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Rok 2016 byl spojen s 10. výročím rekonstrukce kostela sv. Josefa při kapucínském klášteře.   
Toto místo se stalo pojítkem mezi různými lidmi, kteří poté dali základ našemu spolku. Proto jsme 
chtěli toto výročí připomenout a oslavit, ale také upozornit, že konvent kláštera stále na svůj čas  
čeká.  Je naší snahou podporovat všechny aktivity, jak jen je v našich možnostech,  aby se i tato  
historická část dočkala oprav. 

Bohužel nemáme moc možností, jak zasáhnout do rozhodování institucí a veřejných orgánů, přesto jsme nechtěli 
zůstat nečinní. Stali jsme se proto spoluzakladateli charitativního bazaru s názvem Klášterní kouskování,  
jehož cílem je, mimo jiné, finančně přispět na náklady spojené s pořízením projektové  
dokumentace k rekonstrukci konventu. Věříme, že jednou se to podaří…  
 
V tomto roce jsme organizovali nebo se spolupodíleli s Muzeem Novojičínska, p.o. a MKC Fulnek, p.o.  
na zajímavých koncertech, výstavách a přednáškách. Cestovali jsem při cestovatelských 
přednáškách od Finska přes Česko až do Bolívie, poslechli si krásnou hudbu v podání Štěpána Raka 
a Pavla Šporcla, podpořili dětské aktivity jako je literárně-výtvarná soutěž Svět slova, turnaj v sudoku, pexese  
i deskových hrách. Podíleli jsme se na krásné výstavě věnované fulneckému rodákovi, malíři, Josefu Seidlerovi.  
Tyto a mnohé další aktivity vám rádi představíme na následujících stranách. 
 
Byť i náš spolek prochází mnoha změnami, dobrá období střídají ta horší a bojujeme s nedostatkem času  
pro tuto dobrovolnou činnost, jsem moc pyšná, že stojíme stále při sobě a daří se nám připravovat pro Fulnek 
krásné zážitky. Děkujeme všem za podporu.
 
 

Místopředsedkyně spolku

Úvodní slovo



Comenius Fulnek, z.s. je společensky prospěšným spolkem občanů založeným za účelem šíření myšlenek a odkazu 
lidskosti J. A. Komenského formou organizování kulturních, společenských, vzdělávacích, environmentálních, 
humanitárních akcí a akcí zaměřených na posílení cestovního ruchu ve Fulneku, ve městě zvaném „Barokní perla 
Moravského Kravařska“, a také v Moravskoslezském kraji.

O spolku

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

Název :    Comenius Fulnek, z. s. 
Sídlo :     Švédská 381, 742 45 Fulnek 
Web :     http://www.comeniusfulnek.cz/
IČ :     227 36 085
Právní forma :   zapsaný spolek
Registrace :    14.5.2008
Bankovní spojení :   1858975399 / 0800
Statutární zástupce :   Pavlína Ambrosh, předsedkyně
Správní rada :   Pavlína Ambrosch, předsedkyně
    Tereza Wiltschová, místopředsedkyně
    Věra Lošáková
    Radek Jaborský
    Věra Čatkosová
Revizní komise :   Světlana Marková
    Jitka Krčmářová
    Michaela Smékalová 
 
Kontakty :    info@comeniusfulnek.cz 
    Předsedkyně:
    +420 604 325 376
    ambrosch@comeniusfulnek.cz 
    Místopředsedkyně:
    +420 736 142 695
    wiltschova@comeniusfulnek.cz



Cílem spolku je všestranně šířit a rozvíjet duchovní odkaz J. A. Komenského na všech úrovních společnosti, 
v regionálním, národním i mezinárodním měřítku formou organizování kulturních, vzdělávacích a společenských 
akcí a dále:

• 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 jedinečnosti.
• 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 řízení, 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.
• Svou činností směřovat k tomu, aby se vize J. A. Komenského staly v nejrůznějších oblastech  
 života opět normální součástí našeho myšlení a našly potřebnou společenskou prestiž. 
 
