ÚKLID NÝRSKÉHO KOSTELA- POKYNY
Návrh prostorového rozložení úklidu:
 Presbytář
 Sakristie
 Loď kostela (rozdělujeme si na více částí: lavice + boční prostor vlevo, střed mezi lavicemi, lavice a
boční prostor vpravo)
 Prostor za lavicemi, prostor pod kůrem + WC
 Kaple čtrnácti svatých pomocníků
 Prostor hlavního vchodu kostela
 Kůr + schodiště ke kůru
 Případně prostor kolem kostela
Co vše je třeba udělat:
 Omést pavučiny- teleskopická tyč se nachází v boční kapli za oltářem čtrnácti svatých pomocníků.
 Utřít prach na všech lavicích, včetně bočních lavic v kaple čtrnácti svatých pomocníků v presbytáři,
shora i na bocích.
 POZOR! Na lavice nepoužívat žádná leštidla!
 Vlhkým hadrem otřít klekátka v lavicích.
 Jen lehce navlhčeným hadrem otřít prach na hlavním oltáři i na bočních oltářích v celém kostele.
 Ne příliš mokrým hadrem umýt podlahu v celém kostele i v boční kapli.
 POZOR! V obdobích, kdy je v kostele zvýšená vlhkost, je třeba obzvlášť dbát na to, aby hadry na
mytí nebyly příliš mokré a zbytečně se vlhkost v kostele ještě nezvyšovala !!!
 Koberce ve všech prostorách kostela jen vysát (je dobré dát bokem židle, které na kobercích stojí).
 WC v kostele – vydrhnout umývadlo, záchod a umýt podlahu.
 Sakristie – utřít prach na skříňkách a na všech lavicích, vydrhnout umývadlo a koberce jen vysát.
 Kůr – utřít prach a umýt podlahu. POZOR!! Nedoporučujeme na kůru umývat podlahu často, aby se
dřevěná podlaha příliš neničila. Je dobré nejprve zjistit, zda je úklid nezbytně nutný.
 V předsíni u hlavního vchodu kostela zvlášť pečlivě vytřepat rohož, v zimním období je dobré i
vymést písek v předsíni, který se nanosí z venku z posypaných chodníků. Pokud zbývá čas a energie,
mohou se vyleštit skla na skříňkách ve vstupu do kostela.
 Pokud uklízí obzvlášť početná skupinka, může se zamést prostor venku, po boku kostela – (společný
úklid kostela).
 Po ukončení úklidu vylévejte špinavou vodu ven do kanálu.
 Hadry dobře vykruťte a zavěste v úklidové místnosti.
Kde najdeme potřebné nářadí a čistící prostředky:
 Vše potřebné je v malé úklidové místnosti pod schodami u vchodu do sakristie. Jsou zde kbelíky na
umývání podlahy, hadry, smetáky.
 Teplá voda teče v sakristii.
 Leštěnka na sklo a jemnější hadříky jsou v malé úklidové místnosti pod schodami u vchodu do
sakristie.
 Vysavače a prodlužovací šňůry na el. energii jsou v místnosti pod kůrem-(WC).
 Když něco chybí np: sáčky do vysavače nebo čistící prostředky nahlaste to s časovým předstihem u
faráře.
Jak často uklízet?
Úklid kostela se koná v soboty podle rozpisky od 900 hod.
Termín úklidu a předání klíčů od kostela je třeba domluvit nejméně týden předem.
Chci vroucně poděkovat všem, kteří se svou službou zapojují do úklidu kostela. Služba úklidu kostela, je velkým darem pro nás
všechny i k slávě Boží. S vděčností a požehnáním P. Ryszard Potęga 

