č.1

leden - březen 2012

Mníšecký
zpravodaj

(infor mace z Fojtky a Mníšku )

Moudré myšlenky slavných osobností:
Spíše než hříčkou osudu bývá člověk
hříčkou svou vlastní.
Josef Čapek (spisovatel)

INFORMACE O PŘIJATÉM USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Mníšek, konaného dne 14. prosince 2011
v zasedací místnosti Obecního úřadu Mníšek
100/12/11
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-4010446/VBP001 – umístění vrchního vedení NN na ppč.
803, 821/4 v ul. Třešňová v k. ú. Mníšek u L. s ČEZ Distribuce, a. s., Děčín
101/12/11
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-4004011/
VB2 – vrchní vedení NN na ppč. 1845/1 v k. ú. Mníšek u L. s ČEZ Distribuce, a.
s., Děčín
102/12/11
ZO projednalo nabídku Krajské správy silnic LK na bezúplatný převod komunikací č. III/2907 a III/2908 v k. ú. Mníšek u L a Fojtka a pověřilo starostu obce
prověřením podmínek převodu.
103/12/11
ZO projednalo a vzalo na vědomí Rozhodnutí Krajského úřadu LK, kterým bylo
rozhodnuto o navýšení povoleného počtu stravovaných ve školském zařízení na
284, s účinností od 1. 9. 2012
104/12/11
ZO projednalo a schválilo žádost p. Bagače o povolení provozování občerstvení
na přehradě Fojtka v letní sezóně 2012
105/12/11
ZO projednalo a schválilo koeficient pro stanovení daně z nemovitosti pro r. 2012
bez navýšení
106/12/11
ZO projednalo a schválilo Pravidla pro odpisování dlouhodobého majetku obce
a odpisový plán
107/12/11
ZO projednalo a schválilo inventarizační komisi k provedení inventarizace majetku za rok 2011 ve složení pí Hana Pavlíková – předsedkyně, Bc. Hana Čepičková a pí Kamila Drobná - členky
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108/12/11
ZO pověřilo starostu obce schvalováním případných rozpočtových změn, které
se uskuteční po schválení rozpočtového opatření č. 2/2011, v prosinci 2011,
týkajících se rozpočtu obce. Provedené rozpočtové změny budou předloženy
Zastupitelstvu Obce Mníšek ke schválení v lednu 2012.
109/12/11
ZO projednalo a schválilo rozpočtové provizorium na r. 2012
příjmy		
15,833.500,00 Kč
výdaje		
15,833.500,00 Kč
Výdaje budou čerpány v rozsahu upraveného rozpočtu roku 2011.
Rozpočtové příjmy a výdaje, uskutečněné v době rozpočtového provizoria, se
stávají příjmy a výdaji rozpočtu 2012 po jeho schválení.
110/12/11
ZO projednalo a schválilo uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – posunutí trasy STL plynovodu na ppč. 11/2 v k. ú. Mníšek u L.
111/12/11
ZO projednalo a schválilo náhradního ověřovatele zápisu p. Vacka
Z důvodu ochrany osobních údajů v činnosti obce podle zákona č. 101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je plné znění usnesení
ZO a zápisu ze zasedání ZO k nahlédnutí na OÚ Mníšek.

I
INFORMACE O PŘIJATÉM USNESENÍ

ze zasedání Zastupitelstva obce Mníšek, konaného dne 11. ledna 2012
v zasedací místnosti Obecního úřadu Mníšek
1/01/12

ZO projednalo a schválilo prodej bývalé vodárny na ppč.1024/16 v k.ú. Mníšek u L.