 
Jmenované cíle sdružení jsou naplňovány průběžně v závislosti na získaných finančních  
prostředcích a časových možnostech členů sdružení.

Cíle spolku



Členská základna k 31. 12. 2016 čítá 15 členů.  Zapsaný spolek neměl v roce 2016 žádné zaměstnance na 
hlavní pracovní poměr. Byly uzavřeny jen dohody o provedení práce. Dohody byly uzavřeny v rámci realizace 
projektu Edu & Art Fulnek 2016.

Členové zapsaného spolku pracovali v rámci dobrovolné práce mimo svá zaměstnání a přinášeli do sdružení 
svou odbornost a entuziasmus bez nároku na finanční odměnu, s oporou několika dobrovolníků z řad příznivců 
sdružení, kteří pomáhají při organizaci akcí. 

Výkonným orgánem zapsaného spolku je správní rada. Ta se schází v pravidelných intervalech a plní průběžně 
svěřené úkoly.

K roku 2016 se vztahovaly dvě valné hromady konané dne 23. června 2016 a 12. ledna 2017. Tématem 
bylo plnění stanovených úkolů dle prioritních oblastí, informace o realizovaných dílčích aktivitách projektů, 
hospodaření spolku a jeho další vývoj. K účasti na valné hromadě jsou zváni zástupci města Fulneku, Muzea 
Novojičínska, p.  o. a dalších partnerů.

Organizace spolku



Hlavním mediálním prostředníkem je webová stránka www.comeniusfulnek.cz a profil na sociální síti Facebook, 
kde se aktuálně objevují pozvánky k připravovaným akcím a následně fotodokumentace 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 spolku Comenius Fulnek prostřednictvím databáze Městského informačního 
centra čítající na 300 mediálních a soukromých emailových adres, rozhlasu místního a přilehlých obcí a měst, 
plakátů a upoutávek na plakátovacích plochách a nástěnkách na Fulnecku, v přilehlých obcích a městech,  
na dalších webových stránkách např. www.fulnek.cz, www.ic-fulnek.cz a cca 10 dalších. 

Na YouTube „comenius fulnek“ je možno nalézt krátké sestřihy z akcí.

Propagace a mediální obraz



Naplňováním cílů sdružení propojujeme i nadále vzájemnou spolupráci s různými spolky a organizacemi 
nejen na území města Fulneku. Hlavními partnery zapsaného spolku jsou Muzeum Novojičínska, p. o., Město 
Fulnek, Městské kulturní centrum Fulnek, p. o.,  Městské informační centrum Fulneku. Dalšími spolupracujícími 
organizacemi je Klub seniorů Fulnek, Aktiv  občanů Lukavec, SDH Fulnek, Jerlochovice, TO Touhy,  
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Moravian, o. s. ze Suchdolu nad Odrou, Divadelní  
společnost Podiv,  SPCCH Fulnek, občanské sdružení 4Fulnek, Lukavecká  banda a další. Všem tímto velice 
děkujeme za jejich pomoc. 
Přínosná spolupráce vzniká také s místními základními školami a Dětským domovem Loreta ve Fulneku.
Významnou podporu ve formě finančních prostředků poskytlo Město Fulnek, Nadační Fond Kousek po kousku  
a také donátoři z řad místních podnikatelů.

Partneři, spolupracující organizace, donátoři



Finanční a ekonomické údaje

Organizace hospodařila v roce 2016 se záporným hospodářským výsledkem, jelikož příjmy k výdajům byly 
přijaty již v roce 2015. Rozpis příjmů a výdajů detailně popsán v tabulce



Historie sdružení se začala psát v roce 2008 a v tomto roce se také uskutečnily první aktivity a programy.  
Za 7 let života se podařila uskutečnit celá řada zajímavých projektů.

