Zpráva o činnosti správy státního zámku Bučovice v roce 2007
Investice
-

činnosti vedoucí k převzetí barokní kolny
činnosti vedoucí k převzetí pozemku parc. č. 549/1
činnosti vedoucí k převzetí kašnového systému v zámecké zahradě
Oprava a údržba

-

opravy krovů: dokončení jižního křídla, nový krov a střecha JZ věže, začátek prací v západním
křídle
vystěhování depozitářů I – IV z přízemí východního křídla
úprava JV věže v přízemí – „Kunstkomora“
proražení brány do severní zdi v zahradě
instalace portálu v průchodu
výroba a osazení replik historických dveří
odstranění příček v místnostech 1015, 109, 110
rozebrání a celková rekonstrukce podlahy místnosti č. 111, osazení cihlovou dlažbou
celková rekonstrukce elektrorozvodů a sítí v místnosti č. 111
brigády dobrovolníků pokračují – vyklízení půd, sklepů, pomocné a úklidové práce
údržba a celková rekonstrukce vnitřní počítačové sítě
průběžné opravy elektro
údržba cihlových dlažeb v interiérech
údržba dešťových žlabů v terénu
přeštěrkování nerovností před zámkem
údržba auta a zahradní techniky
příprava poptávkového řízení na restaurátorský záměr k obnově fontány
dokumentační a schvalovací příprava sejmutí střechy kolny
Provoz

-

vystěhování nežádoucích nájemníků
zahájení speciální „kastelánské“ prohlídky
dosaženo návštěvnosti 8.240 návštěvníků na základním okruhu
24 svatebních obřadů
inovace vnitřních předpisů
zakrývání kašny
přijetí údržbáře a jeho zaškolení
asistence při monitorování kolonií netopýra velkého na východní a západní půdě
Zahrada

-

-

přípravy k podání žádosti o závazné stanovisko k záměru obnovy areálu
běžná údržba (habrové a buxusové ornamenty, rybízové ploty, habrový plot, samostatné
habrové homole, habrové kužele, štěpnice, sakury a třešeň, lípy, turecké lísky, cestní síť, úklid
listí, likvidace odpadu)
uvedení do provozu, provoz a zazimování kašnového systému z zahradě
kontrola dřevin a zpracování podkladů ke kácení
průběžná údržba habrových živých plotů
průběžná údržba jabloní
průběžná údržba habrových homolí
údržba habrových kuželů
údržba buxusových ornamentů
na naši žádost provedeno vykácení stromů za ohradní zdí a prořezání stromů ve směru
od náměstí
údržba cestní sítě
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Výstavy a kulturní akce
-

koncert Žalman
prezentace firmy Vltava-Labe Press
Zámecký košt vín
Kyjovský komorní orchestr a tradiční festival Milovice – Bučovice
předávání vysvědčení a rozlučka s absolventy 9. tříd obou základních škol
výtvarný projekt „Kunstkomora“
Koncert pro fontánu
Svatba na nádvoří
akce firmy Dina Hitex
Koncert Hradišťan
Festival dechových kapel
Zámecké burčákové slavnosti
Den dětí (podzimní)
stužkování maturantů obchodní akademie
akce „Četnické humoresky“
předávání vysvědčení maturantům obchodní akademie
koncert Vánoční (Marýnka)
Propagace

-

nové leporelo
propagační beseda v informačním centru v Brně
reinstalovaná cedule u nádraží
prodejní akce - důchodci
Průzkumy a projekty

-

SHP – dokončení
zadání projektu na obnovu fasád
zpracování celkové koncepce obnovy zámku – dokončení
zpracování celkové koncepce obnovy zahrady a celého areálu – dokončení
zpracování koncepce rozvoje památky v širších souvislostech – dokončení
pasportizace truhlářských a kamenických prvků – vytvoření databáze
SWOT analýza – dokončení
archeologický průzkum jižní brány v zahradě
archeologický průzkum severního schodiště zámecké budovy
průzkum statiky
příprava na výstavu a akce o koních a s koňmi
zaslání fotografií na vyžádání (4x) a spolupráce s badateli (2x)
pokračování ve výzkumech a měřeních vody ve sklepě, připomínkování průtahu
Mimořádné události

-

vichřice (leden)
přívalový déšť (květen)
propadení střechy kolny v sousedství (září)
drobné poruchy EZS
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Kontroly a revize
-

revize EZS
revize elektro – kamerový systém
revize trafostanice
kominík 4x
BOZP
ekonomická kontrola
revize hasících přístrojů
celková kontrola (BOZP, autoprovoz a další ...)
Účast na poradách, školeních a konferencích

-

Konference o zámeckých zahradách – Kroměříž (Ecler)
jarní školení kastelánů (Ecler)
podzimní školení kastelánů, (Ecler, Staňková, Hanáková)
Go a Regiontour 2007 (Ecler)
Památky 2000 (Ecler)
školení v aranžování květin – Kroměříž; Podzim na Pernštejně (Hanáková, Staňková)
školení BOZP
školení PO

V Bučovicích 28. 12. 2007

PhDr. Pavel Ecler,
kastelán zámku Bučovice
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