
MANUÁL PRO ÚKLID A PÉČI O VODU 
 

Manuál pro úklid a péči o vodu pro LK Sojka. Úklid vychází na každou rodinu zhruba 
2x za školní rok. Vždy týden SOBOTA až PÁTEK začíná úklidem o víkendu 
(příp.pátku po skončení provozu) a následuje péčí o barely a doplnění vody. Klíče od 
Sojky a Večerky najdu v kapsáři v chatě za dveřmi vlevo.  
 

V případě nejasností či připomínek kontaktujte Hedviku na tel 739 917 577 

    
- NOVÝ DOMEK- zametu podlahu, utřu povrchy a prostírky, doplním vodu na 

mytí rukou do ½, pokud mám možnost vezmu umýt lžičky domů do myčky, 
posbírám utěrky a ručníky a uložím je do boxíku na špinavé prádlo vedle 
lavorů na mytí nádobí  

 
- ZDĚNÁ CHATA- vysaju, vytřepu koberce, vytřu podlahu v šatně a místnosti u 

kamen, záchodek utřu Sanytolem, nebo dezinf. ubrouskem prkýnko a kyblík, 
vyměním hadr/ručník pod záchodkem (špinavý nechám ležet na zemi u dveří), 
v zimě doplním brikety ze sklepa (cca 5 balíčků) 

 
- KADIBUDKA-  utřu Sanytolem, nebo dezinf. ubrouskem prkýnko,  

 
 
- ÚKLIDOVÉ PROSTŘEDKY HADRY a RUKAVICE najdu v uklidové místnosti 

za závěsem vedle velké dřevěné police u vchodu do domečku (pokud by něco 
scházelo, prosím informujte Hedviku). Vodu na umytí používám tu, kterou 
najdu v zázemí, v barelech (je pitná, ale starší 2 dnů,tedy užitková). Vodou, 
která je užitková a zbyde i po úklidu zaliji zahradu. 

- ZAHRADA- dle potřeby pohrabu listí, odhrnu sníh, posbírám jablíčka, zametu 
před chatou a „plácek“ u brány 

 
 

- ODPADKY- vynesu směsný a tříděný odpad, příp. kompost 
 
 

- VODA - součástí úklidu je péče o barely a přivezení vody z domu nebo 
Večerky PO CELÝ TÝDEN (prázdné barely najdu v kárce před chatou a klíče od 
Večerky jsou v kapsáři za dveřmi). O víkendu je potřeba vypláchnout všechny 
barely směsí octu (velký panák na jeden barel), hrsti rýže a vody teplé asi 60 
C a doplnit vodu na ruce v domečku a v létě u kadibudky + zásobu vody na 
nádobí a pití v novém domečku. Celkově se jedná o 16-20ks barelů o objemu 
5l za týden služby. Dovezenou vodu je potřeba označit datem napuštění 
(papírovou páskou a fixem nalepit na barel).  
 

- Nošení vody je většinou potřeba na útery a čtvrtek  
 