Naučná stezka „Člověče, zastav se...“ (2009)
Naučná stezka „Člověče, zastav se...“ podpořena Nadací OKD, městem Fulnek a dalšími donátory byla 
realizována v roce 2009. Obsah informačních tabulí je vyveden ve čtyřech jazycích (ČJ, AJ, NJ a polština). 
Samotná instalace naučné trasy byla spojena 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.

Edu & Art Fulnek 2009 - 2016
Myšlenka tohoto projektu, který doprovází občanské sdružení od počátku, je propojení kulturních,
vzdělávacích a rozvojových aktivit naplňující vybrané cíle spolku. Dnes má projekt za sebou  
7. sezónu. Několika pilotních akcí se postupně rozvíjelo do pásma pravidelných i jednorázových aktivit 
probíhajících v průběhu celého roku. Mnohé z nich se staly tradicí. S podrobnou náplní projektu se můžete 
seznámit v další kapitole.

Kamínky přírody (2010)
Kamínky přírody byl 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 komunit 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, rafting na Odře organizovaný 
ČSOP ve Studénce a mnohé další.

Odkaz PhDr. ADOLFA TURKA (2011)
Na počest 100. výročí narození PhDr. Adolfa Turka, významného archiváře a historika, 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“. 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.

Fulnečané spolu (2011 - 2012)
Projekt „Fulnečané spolu“ byl zaměřen na rozšíření kulturně vzdělávacího a společenského obzoru,  
na znovuobnovení a udržení tradic s důrazem na aktivní zapojení občanů všech věkových a sociálních skupin 
a komunit působících na Fulnecku. Prioritou programu bylo začleňování hendikepovaných spoluobčanů  
do společenského dění a podpora environmentální výchovy. Aktivity projektu se prolínaly s projektem  
Edu & Art Fulnek.

Edu & Art Fulnek – bez bariér (2012 - 2013)
Cíle i aktivity tohoto projektu se shodují s  popsaným projektem Edu & Art Fulnek s tím, že přípona bez bariér 
měla symbolizovat akcent na cílové skupiny z řad seniorů a osob se zdravotním znevýhodněním.

Co se již podařilo 2008 - 2016



Fulnek žije – a ne že ne (2013 - 2014)
Díky projektu Fulnek žije – a ne že ne podpořený z velké části nadačním fondem se podařilo 
realizovat úspěšnou výstavu Zámek ve Fulneku – dominanta Moravského Kravařska,  
která navazovala na cyklus zpracovávání historie významných fulneckých památek a první  
„setkání spolků“. Tedy setkání a vzájemné seznámení se všech, kteří konají nezištnou činnost v oblastech 
společensko – kulturních na území Fulnecka.

Od A do Z pro rozvoj malých měst a obcí (2013 - 2014)
Projekt Od A do Z pro rozvoj malých měst a obcí podpořený Evropským sociálním fondem 
cílil na podporu dalšího vzdělávání v oblasti strategického řízení a rozhodování manažerů.  
Byl zahájen 1. 1. 2013 a ukončen 30. 11. 2014. V rámci realizačního období proběhlo po přípravě odborných 
materiálů 12 vzdělávacích setkání zaměřených na oblasti kompetencí doporučených pro výkon starosty, 
místostarosty či vedoucího pracovníka úřadu. Účastníci absolvovali také exkurzi (18. 9. 2014) na téma Malé město, 
velké výzvy. Autorský tým (Václavková, Melárová, Oramus) zpracoval téma do odborné publikace zaměřující  
se na oblast efektivního řízení obcí. V říjnu 2014 proběhlo změření posunu účastníků ve sledovaných kompetencích.  
Dne 13. 11. 2014 se konala závěrečná konference projektu. Hlavním výstupem projektu je šestimodulový 
vzdělávací program. Proškoleno bylo 30 účastníků (zejména starostů) v oblasti efektivního řízení místního 
rozvoje území, docílilo se posílení konkurenceschopnosti a zlepšení podmínek pro rozvoj měst a obcí MSK a byla 
vytvořena unikátní výukové metodika s důrazem na praktickou aplikovatelnost znalostí a dovedností