2/01/12
ZO projednalo a neschválilo finanční přísp. pro Společnost pro Jizerské hory na
akce dle Programu pro r. 2012 – bude znovu projednáno na příštím jednání ZO
3/01/12
ZO projednalo a schválilo finanční příspěvek ve výši 2.500,- Kč pro ZŠ na akci
Setkání školních družin – bude předloženo vyúčtování
4/01/12
ZO projednalo a schválilo finanční dar ve výši 3.000,- Kč pro Sbor dobrovolných
hasičů na akci Hasičský bál – bude předloženo vyúčtování
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5/01/12
ZO schválilo:
1) Nabytí majetku dle smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví č. 111831 3492
od České republiky – Ministerstva obrany do vlastnictví obce Mníšek ve smyslu
§ 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
2) Nabytí majetku dle Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví č. 11831 3493
od České republiky - Ministerstva obrany do vlastnictví obce Mníšek ve smyslu
§ 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
6/01/12
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene č. OLP/3706/2011 - Vý-stavba místní komunikace – Mníšek, ppč.
1028/90 v k. ú. Mníšek u Liberce s Krajským úřadem Libereckého kraje – sjezd
z krajské komunikace č. 1840/2
7/01/12
ZO projednalo a schválilo místní poplatky pro r. 2012 – výše poplatků zůstává
stejná jako v r. 2011
Místní poplatek za odpad			
500,- Kč/l osoba
za 1 psa			
200,- Kč
		
za 1 psa – důchodci		
50,- Kč
každý další pes			
300,- Kč.
Splatnost všech místních poplatků je do 30. 4. 2012, pokud je poplatek odváděn
společným zástupcem za více osob – je možno zaplatit ve dvou splátkách.
8/01/12
ZO projednalo a schválilo bezúpl. převod majetku od Mikroregionu Jizerské
podhůří v hodnotě 1,425.401,- Kč
Cyklostezka Mníšek – projekt. dok. (Třešňová + U Potoka) 225.803,- Kč
Vodovod Mníšek 1,056.598,- Kč
9/01/12
ZO projednalo a schválilo dodatek č. l ke směrnici o závodním stravování z
důvodu navýšení ceny obědů ve školní jídelně
10/01/12
ZO projednalo a schválilo proplacení nevyčerpané dovolené starostovi p.
Slezákovi za r. 2010 z důvodu povodní
Z důvodu ochrany osobních údajů v činnosti obce podle zákona č. 101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je plné znění usnesení
ZO a zápisu ze zasedání ZO k nahlédnutí na OÚ Mníšek.
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INFORMACE O PŘIJATÉM USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Mníšek, konaného dne 8. února 2012
v zasedací místnosti Obecního úřadu Mníšek
11/02/12
ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 3/2011 – rozpočet po
provedeném rozpočtovém opatření:
		
