
Ubytovací řád – fara ve Štramberku 
  

 V prostorách ubytování se prosím přezouvejte. 
 

 Respektujte prosím, že na faře bydlí o. Vladimír, proto v budově fary i v přilehlých 
venkovních prostorách dodržujte noční klid. (všední den 22:00 a víkend 23:00 hod)  

 Splachujte záchody. 

 Na faře i v přilehlých venkovních prostorách je přísně zakázáno kouřit nebo zde vodit živá 
zvířata (psy,…)!!! 

 Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat do elektroinstalace! 
 

 Při odchodu z fary pečlivě zamykejte hlavní bránu, pokud jste uvnitř, nemusíte. 
Důsledně odemykejte na 2 západy (dře se zámek o zeď)  

 Neničte vybavení fary. Pokud se cokoliv zničí, na konci to prosím oznamte! Pokud to 
nalezneme později, bude Vám naúčtována oprava + 1000,- Kč  

 Uklízejte použité věci zpět na původní místo.  
 

Manipulace s plynovým topením: 
 

 Zapnutí – zkontrolujte otevřený plyn (žlutý kohout vodorovně). Otočte velké kolečko na 
jiskru. Zmačkněte velké kolečko + mačkejte pořádně malý knoflík (bude házet jiskru – 
kontrola dole v zrcátku). Až bude hořet, držte velké kolečko asi 10 vteřin, pak pusťte a 
otočte na čísla. 

 
 Vypnutí – otočte velké kolečku na bílý puntík (netřeba vypínat – stačí otočit na číslo 1 – 

minimální odběr plynu, hoří pouze malý plamen) 

 

Před opuštěním fary je vaší povinností: 
 Vytřít všechny prostory (úklidové prostředky jsou v kuchyni pod dřezem)  
 Vysát koberce. 

 Umýt všechny záchody, umyvadla a sprchový kout. 
 

 Kontejnery na tříděný odpad jsou vedle kostela (vpravo), popelnice na 
komunální odpad u kostela (vlevo u sakristie – hnědé dveře) – pokud budete 
chtít vynést. 

 Pozavírat všechna okna a dveře tak, jak byly při nástupu. 

 Všude zhasnout. 

 Umýt, utřít a uklidit na původní místo všechno nádobí. 

 Vypnout a umýt ledničku. Nechat ji pak otevřenou. 

 Nenechávat v kuchyni žádné potraviny. 
 
 

Všechny prostory musí být předány v původním stavu (nebo v lepším ☺). Pokud tomu tak nebude, 
bude naúčtován poplatek za úklid ve výši 500,- Kč.  
Cena ubytování - 70,-Kč / osoba / noc + energie 

 

Kontakty: 
Monsport Vojtěch – tel. 605 765 998, vojtechmonsport@seznam.cz  
o. Vladimír Zelina – tel.: 739 002 743 
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