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Vážená paní hejtmanko, 

obracím se na Vás jménem Občanského sdružení pro záchranu kostela a fary v Trmicích  

– „Fiat voluntas tua“.  

Již z názvu našeho občanského sdružení je patrné, v jaké záležitosti Vás oslovuji. Nepochybně 

jste o situaci v Římskokatolické farnosti Trmice již z různých zdrojů slyšela, proto Vám v úvodu 

předkládám jen stručné shrnutí celé kauzy:  

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 a 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 ovšem 

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. 
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Vážená paní hejtmanko, 

tolik tedy ve stručnosti k tomu, co předcházelo bankrotu trmické farnosti. Otázku toho, kdo  

a v jaké míře nese zodpovědnost za vzniklou situaci, ponecháváme na kompetentních orgánech  

a pevně doufáme, že podrobné a pečlivé vyšetřování vnese do celé záležitosti světlo, a ukončí tak 

řadu dohadů a nejasností. 

Nás, trmické farníky a občany, kteří za podnikatelské aktivity ŘKF Trmice neneseme žádnou 

zodpovědnost, však v současné době víc než jasné označení viníka tíží skutečnost, že v rámci 

insolvenčního řízení budou nabízeny k prodeji mimo jiné 2 kostely, 2 fary a dokonce též  

1 hřbitov (kostel a fara v Trmicích; kostel, fara a hřbitov v Roudníkách). Kostely jsou nabízeny 

k prodeji nejen jako stavby, ale rovněž s veškerým vnitřním mobiliářem a bohoslužebným 

náčiním. Samotné stavby i mnohé z uvedených předmětů jsou zapsány jako kulturní památky. 

Jelikož cílem insolvenčního řízení je pouze maximalizace zisku z prodeje majetku a uspokojení 

pohledávek věřitelů, nikoli zachování objektů k původnímu určení či zachování kulturního 

dědictví, 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. Chceme udělat maximum pro to, abychom zachránili alespoň 

trmický kostel Narození Panny Marie, jehož osud nám leží na srdci ze všeho nejvíce, a zachovat 

ho nejen k dosavadním bohoslužebným účelům, ale také jako významnou kulturní památku  

a dominantu města Trmice. Je pro nás nepředstavitelné, že bychom měli pouze přihlížet, jak se 

jeho prostory stávají skladištěm, sportovní halou či restaurací (takový osud některé kostely  

na severu Čech skutečně potkal!). 

Trmická farnost má svoji bohatou historii a trmický kostel byl vždy jejím centrem.  

V 60. až 80. letech minulého století působil v Trmicích královéhradecký biskup Karel Otčenášek, 

dnes arcibiskup a emeritní biskup královéhradecký, který v době komunistického režimu 

nemohl zastávat svůj úřad a byl internován právě do Trmic. Za ním se sem sjížděli lidé nejen 

z celého tehdejšího Československa, ale i ze zahraničí. Za jeho působení probíhala 14 let rozsáhlá 

oprava kostela Narození Panny Marie a kostel byl v září 1989 slavnostně otevřen. Trmice byly 

vždy významným duchovním, společenským a náboženským centrem a svoji tvář a „živost“ si 

zdejší farnost zachovala dodnes. 

Trmický kostel pro nás není jen stavbou z kamenů: 

 je významnou kulturní a historickou památkou; 

 

 je dědictvím našich předků, dědictvím, které jsme povinni předat budoucím generacím; 

 

 je druhým domovem pro místní věřící komunitu; 

 

 je pilířem života zdejší romské minority;  

 

 je symbolem duchovního rozměru života a hodnot, které dnešní společnost citelně 

postrádá. 
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Vážená paní hejtmanko! 

Žijeme v regionu, který drží řadu negativně proslulých primátů (nezaměstnanost, kriminalita, 

úroveň vzdělanosti atd.), v regionu, který je duchovně, kulturně a společensky vyprahlý. Dojde-li 

k prodeji kostela Narození Panny Marie v Trmicích a změně účelu jeho využití, či k rozprodeji 

jednotlivých cenných uměleckých předmětů z mobiliáře kostela, přijde nejen město Trmice,  

ale celý náš Ústecký kraj o kus duchovního a kulturního bohatství, jehož nemáme nazbyt.  

Proto se na Vás, paní hejtmanko, obracím s naléhavou prosbou o pomoc. Prosím, abyste kauze 

Římskokatolické farnosti Trmice věnovala svoji pozornost a prověřila veškeré možnosti, které 

by mohly pomoci zachránit kostel Narození Panny Marie, a zachovat jej tak jeho původním 

účelům. Prosím Vás také, abyste o krocích, které v této souvislosti budete konat, informovala 

naše občanské sdružení. 

Vážená paní hejtmanko, pokud to Vaše pracovní vytížení dovolí, rádi bychom Vás osobně 

navštívili a seznámili s činností našeho občanského sdružení a aktuálním vývojem situace.  

Na závěr si dovoluji rovněž uvést několik užitečných odkazů, z nichž lze čerpat informace  

o kauze ŘKF Trmice: 

 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") 

 

Vážená paní hejtmanko! 

Přeji Vám vše dobré a s důvěrou a nadějí očekávám 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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