příjmy		
81,670.622,13 Kč
		
výdaje		
81,670.622,13 Kč
12/02/12
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a souhlasu se zřízením stavby č. BVB/12/007/LIB – stavba plynárenského
zařízení „STL plynovodní přípojka pro č. parc. 857/15 v k. ú. Mníšek u Liberce“ –
využití parcely p.č. 1825/1 – s firmou RWE Distribuční služby, Liberec
13/02/12
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene č. IV-12-4010217/VB001 – zemní kabelové vedení NN pro 4
RD – využití pozemků p. č. 857/4, 857/22, 1831/3 v k. ú. Mníšek u Liberce – s
ČEZ Distribuce Děčín
14/02/12
ZO projednalo a schválilo sponzorský dar pro společnost Projizerky o.s. ve výši
3.000,- Kč - příspěvek na činnost v r. 2012
15/02/12
ZO projednalo a schválilo:sponzorský dar pro Společnost pro Jizerské hory
o.p.s.– příspěvek na činnost v r. 2012 ve výši 3.000,- Kč
16/02/12
ZO projednalo a schválilo zrušení věc. břemene na ppč. 1539/17 a 1539/18 v k.
ú. Mníšek u Liberce (po rozdělení ppč. 1539/1 vede nyní vodovodní řad po ppč.
1539/15 a 1539/16)
17/02/12
ZO projednalo a schválilo vypsání výběrového řízení na dodavatele stavebních
prací na akci Rozšíření kanalizace a vodovodu v lokalitě Za Humny. Osloveny
budou firmy Brabec a Brabec, Hydrostavby Polák, JOSTAV, Evosa, Tobis
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18/02/12
ZO projednalo a schválilo finanční dar na uspořádání letního dětského tábora
pro děti ZŠ Mníšek ve výši 5.000,- Kč a dále Obec Mníšek uhradí náklady za
pronájem školních prostor
19/02/12
ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje –
Fond solidarity – na prokázané uhrazené výdaje – povodňové škody 2010
20/02/12
ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci z Fondu požární ochrany
Libereckého kraje na výzbroj a vý-stroj pro dobrovolné hasiče
21/02/12
ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci z Rozpočtu Libereckého kraje
na stavební úpravy pavilónu mateřské školy
22/02/12
ZO projednalo nesouhlas s vyřazením návrhů na změnu ÚP č. 55, 56 a 57 z
Návrhů a podnětů k novému Územnímu plánu Obce Mníšek a pověřuje starostu
obce zasláním vysvětlujícího dopisu p. Veselému Mir.
Návrhy byly podány opakovaně a byly již dříve vyřazeny dotčenými orgány státní
správy, neboť se nacházejí v různých ochranných pásmech (vodní toky, silnice
I. třídy, vrchní vedení, zemědělská půda v ochraně Zemědělského půdního
fondu) - ne všechny pozemky jsou vhodné pro bydlení, musejí splňovat alespoň
základní kritéria podle požadavků dotčených orgánů státní správy a schválených
regulativů.
23/02/12
ZO projednalo a schválilo Místní program obnovy vesnice – aktualizace 2012 a
Plán investičních akcí Obce Mníšek na r. 2012 a 2013
Z důvodu ochrany osobních údajů v činnosti obce podle zákona č. 101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je plné znění usnesení
ZO a zápisu ze zasedání ZO k nahlédnutí na OÚ Mníšek.
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vyhodnocení zájezdu do Prahy
Dne 17. 3. 2012 uskutečnil Obecní úřad Mníšek zájezd pro naše občany do
Prahy.
Z Mníšku nás odjíždělo 49, a kdyby byla kapacita autobusu větší, jelo by nás
ještě více. Odjížděli jsme v 8.00 hodin a v Praze jsme zaparkovali na Florenci
kolem 9.45 hodin.
Protože do Prahy tak často nejezdíme a každý má jiné zájmy, nechali jsme
všem účastníkům zájezdu volnou ruku ve volbě programu. Každý si tak navštívil
místa, která sám chtěl shlédnout. Pro případ, že by nikdo neměl nic v plánu, byly
navrženy 3 různé trasy od návštěvy Pražského hradu s procházkou přes Staré
město až po návštěvu Vyšehradu, včetně informací k městské dopravě.
Řidič nám pak na naše přání umožnil v době od 14.00 do 14.30 hodin v autobusu
si odložit věci, případně se přestrojit, protože od 15.00 hod. jsme navštívili
Hudební divadlo v Karlíně, kde hráli muzikál Carmen s hlavní představitelkou
Lucií Bílou, která své písně zpívala s přehledem a velkou energií. Další známí
hrající byli např. Jiří Korn, Hana Křížková, Václav Noid Bárta a jiní známí zpěváci.
Shlédnout Carmen byl pro nás všechny opravdu velký umělecký zážitek. Mohu
říci, že někomu v některých pasážích přecházel až mráz po zádech z tak silných
dojmů. Carmen obsahovala i plno odvážných cirkusových čísel, ohňové efekty a
také pestrobarevné atraktivní kostýmy. Jedním slovem – krása!
Z Prahy jsme odjížděli po osmnácté hodině plni dojmů. A co ještě bylo důležité,
to bylo nádherné počasí, které nám přálo.
							
Za kulturní komisi:
							
Vladimír Vacek

Sbor dobrovolných hasičů
Sbor dobrovolných hasičů v Mníšku uspořádal v únoru v sále OB v Oldřichově v
Hájích tradiční Hasičský bál, který se opět vydařil.
Děkujeme všem, kteří nás svoji návštěvou přišli podpořit. Také děkujeme
sponzorům, kteří se podíleli na pěkné tombole a tím přispěli ke spokojenosti nás
všech. Další poděkování patří tanečníkům za krásné a milé oživení večera.
Těšíme se na Vás příští rok.
								
