011 za účasti žáků ZŠ, speciálních a pomocných tříd a Dětského 
domova Loreta Fulnek, p.o. v počtu 252 dětí a jejich pedagogických pracovníků. 
Program zahájil autor projektu, který je tělesně postiženým spoluobčanem.
Mnozí malí tanečníci a soutěžící zažili poprvé světelné a laserové efekty. Atmosféra 
byla provázena nadšením, úsměvy i radostí z písní, které si každý mohl včas „ob-
jednat“ na lístek „Na přání...“. Všichni zúčastnění byli obdařeni malou sladkostí 
a plánovaný konec se protáhl o 30 minut, neboť dětem se nechtělo ze sálu odejít 
na vánoční prázdniny. 
Druhá akce pod záštitou Comenia Fulnek, o.s., tentokráte jako hudebně – zábavný 
podvečer, proběhla v Dětském domově Melč, p.o. jako „Postvalentýnské setkání“ 
v pátek 17.2.2012 od 17 hodin  za účasti dětí všech věkových kategorií včetně 
samotného vedení DD. Také zde naše občanské sdružení nezapomnělo na „sladký 
pozdrav dětem“.

• Divadlo žije!!
Občanské sdružení Comenius Fulnek podpořilo v 
roce 2011 amatérský divadelní soubor ze Suchdolu 
nad Odrou – Podiv.  Příspěvek posloužil na 
vytvoření kulis pro představení jménem Sněhura, 
které odehrálo divadlo během roku celkem 9x, a to 
nejen ve Fulneku, ale také v Hladkých Životicích, 
Bartošovicích, Lukavci i jinde. Podpora rovněž 
směřuje k nově nacvičované hře s pracovním 
názvem Nejlepší parník mého života.
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• Besedy a poznávací výlety
Comenius Fulnek o.s. se svými partnery uspořádali v průběhu roku několik 
přednášek a besed významných odborníků na zajímavá témata spojená s městem 
Fulnek – např. přednáška PhDr. Jaroslava Zezulčíka O historických zajímavostech 
Fulnecka. Přednáška emeritního ředitele Muzea Komenského v Přerově PhDr. 
Františka Hýbla byla věnována ženám J. A. Komenského – Ženy ze života a díla 
Jana Amose Komenského.  PhDr. Karel Müller, ředitel zemského archivu v Opavě, 
pak vedl přednášku na téma Adolf Turek – 100. výročí narození. Cílem těchto aktiv-
it je posílit pozitivní vztah a sounáležitost obyvatel ke svému městu a regionu a jsou 
vyhledávanými a pozitivně hodnocenými akcemi laickou i odbornou veřejností.
Členové sdružením byli přizváni k neformálnímu setkání „Na slovíčko s Hrabětem 
Wrbnou“. Iniciátor akce PhDr. Jaroslav Zezulčík seznámil své hosty představitele 
města Fulneku, obce Kunín, vedení Muzea Novojičínska, p. o. a současného ma-
jitele zámku ve Fulneku s historií fulneckého zámku za doby hrabat z Wrbna.
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NAUČNÁ STEZKA „ČLOVĚČE, ZASTAV SE...“
od roku 2009 prochází městem Fulnek naučná stezka „Člověče, zastav se...“ Na 
13 informačních tabulích jsou návštěvníci seznámeni s historií města, místní flo-
rou, faunou, významnými rodáky, obyvateli města Fulnek a významnými stavbami. 
Trasa vedoucí od náměstí ke kostelu Nejsvětější Trojice, do Žákovského háje, 
ke klášteru a přes hlavní třídu k vlakovému nádraží je vyhledávanou turistickou 
atrakcí našeho města. Bohužel je však také oblíbeným cílem vandalů, kteří poničili 
některé informační cedule, nosné konstrukce a zdemolovali odpadkové koše.  
V roce 2011 proběhlo zmapování těchto škod a ve spolupráci s Technickými 
službami města Fulnek byly provedeny nutné opravy a celková údržba trasy. 

