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Výročnízprdva )bčanskéhosdruženípr zóchranu kostela
za rok 207L

a

Íary v Trmicích - ,,Fiat voluntas tua"

Úvod

občanskésdruženípro záchranu kostela a fary v Trmicích _ ,,Fiat voluntas tua"
bylo registrováno Ministerstvem Vnitra ČRdne 03.1'2'2010.
občanskésdružení (dále jen oS) bylo založeno za účelemzáchrany trmického
kostela Narození Panny Marie a farní budovy spolu s přilehlým areálem, včetně
kaple sv' Jana Bosca. Prioritně svoji činnost zaměřuje na záchranu poutního
kostela Narození Panny Marie a teprve následně k záchraně ostatních uvedených
objektů.
Dne 15.

o
.

0L20tt

se konala ustavující 1. Valná hromada oS. Valná hromada oS:

zvolila Radu oS, která pracuje ve složení:Paní |iřina Kimlová, paní Ludmila
Doubková, pan |an Gottfried, Mgr. Klára Klenerová, Ing. Petr Novotný
Ing. Zdeněk Krůta a Mgr. Marie Gottfriedová
schválila ýši členských příspěvků (řádný členský příspěvek: 250,- Kč;
členský příspěvek členůRady oS: 500,- Kč).

Rada oS dále:

.
.

do funkce předsedkyně oS zvolila Mgr' Marii Gottfriedovou

o

Novotného
vedením účetnictvípověřila paní |iřinu Kimlovou.

do funkce 2 místopředsedů oS zvolila Ing. Zdeňka Krůtu a Ing. Petra

obsah činnosti oS v roce 2011
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3.

}ednání s osobami, subjekty a institucemi, které mohou mít vliv na qivoj
insolvenčního řízení
|ednání s představiteli litoměřického biskupství
Propagace činnosti oS s cílem získávat finančníprostředky od dárců na
odkoupení kostela Narození Panny Marie v rámci insolvenčního řízení

1. Jednóní s osobami, subjekty
insolvenčníhořízení

.

a

institucemi, které mohou mít vliv na vývoj

ČlenovéRady oS iniciovali svolání pracovní schůze zastupitelsťva města
Trmice a na této platformě byla insolvence Řtp Trmice a její dopady

Výročnízprúva }bčanského sdruženípr zdchranu kostela
za rok 20LL

projednávány

a

fary v Trmicích _ ,,Fiatvoluntas tua"

se Zastupiteli města Trmice, insolvenčnímspráVcem

a zástupci biskupství.

o oS
o

dopisem oslovilo v březnu 207I tehdejšího ministra kultury MUDr.
|iřího Bessera s prosbou o pomoc [neobdrželo však žádnou odpověd').
oS dopisem oslovilo v dubnu 2077 hejtmanku Ústeckého kraje }anu
Vaňhovou s prosbou o pomoc fodpověd' hejtmanky Úr obdrželo oS
v květnu 201'1', jednalo se však o odpověd', která nevyústila v dalšíjednání
a neobsahovala ani nabídku dalšípomoci).

o Zástupci oS jednali se zástupci Národního památkového ústavu
o

vnitřního mobiliáře kostela.
Rada oS jednala s insolvenčnímsprávcem o předpokládaném vyvoji
insolvenčního řízení.
Rada oS písemnou formou kontaktovala firmy a podniky provozujícísvoji
činnost naúzemíměsta Trmice s prosbou o finančnípomoc. Na tuto prosbu
oS reagoval pouze podnik Dalkia, který nás odkázal na dalšíjednání
s městem Trmice, kterému podnik Dalkia každoročně přispívá určitou
finančníčástkou na rozvoj.
o možnostech záchrany

Veškerá aktivita oS zaměřená na změnu procesu insolvence fvynětí kostela či
částímobiliáře z insolvenčního ťízení)nepřinesla efekt.

2.

Jednóní s představitelÍ litoměřického biskupství

.

ČlenovéRady oS jednali se zástupci litoměřického biskupství flitoměřický
biskup Mons. |an Baxant, generální vikář P' Stanislav Přibyl).

oS získalo podporu vedení litoměřické diecéze fpísemně deklarované prohlášení
diecézníhobiskupa). Se zástupci litoměřického biskupswí jednalo oS o dopadech
insolvenčníhořízenína Řtr Trmice. Ze strany litoměřického biskupa bylo
přislíbeno, že v případě rozprodání vnitřního mobiliáře kostela, bude
z depozitáře litoměřického biskupsťvíposkytnut trmickému kostelu mobiliář jiný.

3. Propagace činnosti oS s cílem získóvat finančníprostředky od dórců na
odkoupení kostela Narození Panny Marie v rámci insolvenčníhořízení

o

oS propagovalo svoji činnost v tisku i ve sdělovacích prostředcích s cílem
shromáždit co nejvíce finančníchprostředků na koupi kostela v rámci
insolvenčního řízení.

Výročnízpráva )bčanskéhosdruženípr zóchranu kostela
za rok 2071

a

fary v Trmicích - ,,Fiatvoluntas tua"

Propagačníčinnost:

Současný stav

201t byla farní budova koupena P. Stanislavem Zápotockým' Smlouva
o jejím dalšímvyužitíje uzavřena mezi P. Stanislavem Zápotockým a P. |iřím

V srpnu

Voleským'

oS i nadále pozorně sleduje insolvenčníproces. Nadále shromažd'ujeme na účtu
občanskéhosdruženífinančníprostředky od dárců' Dle slov insolvenčního
správce lze očekávat, že kostel Narození Panny Marie bude k prodeji nabízen
v závěru roku 2012. oS počítás tím, že se o koupi kostela bude ucházet.

Výročnízpráva oS za rok 20LL byla schválena Valnou hromadou os,
která se uskutečnila 2t' 04.2012.
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