POKYNY K

OTEVŘENÍ A ZAVŘENÍ CHALUPY

OTEVÍRÁNÍ CHALUPY
Zapiš se do knihy jako klíčník, dohlédni na ostatní ať se i řádně zapíšou.
Elektrika, za dveřmi vlevo, do polohy ZAP.
Voda. Hlavní uzávěr ve sklepě. Pokud je vypuštěná (v zimě), napusť:
− Zavři všechny kohoutky (koupelna - umyvadlo, sprcha, vypouštěcí od bojleru a ještě jeden,
kuchyň – baterie nad dřezem, vypouštěcí ventil od bojleru (malý, mosazný u baterie v
kuchyni), nad košem, do kamnovce).
− Vlez do sklepa, pokud je zimní období zkontroluj, že jsou zavřené kohouty ven a do koupelny
(jsou popsané).
− Zavři vypouštěcí ventily ve sklepě a pust vodu do baráku. Otoč pouze o jednu otočku! Při
plném vytočení nejde vypnout.
Než zasuneš zástrčku od bojleru v kuchyni do zásuvky, zkontroluj, že je bojler v kuchyni řádně
napuštěný (po otočení kohoutku s teplou vodou něco teče ven). Pokud není, nech kohoutek od
teplé vody otočený tak dlouho, dokud nepoteče.
Než zatopíš v kamnech, zkontroluj, že je v kamnovci napuštěná voda.
Než zatopíš v koupelně, zkontroluj, že je bojler řádně napuštěný (podobně jako v kuchyni).
Sekerky jsou v kůlně (klíč vedle lékárničky v chodbě).
Náhradní toaleťák je v kůlně na cirkulárce.

ZAVÍRÁNÍ CHALUPY
Zařiď úklid
− Kamna (nahoře, koupelna, hlavní místnost) vyber popel, vymést. Popel do sudu u ohniště,
NE NA KOMPOST – málem jsme už vyhořeli! Připrav zase dřevo a uhlí pro další.
− Zamést všechny ložnice, i schody a místnosti, kde se spalo.
− Vytřít koupelnu a hlavní místnost.
− Setřít stoly, dole i ve špajzu. Zkontroluj, že jsou uklizené, pokud byly vyneseny před chalupu.
− Porovnat deky v místnostech, kde se spalo.
Odpad. Všechen odpad odvez.
−
PET lahve (ostatní plasty odvez), plech a sklo jde roztřídit a vyhodit nahoře do kontejnerů.
−
Bio odpad jde na náš kompost – naproti chalupě pod třešní.
−
Popel z kamen i z ohniště zásadně do sudu u ohniště.
Okna. Zkontroluj, že jsou zavřená a zajištěná všechna okna (i místnostech v patře) i okenice na
ochozu v patře.
Jídlo. Zkontroluj, že ve špajzu ani v hlavní místnosti nezůstalo žádné jídlo.
Kůlna. Ukliď nářadí (i sekyry) do kůlny a zamkni jí.
Voda. Zavři hlavní uzávěr ve sklepě. V zimním období (od 1.10. do 31.3.) vypusť vodu, vyber
kamnovec a zasol odpady:
Otevři vypouštěcí ventily ve sklepě.
Otevři všechny kohoutky (koupelna - umyvadlo, sprcha, vypouštěcí od bojleru a ještě jeden;
kuchyň – baterie nad dřezem, vypouštěcí ventil od bojleru (malý, mosazný u baterie v
kuchyni), nad košem, do kamnovce; pokud byla puštěna voda ven – venkovní sprcha, 2
kohouty u lavoru). Chvíli to trvá, zejména bojler v koupelně je cca na půl hodiny.
Zkontroluj, že jsou zavřené kohouty ven a do koupelny.
Vypni elektriku. Za dveřmi vlevo, do polohy VYP.
Pokud jsi něco dopotřeboval, zařiď doplnění (jar, toaleťáky, houbičky…).
Zapiš se do knihy.
Peníze. Zkontroluj, že všichni zaplatili. Pokud je v kase víc než 500 Kč, odvez peníze a pošli na
oddílový účet. Odvez účty a odevzdej je s klíčem.
Pokud se něco zničilo, co nejsi schopen sám opravit, nahlas to.

