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Pokyny pro pobyt na oddílové základně TOM Pawnee v Ochozech
1. Pro vstup do objektu používejte v zimním období levé dveře, hlavní vchod je přes zimu zateplený a
zamčený zevnitř.
2. Ke svícení používejte jen petrolejky nebo plynovou lampu. Knot v petrolejkách nevystrkujte
z plechové krytky – musí hořet uvnitř. Před odchodem dolijte petrolejky a vyčistěte začerněné cylindry a
naskládejte je do umývárky na poličku. Petrolej nedolévejte na jídelních stolech, ani v kuchyni, ale venku,
jinak budou stoly ještě dlouho cítit petrolejem. Plynovou lampu zapalujte a manipulujte s ní velmi
opatrně, neboť punčoška po prvním použití zkřehne a hrozí její zničení. Opatrnost při manipulaci se
vztahuje i na petrolejky. Zprvu světlo stáhněte a prohřejte stínítko nebo cylindr, jinak mohou prasknout.
Jsou prokřehlé a rychlá změna teploty způsobí jejich zničení. Pořízení nového cylindru Vás přijde na 50,Kč, stínítko na plynovou lampu 240,- Kč, punčoška na 30,- Kč. Petrolejky jsou téměř plné, rezervní
petrolej je v plastových nádobách na okně umývárky nebo poličce v chodbě.
3. Pitná voda je v plastových 10 l kanystrech a 50 l plastových barelech.
4. Vařit můžete na plynovém kuchyňském vařiči vedle kuchyňské linky nebo na plotně kamen. Kamna po
použití před odchodem řádně vymeťte, vařič omyjte. Po příchodu si pusťte plynovou bombu
v umývárce, před odchodem ji zase zatáhněte. Rezervní bomba je v umývárce v papírovém sudu.
5. Jídlo skladujte jen ve spižírně a přiklopte ho hrncem, nebo uzavřete do plastového nebo skleněného
obalu, protože do objektu se stahují na podzim myši.
6. Do dřezu nevylévejte mechanické nečistoty, ucpal by se odpad. Nádobí doporučuji umývat v umývacím
stole a vodu po použití vynést do příkopy u cesty. V případě, že budete používat umývací stůl, musíte do
plastových lavorů nejprve nalít studenou a pak teprve teplou vody, aby nepraskly. Použité nádobí
uložte do kuchyňské linky nebo spižírny až po důkladném omytí a oschnutí. Není nic nepříjemnějšího,
než když po 14 dnech vytáhnete z linky plesnivý hrnec.
7. V kotli na tuhá paliva v kotelně topte dřevem (klapka mezi zásobníkem a kotlem musí být otevřená,
zadní klapka vytažená) a po řádném rozhoření klapku mezi zásobníkem a kotlem zavřít, klapku v zadní
části kotle zasunout. Kontrolujte, jestli se dřevo nepříčí v násypce, občas ho potlačte níže k roštu. Po
řádném rozhoření můžete začít používat uhlí, je v plechovém kontejneru vedle budovy. Pro lepší
roztopení systému zastavte radiátory (kromě velkého radiátoru ve společenské místnosti) a až bude na
kotli více jak 60°, postupně otevírejte další radiátory podle potřeby. Kotel i kuchyňské kamna před
odchodem prosím řádně vymeťte a vyneste chladný popel do lesa.
8. Veškeré odpadky skladujte v plastovém pytli, který při odchodu odneste. V případě, že bude odpadků
větší množství, zavažte důkladně plastový pytel, odvezu ho v průběhu následujícího týdne nebo při
přebírání objektu.
9. Oheň můžete dělat na ohništi u chalupy. Závětří u ohniště není zásobou palivového dříví, ale slouží ke
zlepšení pohody u ohně a zlepšení tahu ohniště. NEBERTE !! ze závětří žádné palivové dříví. To je
nutno si nasbírat v lese. Část palivového dřeva na oheň je v zásobníku mezi ohništěm a dřevěnými WC.
10. V pravé skříni nahoře na chodbě jsou rezervní deky. Můžete si je půjčit. Potom je uložte zpátky do
skříně. Dbejte na to, aby děti neházely z polštáři v ložnici a nevytahovaly je z obalů. Před odchodem
řádně napněte potahy na postelích. Je-li na nich mechanická nečistota, vyprašte je.
11. Používejte jen WC v lese nedaleko chalupy.
12. Před odchodem ze základny pečlivě zkontrolujte uzavření všech oken, zamkněte všechny dveře, od
kterých máte klíče a všechny mříže.
13. Před odchodem řádně ukliďte celou chalupu, zameťte po sobě, vysypte všechny odpadové koše,
místnosti s PVC vytřete. Hadr na podlahu řádně vypláchněte a přehoďte přes kbelík. V dřevárce u
kotle a u kamen v kuchyni nechejte trochu třísek a pár nasekaných špalků. Nádoby na pitnou vody
vyprázdněte a nechejte v kuchyni. V objektu neponechávejte žádné jídlo, které by mohly rozkousat
myši, nebo by se mohlo zkazit.
Přeji příjemný pobyt
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