SETKÁNÍ S POTOMKY J. A. KOMENSKÉHO
Ve dnech 1. - 2. září 2011 navštívili Muzeum moravských bratří v Suchdole nad 
Odrou a město Fulnek manželé Weisovi z Hamburku s dcerou a vnučkou. Paní Ulla 
Weis, rozená Jäschke, je potomkem Učitele národů  z desáté větve Jana Amose 
Komenského. Besedy v suchdolském muzeu se zúčastnili i zástupci občanského 
sdružení Comenius Fulnek. Hosté diskutovali o svém pohnutém životě, zvláště pak 
o problémech, které se vyskytly v průběhu druhé světové války a po jejím skončení, 
i o svých dalších plánech. Následující den si potomci J. A. Komenského se 
zájmem prohlédli pamětihodnosti „perly Moravského Kravařska“ město Fulnek, 
včetně Památníku Jana Amose Komenského, kde byli přivítání vedením Muzea 
Novojičínska, p.o.

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
Dny evropského dědictví (dále EHD) každoročně v měsíci září otevírají nejširší 
veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, 
které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné.
Jejich cílem je hledání cest ke kořenům naší, evropské i světové civilizace. Proto 
jsou v rámci EHD pořádány nejrůznější doprovodné akce - přednášky, koncerty, 
městské slavnosti, ale i soutěže a další kulturní programy.
Město Fulnek se i v loňském roce aktivně zapojilo, prostřednictvím Sdružení his-
torických sídel Čech, Moravy a Slezska, jehož je členem. Partnery akce na území 
města Fulneku jsou již tradičně: Muzeum Novojičínska, p. o., Římskokatolická 
farnost ve Fulneku, Městské kulturní centrum Fulnek, p. o. a občanské sdružení 
Comenius Fulnek.

Další aktivity
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V průběhu akce byly na území Fulneku zpřístupněny tyto objekty: chrám Nejsvětější 
Trojice, kaple sv. Rocha a sv. Šebestiána, Zvonice, tzv. Černá věž, Knurrův palác, 
kostel sv. Josefa, Památník J. A. Komenského, radnice, naučná stezka „Člověče, 
zastav se ...“.

SLEZSKÁ MUZEJNÍ NOC 2011
Comenius Fulnek o.s. se v roce 2011 zapojil také do projektu Slezská muzejní noc, 
kdy se v neobvyklém čase otvírají běžně přístupné muzejní prostory. Ve spolupráci 
s Muzeem Novojičínska p.o. se návštěvníkům otevřely brány kostela sv. Josefa, 
kde bylo připraveno promítání filmu J. Špáty Mezi světlem a tmou. Návštěvníci 
si také mohli prohlédnout stálou expozici o historii kapucínského kláštera 
a aktuální výstavu fotografií J. Štreita Brána naděje.  Památník J.A.Komenského 
pak ve večerním čase nabídl komentovanou prohlídku své expozice.

Přípravná projektová dokumentace pro možné využití 
Kapucínského kláštera

Naše sdružení již v roce 2010 dokončilo projekt, kterým připravilo komplexní 
projektový záměr nového využití objektu Kapucínského kláštera ve Fulneku.  
Podrobně rozpracovaný projektový záměr byl  připraven k  podání žádosti do 
strukturálních fondů EU. Na zpracování projektu se podílela pracovní skupina, 
jejíž součástí byli zástupci vedení  Muzea Novojičínska, Moravskoslezského kraje 
a města Fulnek. Projekt, který je znám pod názvem „Centrum setkávání umění 
a vzdělávání“ přispívá k  záchraně kulturní památky regionálního významu 
a vytvoření nadregionální atraktivity Moravskoslezského kraje s dopadem na celou 
ČR a příhraniční oblasti, kterými jsou Polsko a Slovensko. Revitalizovaný klášter 
by měl tvořit páteř kulturní, umělecké a vzdělávací turistické infrastruktury na 
Novojičínsku, a posílit tak turistickou infrastrukturu celého Moravskoslezského 
kraje, který pomáhá regionálnímu a ekonomickému rozvoji území. 
V roce 2011 se nepodařilo na úrovni vlastníka objektu, Moravskoslezského 
kraje, prosadit další aktivity směřující k záchraně kapucínského kláštera. Proto se 
sdružení rozhodlo, že v roce příštím, tedy v roce 2012, založí strategickou skupinu, 
která se bude tomuto tématu věnovat.
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Vážené dámy a pánové, 
tak jako je míza látkou životadárnou pro stromy, jako je mateřské mléko tekutinou z nejpotřebnějších 

