VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020

Prázdné domy z.s.
IČO: 05470650
se sídlem: SNP 534, Letohrad, 561 51

Hlavní náplň iniciativy
Při své práci vycházíme z myšlenek formulovaných do základní teze: Jsme přesvědčeni, že postavený
dům nemá být prázdný. Dlouhodobě prázdný dům představuje pro svou lokalitu potíže, přitahuje
negativní sociální jevy a snižuje hodnotu okolních nemovitostí. Zastavují se nové a nové plochy, přitom
v centrech měst čekají na své využití prázdné nemovitosti. Nikdo netuší, kolik chátrajících nemovitostí
se ve městech nachází, protože žádná databáze nevyužívaných objektů dosud neexistovala. Prázdné
domy proto vytváří databázi prázdných domů, přičemž se snaží u každého objektu zjistit příčinu jeho
stavu. V rámci své činnosti se snaží komunikovat s majiteli, najít řešení, případně upozorňujeme majitele
či Policii ČR na nezabezpečené objekty. Také se snažíme motivovat vlastníky k opravě domů,
ukazujeme příklady postupné či nízkonákladové rekonstrukce, případně dočasného využití stavby.
V neposlední řadě se snažíme ovlivňovat lidi kolem nás, aby si všímali svého okolí a starali se o něj.
Těžiště naší práce spočívá v mapování prázdných nemovitostí v České republice, jejich katalogizování
a shánění informací o důvodech jejich chátrání. Zveřejňujeme i kladné příklady, kdy se podařilo stavbu
zachránit a některých případech působíme i aktivisticky. Postupně se snažíme přijít z fáze rešeršování
problému k jeho řešení. Pořádáme vycházky, kde v reálné situaci ukazujeme zájemcům jednotlivé
případy a důvody chátrání domů

Časová osa hlavních událostí spolku za rok 2020:
11. 1. - brigáda u kaple s Trash Hero a spolkem Darwin
1. 2. - první mimopražská vycházka – v Poděbradech
7. 2. - 5000 objektů v databázi
15. 2. - benefiční vycházka po Vyšehradě s Petrem Kučerou, ředitelem NKP Vyšehrad
27. 2. - 32000 fanoušků na stránce
1. 3. - vycházky do května zrušené kvůli koronaviru
6. 6. - 33000 fanoušků na stránce
19. 7. - 3. výlet PD na sever Čech
10. 8. - 6000 objektů v databázi
25. 8. - brigáda u kaple
5.-6. 9. – Open House ve Vozovně na Orionce
20. 9. – opravena mozaika na kapličce
4. 10. – brigáda na zámku v Souticích
30. 10. - podaná žádost na MHMP o grant na opravu střechy kaple
28. 12. - vánoční setkání spolku u kapličky

Rok 2020
Jako celá země, i náš spolek byl zasažen pandemií a s ní spojenými opatřeními. Proto jsme tentokrát
neuspořádali tolik vycházek, kolik bychom rádi.
V létě se nám ale podařilo uspořádat výlet, jehož trasa tentokrát vedla na sever na Českolipsko.
Navštívili jsme kostely, zámky a skončili jsme u chátrající sklárny Eliášky v Kamenickém Šenově.
V odloženém termínu v září se konal festival Open House. MHMP a DPP při této příležitosti otevřeli
vozovnu na Orionce, která by měla do budoucna sloužit veřejnosti. Spolek při této akci organizačně
vypomáhal.
Pokračovali jsme v práci na kapli. Po celý rok běžela dál veřejná sbírka na její opravu. V září se nám
podařila oprava mozaiky nad vchodem. Uspořádali jsme zde dvě brigády. Po roce jsme opět plánovali
mši, nicméně uzavírka příjezdové stezky nám to znemožnila. Podali jsme však žádost o grant na opravu
střechy, která by měla proběhnout v r. 2021.
Na podzim jsme také plánovali další konferenci Prázdných domů, nicméně epidemiologická situace se
zhoršila, proto tato událost proběhne až v červnu 2021.

Předsedkyní spolku zůstává Dagmar Pavlíčková, členy výboru Petr Zeman a Radomír Kočí.
V roce 2021 doufáme, že získáme grant na opravu kaple. Také doufáme, že se epidemiologická situace
zlepší a budeme moci opět pořádat vycházky. A taky chystáme již druhou konferenci. Tentokrát bychom
se rádi zaměřili na téma nádraží.

Hospodaření spolku v roce 2021: bude doplněno.

