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Vážený pane ministře! 

 

Obracíme se na Vás ve velmi naléhavé a závažné situaci.  

Nepochybně již máte zprávy o tom, k čemu došlo v Římskokatolické farnosti Trmice. 

Velice stručně lze vývoj událostí shrnout takto: 

V roce 2007 zahájil statutární zástupce Římskokatolické farnosti Trmice (dále jen ŘKF 

Trmice), ve spolupráci s další osobou, s níž pro tento účel uzavřel mandátní smlouvu, 

podnikatelskou činnost, jejímž hlavním předmětem bylo lesní hospodářství, obchod se 

dřevem. Cílem podnikatelského záměru bylo získávání finančních prostředků na opravy 

kostelů a na krytí dalších výdajů nutných pro zajištění provozu farnosti.  

V roce 2009 zakoupila ŘKF Trmice pilu v Klenči u Roudnice nad Labem se záměrem 

provozovat zde výrobu dřevěných briket a pelet a rozšířit tak svoji hospodářskou 

činnost. Pilu se však nepodařilo úspěšně provozovat a následně začalo hospodaření ŘKF 

Trmice vykazovat milionové ztráty. 

V červenci 2010 bylo Krajským soudem v Ústí nad Labem zahájeno insolvenční řízení  

a v říjnu téhož roku bylo rozhodnuto o úpadku ŘKF Trmice. 

Celková výše dluhů ŘKF Trmice dosahuje cca 35 milionů korun. Aby mohly být 

uspokojeny pohledávky věřitelů, kteří se přihlásili do insolvenčního řízení, bude majetek 

ŘKF Trmice v následujících týdnech a měsících postupně nabízen k prodeji  

a zpeněžován. Zároveň bude kompetentními orgány prošetřováno, co bylo příčinou 

úpadku a zda v této souvislosti nedošlo k porušení či porušování příslušných zákonů. 

Až potud se jedná o situaci, která není ničím nikterak výjimečná. Úpadek firmy je 

rizikem jakéhokoli podnikání a každý, kdo se rozhodne podnikat, musí si tohoto rizika 

být vědom.    
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Co je však na celé situaci naprosto ojedinělé a v České republice zatím bezprecedentní je 

skutečnost, že byly v rámci insolvenčního řízení oceněny a jsou nabízeny k prodeji také 

dva kostely, dvě fary a rovněž hřbitov. Kostely jsou nabízeny nejen jako stavby,  

ale rovněž s veškerým vnitřním mobiliářem a bohoslužebným náčiním. Samotné stavby  

i mnohé z uvedených předmětů jsou zapsány jako kulturní památky. 

Cílem insolvenčního řízení je pouze maximalizace zisku z prodeje majetku a uspokojení 

pohledávek věřitelů, nikoli ochrana kulturního dědictví a zachování objektů 

k původnímu určení, a právě tyto skutečnosti nás vyburcovaly k činnosti, jíž se chceme 

pokusit zvrátit nepříznivý stav a udělat maximum pro to, aby byl zachráněn alespoň 

trmický kostel Narození Panny Marie a zůstal tak zachován nejen k dosavadním 

bohoslužebným účelům, ale také jako významná kulturní památka a dominanta města 

Trmice.  

Abychom mohli účinněji za záchranu tohoto kostela bojovat, založili jsme Občanské 

sdružení pro záchranu kostela a fary v Trmicích – „Fiat voluntas tua“ a jeho 

prostřednictvím chceme využít všech zákonných možností a pokusit se zvrátit tento 

nepříznivý vývoj. 

Tento kostel vnímáme nejen jako kulturní památku a dominantu města Trmice, ale také 

jako významné duchovní a společenské centrum a v neposlední řadě jako symbol jiného 

rozměru života. Jako takový plní kostel v Trmicích a okolí svoji nezastupitelnou roli.  

Své nenahraditelné místo má kostel rovněž v životě romské menšiny, která je v Trmicích 

hojně zastoupena a jejíž stoupenci vnímají případnou ztrátu kostela jako ohrožení svých 

silně zakořeněných náboženských tradic.  

Bude-li kostel prodán a přestane-li tak plnit všechny tyto funkce, přijdou zdejší lidé, 

město Trmice, ale svým způsobem i celá naše země o kus své historie, svých kořenů  

a duchovního bohatství.  

Jsme přesvědčeni, že naše obavy o osud kostela nejsou falešným a zbytečným 

poplachem. V  minulosti jsme již v našem blízkém okolí byli svědky toho, že se z kostela 

stalo skladiště či sportovní hala a nechceme dopustit, aby se něco takového stalo také 

v Trmicích! 

Vážený pane ministře! 

Jménem našeho Občanského sdružení Vás naléhavě žádám a prosím, abyste situaci  

v Trmicích věnoval svoji pozornost.  

Prosím, abyste prověřil, či nechal prověřit veškeré zákonné možnosti, které by mohly 

vést k záchraně trmického kostela Narození Panny Marie, a prosím vás rovněž, abyste  

o krocích, které v této kauze Ministerstvo kultury podnikne, informoval naše občanské 

sdružení. 
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Vážený pane ministře, nepochybně jsou Vám dostupné veškeré zdroje, z nichž lze čerpat 

podrobnější informace o vývoji situace v ŘKF Trmice, přesto si dovoluji uvést několik 

důležitých informačních zdrojů: 

 www.klaudy.com  
(webové stránky insolvenčního správce Ing. Aleše Klaudyho) 
 

 www.insolvencni-rejstrik.cz/rimskokatolicka-farnost-trmice_ins-7539-2010/ 
(průběh insolvenčního řízení) 
 

 www.kosteltrmice.cz  
(stránky Občanského sdružení pro záchranu kostela a fary v Trmicích  
- "Fiat voluntas tua") 

 

Vážený pane ministře! 

Troufám si říci, že postoj resortu, který řídíte, bude pro osud trmického kostela klíčový. 
Bez Vaší iniciativy je téměř nemožné prodeji a rozprodeji kostela zabránit. Prosím, 
udělejte vše pro to, aby se dědictví našich předků nedostalo do nepovolaných rukou a 
aby se trmický kostel nestal pro budoucí generace pomníkem nezájmu, lhostejnosti a 
zkázonosného chování naší dnešní společnosti. 

 

Pane ministře, 
přeji Vám vše dobré a s nadějí budu očekávat Vaši odpověď.  

 

S úctou 

     

Mgr. Marie Gottfriedová 

Předsedkyně Občanského sdružení pro záchranu kostela a fary v Trmicích  

– „FIAT VOLUNTAS TUA“ 

 
 
 
 
Přílohy: 

Informační brožura občanského sdružení 

Prohlášení diecézního biskupa 

Prohlášení města Trmice  
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