pro zdravý vývoj novorozence, tak je nadšení a touha udělat něco vznešeného pro ostatní základním 
předpokladem pro růst kvality života ve městě. Někteří možná namítnou, že základem rozvoje města 
je například zabezpečení dodávek elektřiny, plynu nebo vysoké konektivity internetu, pro mne jsou 
to však pouze prostředky k jeho dosažení. Důkazem nechť mi jsou časy, kdy se o výše zmiňovaných 
pojmech vůbec nevědělo, a přece se žilo, přece se lidé setkávali, diskutovali, psali a vydávali knihy, 
společně se bavili. Využívali vnitřní síly, energie, která je v každém z nás. Někdy o ní nevíme, 
nevěříme si, netušíme, že bychom mohli něco pohnout. Pak potkáme skupinu lidí, která může mít 
stejný pocit, a najednou je nás víc, máme větší sílu, schopnost měnit věci okolo sebe. 

Žijeme v kruzích a cyklech, přicházíme na stejná místa v jiné kvalitě. Zažila jsem dobu, kdy byla 
aktivita lidem nařizována, bylo přesně naplánováno a kontrolováno, co a kdy se má dělat. O věci 
společné se staral stát.    Nemohu říct, že se žilo špatně, chyběla možnost volby, zato však platilo 
slovo a lidé si dokázali pomáhat. Pak přišla změna, dostali jsme se do světa obrovských možností, 
svobody. Mohli jsme prakticky cokoliv, využili jsme toho pro rozvoj svých osobností. Budovali jsme 
kariéry, tvořili impéria, zároveň však při tom shonu tak trochu zapomněli na svět kolem nás. Neměli 
jsme prostě čas. A o věci společné se přece má starat stát, ozývalo se nám v hlavě heslo z let mi-
nulých. V záplavě reklamních sloganů začalo pomalu a jistě ztrácet na síle slovo. 

Dnes se pomalu dostáváme na stejné místo jako před lety, jen si daleko více uvědomujeme, že 
k tomu, aby náš osobní život byl kvalitnější, musíme vykonat i něco ve prospěch celku. Sdružujeme 
se a společně přemýšlíme na tím, co bychom mohli vytvořit. Nespoléháme na stát, který všechno 
zařídí,  uvědomujeme si, že jsme sami státem.  Zakládáme nadace, pořádáme koncerty a divadelní 
představení nebo jen tak uklízíme před vlastním domem. Na rozdíl od dřívějška nás nikdo nenutí, 
děláme to z vlastní vůle. 

Slovo pomalu a jistě opět nabírá na vážnosti a já bych jej v této chvíli ráda využila 
k poděkování občanskému sdružení Comenius za dlouholeté a neúnavné vyživování našeho města 
koktejlem namíchaným z kvalitních kulturně společenských ingrediencí. Děkuji vám za krásné 
okamžiky, které jsme jako občané našeho města mohli zažít. 