Poodří – Moravské Kravařsko, místo poznání i odpočinku (2014)
Projekt realizoval spolek Comenius Fulnek ve spolupráci s nově vzniklou obecně prospěšnou společností 
Destinační management turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko, jejímž cílem je podpora cestovního 
ruchu v oblasti Regionu Poodří, Mikroregionu Oderska, Bílovecka, Fulnecka a města Studénky. Díky finanční 
podpoře Moravskoslezského kraje byly instalovány nové informační tabule, popř. opraveny stávající. Cílem 
projektu bylo zvýšení informovanosti tuzemských i zahraničních návštěvníků našeho regionu.

Jan Jiří Frömel (1754 – 1814) (2015)
Projekt s názvem Jan Jiří Frömel (1754 – 1814) byl podpořen Ministerstvem kultury a jak už 
jeho název napovídá, věnoval se životu a dílu jednoho z nejvýznamnějších fulneckých malířů  
Jana Jiřího Frömela při příležitosti 200 let od jeho úmrtí. Během realizačního období byla vytvořena výstava  
o díle autora a o vybraných kostelích, kde jeho tvorbu můžeme nalézt. Výstava dále putovala do obce Vrchy 
a Butovice, kde byla spojena s přednáškou či tematickým koncertem. 

Klášterní kouskování (2014, 2015)
Comenius Fulnek se spojil s Nadačním fondem Kousek po kousku při realizaci dobročinného 
bazaru s názvem Klášterní kouskování. Výtěžek z prodeje módních kousků věnovaných 
dobrovolnými dárci je rozdělen na různorodé dobročinné aktivity. Z výtěžků dvou ročníků  
(v roce 2014 se vybralo 60 000 Kč a v roce 2015 69 400 Kč) byl například podpořen Mobilní hospic 
Ondrášek, vytvoření historického 3D modelu města Fulnek, či úhrada technické projektové dokumentace  
k rekonstrukci konventu kapucínského kláštera.

Audioprůvodce městem Fulnek (2014 - 2015)
Comenius Fulnek díky podpoře Nadačního Fondu Kousek po kousku a města Fulnek zprovoznil 
audioprůvodce města Fulnek s vydáním doprovodných tiskovin. Návštěvník města si může 
audioprůvodce zapůjčit v Městském informačním centru a poslechnout si zajímavé informace 
ke všem významným historickým památkám města v češtině, angličtině, němčině, polštině  
a francouzštině. Při zapůjčení přehrávače dostane každý v uvedeném jazyce mapku jednotlivých komentovaných 
zastavení a návod k obsluze. Součásti projektu je informační skládaná brožura, rovněž ve všech jazycích, kterou 
si návštěvník může s sebou odvézt.



3. ročník Klášterní kouskování
V letošním roce se ve dnech 21. - 24. května uskutečnil již 3. ročník Klášterního kouskování. Na tomto 
dobročinném bazaru se vybralo celkem 77 405 Kč. Vybraná finanční částka byla přerozdělena do tří částí, 
a to - větší polovina výtěžku podpořila koupi motoru na invalidní vozík osmileté tanečnici Karolínce Dejové 
z Kopřivnice, další kousek putoval na dofinancování vzniku uceleného historického modelu města Fulnek  
z 18. století a poslední kousek byl věnován studentům ve vzdělávacím projektu Impact Hubu, který učí,  
že podnikat a pomáhat zároveň je možné. I v tomto ročníku byla akce doprovázena pestrým programem, 
který byl zakončen módní přehlídkou prodávaných kousků. Celková účast tohoto projektu byla 495 osob.  
Klášterní kouskování by se nemohlo uskutečnit bez pomoci dobrovolníků a sponzorů, kteří darovali krásné 
kousky oblečení a módní doplňky. O občerstvení se postaraly šikovné ruce dam z místního Svazu postižených 
civilizačními chorobami.

