„ Zásady provozu křížlické fary“
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A) Po příjezdu:
1) Je nutno řádně vyvětrat přízemní obytné místnosti. V zimních měsících větrejte až po
zatopení v kotli a ohřátí radiátorů.
2) Po průchodu vchodovými dveřmi na pravé zdi chodby otevřete dvířka a zapněte tahem
označený hlavní vypínač elektro. (před odjezdem vypněte)
3) V koupelně vzadu za dveřmi otočte dvěma páčkovými kohouty tak, aby byly po směru
trubky - tím se pustí voda. (při odjezdu nutno uzavřít)
4) Pro použití plynového sporáku v kuchyni je nutno uzávěr plynu na propan-butanové
lahvi směrem k hadici uvést do polohy otevřeno. (při odjezdu nutno uzavřít)
5) Je možno použít samostatně stojící ledničku vlevo od sestavy dvou ledniček nad
sebou. Je nutno zastrčit šňůru od této ledničky do zásuvky za spodní z dvojice nad
sebou stojících ledniček. (ledničku jen nutno před odjezdem odmrazit, vytřít do sucha
hadrem a dvířka ledničky zajistit v otevřené poloze).
6) Zástupce ubytovaných zaznamená stav elektroměru (obě sazby v kWh). Elektroměr
je umístěn v nice kryté dřevěnými dvířky na uliční fasádě před vstupní brankou
vpravo.
B) Hlavní zásady všeobecně
Kapacita fary (maximální množství osob pro přespání) je 23.
Pečovat o vnitřní prostory, udržovat pořádek.
Je výslovně zakázáno přemísťovat nábytek a postele ve všech místnostech.
Zástupce ubytovaných (případně každé skupiny ubytovaných) zapíše vždy všechny
ubytované celým jménem, do knihy návštěv a uvede telefonní číslo (e-mail) na
sebe. Zapíše též stavy elektroměru a vodoměru při příjezdu a před odjezdem. Záznam
do knihy hostů se provádí vždy s jednou kopií, po popsání stránky se originál vytrhne
a doručí zástupci jarovského sboru spolu s platbou za provoz a klíči. S platbou je
nutno vždy doložit údaje o stavu elektroměru při příjezdu a před odjezdem , vlastní
výpočet spotřebovaných kWh a stanovení nákladů (v Kč) za spotřebovanou energii,
která bude uhrazena spolu s paušálními dary na provoz fary. (viz bod F těchto zásad)
5) Během pobytu návštěvníci třídí odpad (papír,plasty,sklo), biologický odpad se ukládá
na kompost u sloupků bývalého horního oplocení (nad stodolou). Do popelnice se
ukládá popel a netříditelný směsný odpad.
6) V celém objektu je přísný zákaz kouření. Je možno kouřit venku vlevo od vchodu u
okna do herny stolního tenisu.
7) Je zakázáno vstupovat do všech částí stodoly. Dále do hospodářského objektu
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(chlévů) mimo dřevníku (sklep č.1 – klíče jsou v předsíni na lékárničce).Z dřevníku
je zakázáno vystupovat po žebříku na půdu!!!
8) V objektu fary je zakázán vstup na horní půdu (uzamčena visacím zámkem) a
do lyžárny. Dále je zakázán vstup do sklepa mimo donášky uhlí. (vynáší se
uhelný prach do chodeb a pokojů celého objektu) .
9) Venku, mírně vlevo asi 4 m pod oknem z kuchyně (na severní straně fary) je umístěn
plastový poklop tříkomorového septiku. (hloubka 2m) Hrozí zde nebezpečí otravy a
utonutí. Poklop mimo pravidelnou kontrolu septiku neotvírat vůbec , nutno zakázat
vstup dětem do tohoto prostoru a informovat všechny ubytované o této skutečnosti při
příjezdu.
10) Pokud je při konci pobytu (nebo během něj) naplněna jedna z popelnic, je nutno ji
přemístit ven na rovné viditelné místo poblíž vchodové branky a opatřit ji
„ známkou“ (samolepka). Známky jsou obvykle umístěny na dřevěné poličce na
stěně chodby mezi dveřmi do kuchyně a kotlem na uhlí. Prodávají se na OÚ v
Roudnici (poblíž obchodu v Roudnici).
Popelnice se plní výhradně popelem a obtížně tříditelným směsným odpadem.
C) Před odjezdem
1) Provede se vypnutí plynu, elektrické energie (viz body 2,3,4), odmražení a vysušení
ledničky. Vyprázdní se a vytřou do sucha všechny konvice na čaj a rychlovazná
konvice.
2) Provede se úklid všech používaných prostor. Dřevěné podlahy se důsledně zametou a
případně setřou vlhkým hadrem. Ostatní plochy – dlažba, teraso, betony a PVC
v kuchyni se setřou namokro mopem. V každém případě se zavřou dveře z chodby do
kuchyně a do l. pokoje (kanceláře), do obou horních pokojů, naopak dveře do
koupelen a obou WC se nechají cca 20 cm pootevřené.