       Bc. Jana Mocová
       starostka

Poděkování o. s. Comenius Fulnek

Děkuji, že jsem dostal možnost několika větami vyjádřit se k činnosti o. s. Comenius Fulnek, které 
působí na území města Fulneku a v jeho okolí od r. 2008.  Chci Vám touto cestou poděkovat za Vaši 
dobrovolnou práci v oblasti kultury, záchrany památek a následnou péči o naše kulturní bohatství. 
Občanské sdružení Comenius Fulnek ve spolupráci s Muzeem Novojičínska, p. o. pečlivě připravuje 
adventní koncerty, jejichž návštěvnost rok od roku stoupá. Snaží se o obnovení lidových zvyků, spolu-
pracuje se školami a místními komunitami. Na území města pořádá výstavy významných umělců (Igor 
Kitzberger, Olbram Zoubek, Kurt Gebauer a pod.), umělecká sympozia a koncerty. Spolu s městem 
Fulnek a uskutečnilo 2 workcampy, jejichž účastníci přispěli k propagaci našeho malého města 
v oblasti turistiky . Cyklus přednášek pořádaný ve spolupráci s Muzeem Novojičínska a Slezským 
archivem v Opavě si také nachází své příznivce.  Dovoluji si vyslovit poděkování i za krajské zastu-
pitele, kteří sledují vaši činnost, a proto při přidělování finančních prostředků do této oblasti vám 
schválili příspěvek pro rok 2012. 

V letošním roce se uskuteční nové krajské volby a já pevně věřím, že i noví zastupitelé budou takto 
dále rozhodovat a podpoří tím vaši činnost.   

      Jaroslav Štekbauer 
      zastupitel Moravskoslezského kraje

Závěrečná poděkování
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Občanské sdružení Comenius Fulnek je hlavním partnerem Muzea Novojičínska ve městě Fulneku. 
Díky aktivitě členů Comenia je činnost muzea obohacena a rozšířena o velké množství aktivit, 
které jsou návštěvníky hodnoceny vysoce pozitivně. Členové sdružení se účastní akcí pořádaných 
v Kostele sv. Josefa při Kapucínském klášteře ve Fulneku i v Památníku J. A. Komenského ve 
Fulneku, a to jak aktivně jako pomoc při organizaci jednotlivých pořadů, tak také jako informovaná 
divácká veřejnost. 

Nezanedbatelným přínosem je získávání dotačních titulů z pozice občanského sdružení. Comenius 
pracuje v této oblasti vysoce profesionálně a výsledkem jsou úspěšné projekty, kde muzeum zaštiťuje 
odbornou stránku a Comenius pomoc finanční, jako tomu bylo například u projektu reedice díla 
Adolfa Turka Bratrský sbor ve Fulneku.

Muzeum Novojičínska vyjadřuje touto cestou velké poděkování všem členům Comenia i jeho 
spolupracovníkům za jejich obětavou a nezištnou práci pro kulturní rozvoj Fulneku a jeho okolí, za 
podporu muzejní činnosti ve městě a přeje občanskému sdružení Comenius Fulnek mnoho úspěchů 
a nadšených příznivců. 

      PhDr. Sylva Dvořáčková
      ředitelka Muzea Novojičínska, p. o.

Závěrečná poděkování



 Termín Akce

1 únor - listopad/prosinec Škola hrou 

2 březen - říjen Den Učitelů

3 březen-duben Obnova místních lidových tradic

4 průběžně Soubor výstav 2012

5 průběžně Divadlo žije!!!

6 duben Den Země - Duben měsíc ekologie

7 duben - květen Už zase skáču přes kaluže 2012

8 květen Svět slova

9 květen Vivat Comenius

10 červen Mezinárodní umělecké sympozium 

11 červen Pohádkový les

12 leden-březen/říjen Pastelka pro Tibet IV

13 průběžně Besedy a poznávací výlety

14 květen, listopad Poznej svůj region

15 prosinec Adventní koncerty

16 květen, srpen Večírek pro seniory

I v roce 2012 plánujeme navázat na tradiční pásmo Edu & Art  Fulnek, ten-
tokrát již s příponou 2012. V následující tabulce je uveden rámcový harmono-
gram plánovaných aktivit. Vždy aktuální informace a termíny jsou dostupné na 
stránkách www.comeniusfulnek.cz.

Plány roku 2012 