Projekty roku 2016



Dne 10. 5. 2016 se pak uskutečnila tematická přednáška paní Romany Rosové z NPÚ 
s názvem: Fulnek barokní – Architektonická proměna města za Bruntálských z Vrbna. I tato 
přednáška se věnovala objektu kláštera a jeho vývoji. Přednášky se zúčastnilo 19 posluchačů. 

V průběhu celého roku jsme uskutečnili neformální setkání těch, kteří se v průběhu času podíleli 
na obnovování činnosti v kostele a jejichž zájem dále přetrvává. Jednalo se dne 25. 11. 2015  
o již tradiční setkání spolků při zdobení kostela a 18. 12. 2016 neformální setkání občanů města a návštěvníků 
posledního adventního koncertu. Jako poděkování všem, kteří mají o minulost, přítomnost i budoucnost objektu 
zájem, jsme připravili letáček shrnující důležité historické body kláštera a vzpomínku na složitý boj za jeho 
obnovu.

10. výročí obnovení kostela sv. Josefa
V roce 2016 uplynulo 10 let od znovuotevření části komplexu kapucínského kláštera – kostela sv. Josefa  
ve Fulneku - po nákladné a rozsáhlé rekonstrukci. Projekt, který byl při této příležitosti realizován, měl 
připomenout historii objektu a oslavit toto výročí akcemi, které kostelu daly v jeho novodobé historii život. 
Byla to především výstava Dům v zahradě páně – fulnecký kapucínský klášter v proměnách staletí probíhající od 
25. 11. 2015 do 30. 5. 2016. Součástí bylo vydání knihy Dům v zahradě páně autora Mgr. Zdeňka Orlity, která 
byla při 4. adventním koncertu slavnostně pokřtěna hosty ze zástupců Moravskoslezského kraje, Města Fulneku,  
Muzea Novojičínska i kapucínského řádu. 
Další výstavou, na jejíž přípravě jsme se podíleli, věnovala pozornost 120. výroční narození fulneckého rodáka 
Josefa Seidlera – malíře krajináře, restaurátora a písmomalíře. Tento muž byl úzce spjat s Fulnekem. Slavnostní 
zahájení výstavy se konalo 22. 6. 2016. Výstava byla zpřístupněna do 11. 9. 2016. Během této doby ji zhlédlo 
celkem 898 návštěvníků. 
Další částí byly koncerty. Tradice koncertů je s objektem úzce spjata. V průběhu roku jsme uskutečnili celkem 
4 samostatné koncerty a 2 koncerty adventní. Koncerty byly multižánrové s cílem ukázat rozmanitosti tvorby, 
ale také nabídnout co nejširší spektrum možností pro publikum všech věkových kategorií. Podrobnosti k nim jsou 
uvedeny v přiložené tabulce.



Projekt EDU & ART Fulnek 2016 
je tradiční, kulturně vzdělávací pásmo, které se zaměřuje na pořádání různorodých kulturních a vzdělávacích 
aktivit. V letošním ročníku, podpořeným městem Fulnek, se uskutečnilo v  celkem 36 akcí, kterých se zúčastnilo 
okolo 4,3 tisíc návštěvníků.





V následující části si můžete prohlédnout fotografie z konaných akcí a stručně se seznámit s náplněmi jednotlivých 
aktivit.

Den učitelů
Jako každý rok proběhl v kostele sv. Josefa koncert věnovaný učitelům k jejich mezinárodnímu svátku. Letos dne 
4. března vystoupil významný kytarový virtuóz Štěpán Rak.



Svět slova
Svět slova je literární a výtvarná soutěž, do které jsou zapojovány základní a mateřské 
školy z širokého okolí, ale také zahraniční partnerská města. V ročníku 2016 se zúčastnilo  
22 škol s celkem 153 literárními pracemi a 482 výtvarnými díly. Vrcholem bylo slavnostní vyhlášení  
26. května s předáním odměn vítězům.