Výbor SDH
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Co jsme prožili na konci roku v Mateřské škole
I když je jaro již za humny, nebudete se jistě zlobit, když se vrátíme ve
vzpomínkách na začátek zimy. Byla by škoda si nepřipomenout příjemné chvíle,
které jsme prožili společně s dětmi v mateřské škole v Mníšku v předvánoční
době. Navštívil nás Mikuláš a všechny děti obdaroval dobrůtkou. Děti si mohly
podrbat čerta na kožichu. Jeden den se školka změnila v pekelnou školičku
a všichni si vyzkoušeli, jak je to nelehké být dobrým čertem nebo čerticí. Ani
Ježíšek neminul mateřskou školu a nadělil pod stromeček nové pěkné hračky.
Za to patří dík rodičům i sponzorům. Děti zase připravily společně s učitelkami
mateřské školy a mimoškolní výchovy hezkou vánoční besídku, která byla
takovou pěknou tečkou za rokem 2011. I když jsme měli zhoršené podmínky
při vlastní prezentaci, jelikož po celou dobu besídky nešla elektřina, dětem to
nevadilo a tančily, zpívaly i hrály. Fotoaparáty blýskali a rodiče tleskali. Společně
jsme si zazpívali vánoční koledu a těšili se již na další rok, který jistě bude stejně
pěkný jako ten 2011.
Co nového u nás ve školce
Od měsíce ledna jsme spustili webové stránky mateřské školy. Jedna část je
určená široké veřejnosti a druhá jen rodičům (www.msmnisek.cz)
V měsíci březnu plánujeme karneval a v dubnu před velikonočními svátky tvořivé
odpoledne pro rodiče a děti z mateřské školy.
V pátek 4. 5. 2012 proběhne Den otevřených dveří od 14 do 16.30 hod.
Termín podání žádostí pro přijetí dětí do MŠ pro školní rok 2012/2013 v Mníšku
je pátek 11. 5. 2012 od 14 do 16.30 hod. v budově MŠ.

ZŠ - Setkání šikovných dětí
Stejně jako předešlé roky i letos se sešly šikovné děti z několika škol, aby ukázaly, co všechno dovedou v oboru vaření, stolničení, výtvarného tvoření…Tentokrát se vše odehrávalo v liberecké škole ZŠ Lesní 17. a 18. února. Setkalo se
zde přes 40 dětí ze 4 škol. Z Mníšku nás odjíždělo i s doprovodem 17.
Letošní setkání se neslo v duchu čtyř ročních období. Vše začalo v pátečních
odpoledních hodinách jarem a výtvarným ztvárněním jmenovky. Večer si všichni
připomněli léto a zazpívali pár táborových písní za doprovodu kytary. A pak hurá
na kutě. Na noc strávenou ve škole se děti moc těšily.
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V sobotu dopoledne se výtvarně tvořilo. Úkolem bylo vyrobit model i s módními
doplňky na vylosované téma. Kdo netvořil, vařil a naopak. Každé družstvo si
uvařilo polévku a připravilo slavnostní stůl. Mníšečtí si pochutnávali na polévce
gulášové a bramborové.
Celý program završila odpolední módní přehlídka. Byla pestrou paletou krásných modelů na téma jaro, léto, podzim a zima. Pak už nás čekalo rozloučení a
návrat domů. Všichni si setkání moc užili a těší se na příští.
Závěrem děkujeme starostovi obce, který tuto akci finančně podpořil a umožnil
mníšeckým dětem ukázat, co umí. Načerpaly zde novou inspiraci a našly si nové
kamarády.
Jana Deduchová, Jitka Šafková, Marcela Kolarovičová
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OZNÁMENÍ
Obec Mníšek nabízí nebytové prostory k pronajmutí v objektu č. p. 267 (Dům
služeb) v Mníšku. Bližší informace na OÚ, tel.: 482725080

MÍSTNÍ POPLATKY ZA ODPAD A ZE PSŮ V ROCE 2012
V r. 2012 zůstává výše poplatků stejná jako v r. 2011, tzn.:
Místní poplatek za provoz systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů činí 500,- Kč za 1 osobu
Poplatek ze psů:
		
		

1 pes			
1 pes – důchodci
každý další pes		

200,- Kč
50,- Kč
300,- Kč

Splatnost všech místních poplatků je do 30. 4. 2012.
U odpadů je možno poplatek zaplatit ve dvou splátkách v případě, že je poplatek
odváděn společným zástupcem za více osob.

inzerce
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UTKÁNÍ NA HŘIŠTI V MNÍŠKU - JARO 2012
číslo
utkání

DEN:

DATUM:

ČAS:

SOUTĚŽ:

DOMÁCÍ

HOSTÉ:

