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Vizualizace prostoru – návrh Ing. Gabriela Nováková - Gadesign

Jak s hospodou v Tatcích?

Potřebujeme hospodu? To je vlastně pořád
stejná otázka. V minulém plátku jsem se
stejně ptala na potřebu mateřské školy.
Potřeby máme různé. Já, vy, určitá komunita
nebo spolek lidí a zrovna tak jsou různé
potřeby vesnice. Některé jsou z kategorie těch
„jakoby vznešenějších“, jako je kanalizace,
vodovod, školka, škola a pak ty, které jsou na
první pohled vznešené méně. A to je přesně
případ hospody. Pro některé je hospoda
absolutně nepotřebná, ale pro společenský
život vesnice je potřebná moc. Setkávají se
v ní lidé různých věkových kategorií, různých
názorů, lidé si spolu jen tak povídají a u toho
může vzniknout spousta dobrých nápadů.
V posledních 25 letech jsme měli v Tatcích
hospody dvě. Jednu v budově kulturního
domu a ta druhá vznikla v devadesátých
letech v budově bývalé mateřské školy
v Chaloupkách.
Udržovat oba tyto prostory je náročné, oba by
si zasloužily rekonstrukci, ale za provozu
nebyla žádná větší rekonstrukce možná.
Na podzim loňského roku nám nájemce
hospody U Šnýtka, tedy v budově kulturního

domu oznámil, že se rozhodl pohostinskou
činnost v této hospodě ukončit. A nám se
naskytla příležitost dát celému prostoru nový
kabát.

Začátky rekonstrukce – odstranění starého obložení zdí

Jestli jste někdy rekonstruovali starý dům,
umíte si představit, do čeho jsme se pustili.
Nový kabát je hezká představa, ale aby
všechno fungovalo, musí se začít pod
kabátem. A my začali. Podříznutí zdiva,
vybourání schodů, které kdysi spojovaly byt
nad hospodou s velkým sálem (kdysi se sál
vytápěl kamny na uhlí a v bytě bydlel správce,
který se o topení staral) a zde vznikl nový
prostor pro další dámské WC. S dispozičním
řešením a designovým návrhem jsme pověřili
dvě dámy, a to Ing. arch. Michaelu Kuželovou,
se kterou jsme již měli zkušenost ze
spolupráce na kapličce a dále jsme oslovili
Ing. Gabrielu Novákovou, která nám vytvořila
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vizualizaci celého prostoru. Prostory zázemí
se také řádně změnily, zvětšili jsme kuchyň,
vytvořili nové skladovací prostory a zbylo
místo i na šatnu a WC pro personál.
Samozřejmostí jsou nové rozvody elektřiny,
vody a také odpady včetně nové
vzduchotechniky.

Návrh pánské WC

Návrh dámské WC

Začátky rekonstrukce –vybourání schodů, které kdysi
vedly z bytu do sálu. V tomto prostoru vznikne další
dámské WC.

Rekonstrukce vyjde na cca 800 tis – 1 mil Kč
včetně
nového
vybavení
sanitou
a
zařizovacími předměty.

Pohled od sálu ke vstupu do hospody

Otevření zrekonstruované hospody plánujeme
na listopad letošního roku. Na provozování
jsme se domluvili s paní Mirkou Řezáčovou,
která po 20 letech opustí prostory Hospůdky
v Chaloupkách a začne provozovat hospodu
v těchto nových prostorách.
A co bude s budovou v Chaloupkách?
Vzhledem k jejímu stavu ji necháme
prozkoumat odborníky a posoudit, zda má
smysl takovou budovu rekonstruovat nebo
spíše zbourat a na jejím místě postavit něco
nového. Přesný plán zatím nemáme, začneme
posudky a podle nich budeme pokračovat
v dalším rozhodování.
Už teď se těšíme na setkání v nové hospodě!
Krásné dny
Blanka Řezáčová

Současný stav

