
Ubytovací řád – fara ve Štramberku 

• V prostorách ubytování se prosím přezouvejte. Šatna a botárna je nalevo u 

vchodu. 

• 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. 

• Ve vnitřních i venkovních prostorách je přísně zakázáno kouřit nebo zde vodit 

živá zvířata (psy,…)! 

• Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat do elektroinstalace! 

• Nemanipulujte s bojlerem v koupelně. 

• Při odchodu z fary pečlivě zamykejte hlavní bránu, pokud jste uvnitř, nemusíte 

bránu zamykat. Důsledně bránu 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 + pokuta 1000,- Kč 

• Uklízejte použité věci zpět na původní místo. 

• Nemanipulujte s nábytkem. 

• K dispozici 7 postelí, prostěradla musíte mít vlastní! Na postelích jsou pouze 

chráničky matrací. Přes ně musí přijít prostěradlo! 

• Venkovní amfiteátr je Vám k dispozici. Pouze občas se v něm konají kulturní 

akce apod. Plán akcí si můžete zkontrolovat na farním webu. 

• Při příjezdu se platí vratná kauce 1500 Kč v hotovosti. 

 

Manipulace s plynovým topením 

• Zapnutí – zkontrolujte otevřený plyn (žlutý kohout pod topením je vodorovně). 

Otočte velké kolečko na „jiskru“. Stlačte 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 (v zimně netřeba vypínat – stačí 

otočit na číslo 1 – pouze temperování místností) 

• Po vypnutí nejde kamna okamžitě zapnout, je potřeba chvíli počkat až 

„zchladnou“. 

 

Před opuštěním fary je vaší povinností 

• Nejdříve vysát všechny podlahy (jak koberce, tak i tvrdé povrchy), následně 

vytřít na mokro všechny prostory (i pod postelemi a skříněmi). 

• Umýt všechny záchody (uvnitř, zvenku i včetně sedacích ploch), umyvadla 

(uvnitř i z venku) a sprchový kout. 



• Vynést všechny odpadkové koše. Kontejnery na tříděný odpad jsou vedle 

kostela (vpravo), popelnice na komunální odpad je u kostela (vlevo u sakristie – 

hnědé dveře) 

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

• Všude zhasnout. 

• Umýt, utřít a uklidit na původní místo všechno nádobí. 

• Utřít mikrovlnku, utřít sporák 

• 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. 

 

Parkování 

U fary nelze po dobu pobytu parkovat (zastavit pro vyložení věcí je možné). 

Ve Štramberku nelze běžně parkovat (parkování na prkobací kartu). Pro potřeby 

ubytování na faře jsou u kostela vyhrazeny 3 parkovací místa. Můžete požádat 

maximálně o 3 parkovací karty. Další auta pak musí být zaparkována na městských 

parkovištích (např. u hřbitova apod.). 

Na parkovací místa (u trávníku) 

najíždějte couváním. Místa u 

stěny kostela jsou vyhrazena pro 

farníky. Uprostřed tak vznikne 

ulička pro průchod řidičů. 

Parkujte prosím co nejblíže 

okraji, aby druhé auto mohlo 

projet. 

 

 

Berte prosím na vědomí, že v neděli od 8 do 10 hodin mohou na místech 

vyhrazených pro ubytování parkovat farníci (nedělní bohoslužba). Pokud v této 

době potřebujete odjet autem, musíte s autem odjet dříve. 

 

Kontakty 

Nikola Petrášová – nikolapetrasova@seznam.cz - telefon: +420 604 752 995 

mailto:nikolapetrasova@seznam.cz

