Údržba chaty ERLEBACH – 2009
Byly provedeny pravidelné každoroční brigády.
l) Likvidace a odvoz odpadků včetně úklidu okolí chaty.
provádí: J. Kadlec
2) Zajištění palivového dřeva a jeho uložení do sklepa.
provádí: J. Verner
3) Posekání louky v okolí chaty (pozemek TJ AŠ).
Provádí: V. Pohl
Havarijní stav – před letní sezonou bylo zjištěno, že došlo k totálnímu ucpání odpadního
potrubí z kuchyně. Byla neprůchodná část pod podlahami pokoje č. 2 , venkovního sklepu
a šachtou u bývalého septiku. Provedlo se částečné vybourání kam. potrubí a postupné obnovení
průtoku do šachty a dále do septiku (zřejmě důsledek vylévání zbytků jídla do dřezu – tuky
apod.).
Sociální zařízení – WC
Na VČS – 08 byl přislíben projekt na rekonstrukci sociálního zařízení, včetně realizace (viz.zápis
z VČS – O. Novotná). Vzhledem k tomu, že k realizaci nedlošlo, bylo nutné ještě do letní sezony
provést GO všech WC. Byla provedena výměna WC, splachovacích nádrží a ventilů, včetně
vyčištění odpadního potrubí.
Další práce a údržba Brigádně byla provedena přestavba pokoje č. 8. Instalace AKU kamen (zrušení kamen na pevná
paliva z bezpečnostních důvodů!). Pokoj byl doplněn novým nábytkem (postel, stůl, stoličky,
police). Stěna u okna částečně zateplena a nový palubkový obklad.
Kuchyň – zakoupen nový elektrický sporák se sklokeramickou deskou, osazeny nové pracovní
desky na stolech v kuchyni. Zakoupeno nové nádobí, pánve, nerez.příbory, talíře.
Zadní společná – přebroušení palubkových podhledů (popsané fix) a nový nátěr.
Dále bylo provedeno vyčištění komínů včetně trubek u kamen, opravy zámků FAB, nátěry
podlah. Oprava utrženého oplechování střechy (štít nad pokojem č. 4) a nátěr části střechy.
Nákupy režijní potřeby, doplnění nářadí, elektro, barvy,
kolébková pila EINHEL 700 – stará pila neodpovídá bezpečnosti práce
spací pytle 20 ks, potahy na matrace, látku na nová prostěradla, dřevěný nábytek (stoličky,
stůl, postel, bedny na dřevo atd.)
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Revizní zprávy předány na TJ AŠ Mladá Boleslav.
Rozbory pitné vody – předány na TJ AŠ Mladá Boleslav.
Povolení o vypouštění odpadních vod ze septiku vydáno MÚ Jilemnice – odbor životního
prostředí dne 15.1.2009. Předáno TJ AŠ Mladá Boleslav.
Uhrazeny poplatky MÚ Rokytnice nad Jizerou za rekreační pobyt (Kč 15,-) a z ubytovací
kapacity (Kč 4,-). Za období prosinec 2008 až září 2009 bylo celkem zaplaceno Kč 20.467,-.

zpracoval:
Pavel Topol
Dne 30.11.2009