A1A1606

SOBOTA

24.3.2012

15.00

OP

GASSERVIS

VIŠŇOVÁ „B“

A3B1703

NEDĚLE

1.4.2012

16.30

1.B třída

NOVÁ VES „A“

STRÁŽ/P. RALSKEM

A1A1807

SOBOTA

7.4.2012

16.30

OP

GASSERVIS

HEJNICE „B“

A2A1502

SOBOTA

14.4.2012

11.00

OS

OLDŘICHOV

ŽIBŘIDICE

V sobotu 14.4. hospůdka zavřená-SVATBA ! Bude otevřeno v klubovně TK od 11.h !
A1A1901

SOBOTA

14.4.2012

17.00

OP

GASSERVIS

NOVÁ VES „B“

A3B1904

NEDĚLE

15.4.2012

16.30

1.B třída

NOVÁ VES „A“

JABLONNÉ

E1A1102

NEDĚLE

22.4.2012

10.00

žáci

NOVÁ VES

RUPRECHTICE

A2A1703

SOBOTA

28.4.2012

11.00

OS

OLDŘICHOV

ZDISLAVA

A1A2102

SOBOTA

28.4.2012

17.00

OP

GASSERVIS

HORNÍ ŘASNICE

A3B2105

NEDĚLE

29.4.2012

17.00

1.B třída

NOVÁ VES „A“

DUBICE

E1A1303

NEDĚLE

6.5.2012

10.00

žáci

NOVÁ VES

STRÁŽ NAD NISOU

A2A1904

SOBOTA

12.5.2012

11.00

OS

OLDŘICHOV

BRANŽEŽ

A1A2303

SOBOTA

12.5.2012

17.00

OP

GASSERVIS

BULOVKA „A“

A3B2306

NEDĚLE

13.5.2012

17.00

1.B třída

NOVÁ VES „A“

RASPENAVA

V sobotu 19.5.2012 bude na hřišti v Mníšku „Loupežnická pěšina“
E1A1504

NEDĚLE

20.5.2012

10.00

žáci

NOVÁ VES

CHRASTAVA

A2A2105

SOBOTA

26.5.2012

11.00

OS

OLDŘICHOV

MACHNÍN

A1A2504

SOBOTA

26.5.2012

17.00

OP

GASSERVIS

JINDŘICHOVICE

A3B2507

NEDĚLE

27.5.2012

17.00

1.B třída

NOVÁ VES „A“

ČESKÁ LÍPA

V sobotu 2. června 2012 na hřišti „Dětský den „
A1A1405

SOBOTA

9.6.2012

17.00

OP

GASSERVIS

KR. STUDÁNKA „B“

A2A1206

SOBOTA

9.6.2012

11.00

OS

OLDŘICHOV

VESEC

A2A1301

SOBOTA

16.6.2012

17.00

OS

OLDŘICHOV

PĚNČÍN

E1A1705

NEDĚLE

17.6.2012

10.00

žáci

NOVÁ VES

BULOVKA

A3B1502

NEDĚLE

17.6.2012

17.00

1.B třída

NOVÁ VES „A“

STARÉ SPLAVY

SOBOTA 23.6.2012 - REZERVACE PRO ROZLUČKY TYMŮ: GASSERVIS a NOVÉ VSI
SOBOTA 30.6.2012 - REZERVACE HŘIŠTĚ I KABIN PRO MNÍŠECKOU OSMIČKU-p.Grebeníček
SOBOTA 14.7.2012 rezervace hřiště i kabin pro soutěž PSOVODŮ.
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Prezentace (přihlášky) a START : V Mníšku na hřišti fotbalového klubu
Start: Na 40 km od 7:00 do 8:00 hodin
Na 15, 25 km a cyklotrasy od 7:00 do 8:45 hodin
Na 8 km od 7:30 do 9:00 hodin
Časové limity pro pěší: 40 km – 9 hodin
25 km – 7 hodin