Obnova místních lidových tradic
Opět jsme podpořili tradiční pálení Mařeny v Lukavci, místní části Fulneku. V rámci této tradice prochází průvod 
s Mařenou a Mařákem vesnicí, za ní je vhodí do potoka se symbolikou odchodu zimy a začátku jara.



Cestovatelské přednášky
Virtuální cestování po celém světě se už čtvrtým rokem setkává se zájmem široké veřejnosti. V roce 2016 
jsme si díky našim profesionálním i amatérským cestovatelům přiblížili Bolívii, Kyrgystán, Finsko a další blízké  
i vzdálené krajiny. Cestovat s námi můžete i nadále vždy každý poslední čtvrtek v měsíci.



Filmklub Comenius
Filmovým klubem Comenius prezentuje zajímavé dokumenty festivalu Jeden svět, pořádaný 
organizací Člověk v tísni. Dokumenty se vesměs dotýkají témat o lidech a skutečnostech, které  
si v našich podmínkách neumíme představit a kterým většinová média věnují jen minimální prostor. 
V roce 2016 jsme mohli zhlédnout zajímavé snímky jako např. Piráti ze Salé, Hiphop erace,  
Co se nenosí a další.



Koncertní činnost
Rok 2016 byl na koncertní činnost velmi bohatý. V březnu proběhl již tradiční koncert na tibetské mísy  
a již zmiňované vystoupení Štěpána Raka, v červenci se představila zahraniční skupina - The Southminster 
Ringers s koncertem na zvonky. V září Fulnek opět navštívil Ondřej Smeykal, nejlepší český hráč na didgeridoo.



Přednášková činnost
Comenius Fulnek připravil v květnu přednášku pracovnice Národního památkového ústavu  
na téma Fulnek barokní – Architektonická proměna města za Bruntálských z Vrbna.

Vánoční dílny
Vánoční dílny jsou každoroční aktivitou, která doprovází advent. Pro děti z místních základních škol jsou připraveny 
různorodé rukodělné činnosti s vánoční tématikou. Mohou si tak nazdobit vlastní baňku nebo nazdobit perníček.

Setkání spolků
Již počtvrté jsme uspořádali setkání spolků Fulnecka, a to ve spojení se zdobením kostela před
adventními koncerty. Již tradičně přiložili ruku ke společnému dílu zástupci SDH Fulnek,  
Klubu paličkářek a další.

Aktivní senior
V rámci této aktivity bylo ve spolupráci s Městským kulturním centrem připraveno odpoledne s písněmi  
Karla Hašlera „Ta naše písnička česká“.



Historicko-vlastivědné výstavy
Již v listopadu 2015 proběhla vernisáž výstavy Dům v zahradě páně o kostele sv. Josefa  
a kapucínském klášteře. Tato výstava byla předzvěstí významného výročí kostela – 10 let  
od jeho znovuotevření a pokračovala i v roce 2016. V červnu byla slavnostní vernisáží zahájena výstava  
k 120. výročí Josefa Seidlera - fulneckého malíře, restaurátora a písmomalíře.





Škola hrou
Díky spolupráci s T. O. Touhy a Městským kulturním centrem, p. o. si mohou hrát nejen děti. V průběhu roku  
se uskutečnil turnaj v deskových hrách, sudoku a pexese. Ve spolupráci se ZŠ J. A. Komenského jsme pořádali 
turnaj v kopané speciálních škol. V červnu pak velmi tradiční akci ke Dni dětí – pohádkový les.

Adventní koncerty
Vrcholem každého roku jsou adventní koncerty. Letos adventní čas zpříjemnilo vystoupení Pavla
Šporcla, Žalmana se skupinou, pěveckých sborů při ZŠ A MŠ T. G. M. Fulnek SLAVÍČEK A LUSCINIA  
A ZUŠ J. A. K. Studénka – pobočka Fulnek a Nebeské muziky z Těrchové.