3) Provede se kontrola uzavření všech oken v přízemí i podkroví. Před uzamčením
objektu se zkontroluje uzavření pevného křídla vchodových dveří (nahoře i dole).
Branku u vrat zajistěte drátem na horním okraji.
D) Hlavní zásady obsluhování kotle na uhlí :
1) Zatápí se dřevem, které je skladováno v dřevníku (první dveře do chlévů nad shodami
ze vstupní podesty) – klíče jsou položeny na dřevěné lékárničce vpravo na zdi za
dveřmi do „ kanceláře“.
2) Při přikládání je dobré mít uzavřená spodní dvířka, táhlo vedle horní levé hrany kotle
může být v poloze zavřeno (Z). Klapku do kouřovodu uprostřed zadní hrany kotle
ponechte v poloze otevřeno (O) po celou dobu topení. Táhlo vedle horní levé hrany
kotle ponechte v poloze O pouze při zatápění. Přívod vzduchu většinou postačuje
regulovat malým otvíracím otvorem ve spodních čelních dvířkách kotle. Horní čelní
dvířka není třeba obvykle vůbec otvírat.(čistí se tudy horní tahy v kotli).
3) Kotel lépe pracuje při častějším přikládání, s tím, že se násypný prostor neplní zcela,
jinými slovy nad nasypaným uhlím zůstává ještě volná mezera. (Neplatí při
přikládání na noc)
4) Pozor při přikládání – při otevření středních čelních dvířek je nutno opatrně vyklopit
vodící plech – drží již jen na levém úchytu – ať se taky neulomí. Prostor u úchytů je dobré
občas vyčistit od mouru a spečených kousků uhlí. (Při úsporném topení je možno
dosáhnout spotřeby 4-5 uhláků za l den)
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5) Teplotu topné vody – je při topení ideální udržovat v rozmezí 60- 80 stupňů Celsia – viz
pravý budík vzadu za kotlem.
6) POZOR – po zatopení se nejdříve nahřívá kombinovaný zásobník teplé užitkové
vody (bojler) umístěný v kuchyni nad dřezem, až potom se ohřátá voda dostává dále do
topných okruhů. Doporučuji nic nedělat s termostatickými ventily, případně je nastavit do
plně otevřené polohy (5).
7) Po vyhasnutí kotle a vystydnutí popele se tento vybere do popelníku a vynese do
popelnice u vchodové branky. (cca 1 x za 24 hodin)
8) Nejméně tepla bývá ve velké místnosti „ mládež sobě“….. na půdě.
9) Při počtu návštěvníků 12 a více předpokládáme topení v kotli uhlím, neboť se dosáhne
rovnoměrnějšího ohřevu domu včetně koupelen, WC a herny stolního tenisu a větší
tepelné pohody v objektu vůbec.
E) Ohřev teplé užitkové vody elektricky a vytápění el. akumulačními kamny :
1) Tento způsob ohřevu TUV se používá tehdy, když se netopí v kotli na uhlí.
Plastová ovládací skříň s jističi (vypínači) je umístěna na obvodové zdi vpravo vedle
vchodových dveří. Tam je nutno uvést jističe č.1;3;4;5;6 a 2 do horní zapnuté polohy.
Ohřev probíhá převážně v nočních hodinách, krátkodobě i během dne.
2) Akumulační kamna jsou instalována v kuchyni, pokoji za kuchyní, rohovém pokoji a
„ kanceláři “. Ovládají se ze stejné plastové skříně viz bod 1) tohoto článku. Pro jejich
nabytí je nutno uvést jističe č. 1;3;4;5;6 a vypínač (jistič) kamen pro příslušnou
místnost do horní (zapnuté) polohy.
3) Při topení a ohřevu TUV elektrikou je nutno ráno v den odjezdu všechny jističe
v plastové ovládací skříni uvést do polohy vypnuto (dolní) !!!
Pozn. Očíslování jističů je provedeno v plastové ovládací skříni
F) Výše darů na provoz fary, sazby za spotřebované kWh
1) 70 Kč/ osobu a noc + kompletní náklady na el. energii a vodu rozpočítané na všechny
ubytované.
2) při rezervaci celého objektu - 1300 Kč/ noc (max. 23 osob) + kompletní náklady na
el. energii a vodu rozpočítané na všechny ubytované
a) sazba VT …5,90……… Kč/ kWh
b) sazba NT …2,60……… Kč/ kWh
c) sazba za vodné: 24 Kč/m3
G) Kontakty na členy jarovského sboru ČCE
Stanislav Sojka 603 460 334 222 516 208 seal@seal.cz
Jiří Pytel 721 217 407 274 821 136 irij.pytel@seznam.cz
Arnošt Balcar 603 453 738 271 772 209 arnost.balcar@centrum.cz
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