15 km – 6 hodin
8 km – 3 hodiny

Cíl: V Mníšku na hřišti fotbalového klubu/Ukončení pochodu na trasách pěších i cyklo nejpozději v 17:00 h.!!
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Startovné:
•
trasy cyklo 50, 80 a 100 km …90 Kč (účastníci získají upom.předmět)
•
trasa cyklo 30 km....................35 Kč
•
trasy pěší 25 a 40 km ……....35 Kč
•
trasy pěší 8 a 15 km ……..…30 Kč
Důležitá upozornění:
•
děti na kole do 15 let s rodiči nebo zákonným zástupcem
•
cyklisté nezapomeňte na přilbu !
•
PSI budou puštěni na trasu pouze s košíkem a na vodítku
Doporučujeme:
•
kartičku pojištěnce, turistickou mapu
•
pojištění proti úrazu
Občerstvení:
•
na tratích a v cíli
Odměna:
•
nezapomenutelné zážitky, každý, kdo dokončí, obdrží diplom
•
nejstarší účastník obdrží věcnou upomínku
Doprava:
vlakem směr Liberec – Frýdlant v Č.(trať 037); od vlaku vlevo ke škole, doleva
kolem kostela, pak kolem budovy hasičů stále rovně až k mateřské škole a doleva na hřiště FK
Ubytování:
Možnost přespání z pátku na sobotu ve vlastním stanu na louce za
obecním úřadem
Pochod se jde za každého počasí.
Doporučujeme mapu Jizerských a Lužických hor 1 : 50 000.
Kontroly na trasách jsou tajné. V případě nedokončení doručte průkazku po kamarádech nebo předejte na kontrole či pořadatelům tvořícím závěr pochodu.
Pochod prochází Chráněnou krajinnou oblastí Jizerských a Lužických hor.
Dodržujte návštěvní řád!
Každý se účastní na vlastní nebezpečí. Na lesních cestách má přednost lesní
personál.
KONTAKT:
Božena Zdeňková: E-mail: bozena.zdenkova@centrum.cz
Blanka Daněčková: Mobil: 420728409789, Tel: 420485146691
E-mail: daneckova.b@seznam.cz
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Pěší trasy
8km Mníšek ( hřiště ) - Oldřichov - Spálená lípa - údolím střelnice - dolní Mníšek
- Mníšek ( hřiště )
15km Mníšek ( hřiště ) - Fojtka - Pod Javorovým vrchem - Závory - Červená ruka
- Davoska - Zaječí důl - Skřivany - Mníšek
25km Mníšek (hřiště ) - Fojtka - Pod Javorovým vrchem - Závory - Bílá Kuchyně - lovecká chata - Červená ruka - Davoska - Zaječí důl - Skřivany - Mníšek (
hřiště)
40km Mníšek ( hřiště ) - Fojtka - Pod Javorovým vrchem - Závory - Gregorův
kříž - Nová Louka - Kristiánov - Rozmezí - Sněžné
věžičky - Černá hora - Holubník - Ptačí kupy - Hřebínek - Bílá Kuchyně - lovecká
chata - Červená ruka - Davoska - Zaječí
důl - Skřivany - Mníšek ( hřiště )
Cyklotrasy Lužických hor – 50 a 100 km
L-50 Mníšek- Albrechtice - Vítkov - Chrastava- Bílý Kostel - Buk republiky Andělská Hora - Machnín - Bedřichova - Krásná Studánka - Mníšek.
L-100 Mníšek - Oldřichov - Albrechtice - Kristiánov - Višňová - Andělka Lutogniewice - Ostritz - Marienthal - Žitava - Hartava - Oybin - /Töppfr- dobrovolná perlička / Hain - Valy - Babiččin odpočinek - Petrovice - Horní Sedlo
- Chotyně - Chrastava - Nová Ves - Mníšek.
Změna tras vyhrazena

Cyklotrasy Jizerských hor – 30, 50 a 80 km
J-30 Mníšek - Oldřichov - Sedlo u Kozy - Viničná cesta - Stará pourtní cesta
Farská louka - Hejnice - Ferdinandov - Oldř.sedlo u Kozy - Oldřichov - Mníšek
J-50 stejná jako J-30 až do sedla u Kozy - Ferdinandov - Hřebínek - Čihadla Kristiánov - Nová Louka - Závory - Červená ruka - Zaječí důl - Fojtka -Mníšek
J-80 stejná jako J-50 až na Hřebínek - Štolpišská silnice - Nad Černým potokem
- okolo Smědavské hory - Knajpa - po Kasárenské - ke Studánce - Jizerka nová hřebenovka nad Jizerskou loukou - Předěl - Smědava - Knajpa - Kristiánov
- Nová Louka - Závory a dál jako J-50
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z historie naší obce
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