Rádi bychom i na těchto stránkách vzpomněli nejdůležitější okamžiky v historii pro náš spolek tak důležitého 
objektu. Krátké ohlédnutí za mezníky kapucínského kláštera s kostelem sv. Josefa ve Fulneku.
 
• Založení kapucínského kláštera ve Fulneku povolil roku 1668 olomoucký biskup  Karel II. z Lichtenštejna.
• Základní kámen položil 16. 10. 1674 vlastníma rukama majitel fulneckého panství  
Jan František Bruntálský z Vrbna, donátor stavby.
• Po tři století (1674-1950) sloužil objekt potřebám řádu kapucínů.
• Osudným se pro konvent stala noc ze 13. na 14. dubna 1950, později nazvána jako Bartolomějská.  
Do kláštera vtrhli příslušníci StB a obyvatele kláštera odvezli do internace.
• V letech 1950 – 1970 sloužily budovy kláštera mimo jiné jako sklad nábytku, praček, dílny základní školy  
a sklad zeleniny.
• Celý areál chátral. Na samotném kostele sv. Josefa byly v letech 1972 – 1975 provedeny 
záchovné opravy, ale žádné další iniciativy na obnovu a znovuvyužití nebyly realizovány  
a docházelo k další devastaci.
• Od roku 1989 projevilo zájem o převzetí objektu několik firem i jednotlivců, o nemovitost  
se však přihlásila Náboženská matice, která zpochybnila darovací listiny z roku 1952, jimiž byl klášter převeden 
státu. Nastalo dlouhodobé a náročné řešení.
• Neúnavným úsilím občanů, občanských iniciativ a města Fulneku o záchranu klášterního komplexu se podařilo 
po mnohých jednáních najít současného vlastníka.
• Dne 14. května roku 2002 zakoupil areál kapucínského kláštera (mimo zahrady) Moravskoslezský kraj.
• V roce 2002 proběhly první sanační práce kolem objektu a byl upřesňován záměr využití.
• Počátkem roku 2003 byly zpracovány podklady nutné pro zahájení rekonstrukce.
• V březnu roku 2003 byla podána žádost o zařazení kláštera do seznamu nejohroženějších památek  
a v dubnu byla podána žádost o zařazení do Programu záchrany architektonického dědictví.
• V letech 2003 až 2006 proběhla rekonstrukce kostela, na kterou se čekalo dlouhých 50 let.
• Kostel sv. Josefa byl otevřen pro veřejnost 13. července 2006 a dnes slouží jako výstavní, divadelní  
a koncertní síň.

Mimo jiné je třeba připomenout některé osoby a organizace stojící za záchranou tohoto objektu a znovuoživením 
činnosti v něm:
• zástupci města Fulneku – v průběhu času,
• Moravskoslezský kraj, Ministerstvo kultury ČR a EU/SROP,
• Muzeum Novojičínska p.o. (dříve Okresní vlastivědné muzeum v Novém Jičíně),
• občané a občanské iniciativy – Nadační fond pro záchranu kapucínského kláštera následně  
Comenius Fulnek, z. s. a další, nutné připomenout nemalé aktivity pana Josefa Pavlíčka, manželů Raškových  
a jejich dcery Lenky.
• další průběžně zapojující se organizace, instituce a firmy.

10 let od znovuobnovení kostela sv. Josefa



Plány roku 2017

V roce 2017 bychom chtěli i nadále pokračovat v naší činnosti v oblasti kulturně vzdělávacích 
akcí. Naším cílem je realizovat projekt Edu & Art Fulnek v obdobném rozsahu a zapojit  
se do dalších aktivit pořádaných na území Fulnecka ve snaze podpořit rozvoj kulturního  
a komunitního dění v souladu s cíli spolku. 
Na všechny pořádané akce vás srdečně zveme. O jejich konání se můžete dozvědět 
v místních zpravodajích, na veřejných vývěsních plochách, na webových stránkách sdružení  
www.comeniusfulnek.cz nebo na Facebooku. 

Děkujeme za vaši podporu a těšíme se na vás.


