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1. Úvod - Program obnovy vesnice
Programem obnovy vesnice, se obec definuje v hospodářském rozvoji obce, který je
zaměřen na stavební obnovu obytných a hospodářských objektů, obnovu a výstavbu občanské
vybavenosti, technické infrastruktury a péči o krajinu.
Program obnovy vesnice zásadně předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských
spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi a je zaměřen na
hospodářský rozvoj obce.

2. Základní informace o obci
Obec Mníšek leží na severozápad od Liberce, na úpatí Jizerských hor, na silnici směrem na
Frýdlant v Čechách a na železnici směrem na Raspenavu a Frýdlant v Čechách. Sousedí
s Krásnou Studánkou – částí města Liberce. Obec Mníšku sdružuje dvě části: Mníšek
a Fojtku. Větší část Mníšku a celá Fojtka leží v Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory.
Vesnice, jejíž německý název byl Einsiedel (a latinský Heremita), je typickou větší obcí
severočeského regionu. Obec má dvě dominanty: první představuje barokní kostel sv.
Mikuláše s cenným rokokovým interiérem (státem chráněná památka), druhou je místní sto let
stará údolní přehrada.
Mníšek tvoří spolu s 8 obcemi (Hrádek nad Nisou, Chrastava, Bílý Kostel nad Nisou,
Chotyně, Kryštofovo Údolí, Nová Ves, Oldřichov v Hájích a Rynoltice) Mikroregion
Hrádecko – Chrastavsko, který je součástí mezinárodního Euroregionu Nisa.

Statistická data
Katastrální výměra:
2544 ha
Počet částí:
2
Počet obyvatel k 1. 1. 2014:
1470
Průměrný věk:
33,3
Pošta:
ano (PSČ 463 31)
Škola:
ano
MŠ:
ano
Zdravotnické zařízení:
ano
Policie:
ne
ano
Kanalizace (ČOV):
Vodovod:
ano
Plynofikace:
ano

3. Historie obcí Mníšek a Fojtka
První usedlosti v naší obci vznikaly ještě před husitskými válkami. Byly budovány podél lesní
stezky, ze které později vznikla říšská silnice z Liberce do Frýdlantu. Nejstarším
dokumentem, ve kterém je zmínka o Mníšku, je poplatnický rejstřík (urbář) z roku 1381. V
této době bylo v Mníšku 18 selských usedlostí, 2 pily, 1 mlýn na obilí a 1 mlýn na tříslo. K
těmto usedlostem patřilo 490 korců (=141 ha) pozemků. Mníšek tehdy patřil k panství
Frýdlant. To potvrzuje také zápis v urbáři panství z roku 1409. Hrad a město Frýdlant, stejně
jako jeho široké okolí, patřilo již od 13. století pánům z Bibersteina. Rod pocházel ze Saska.
V Českém království se usadil Rulko (Rudolf) z Bibersteina, když v roce 1278 koupil od krále
Přemysla Otakara II. hrad Frýdlant. Svého času byla ves Mníšek příslušenstvím hradu
Hamrštejn, také majetku pánů z Bibersteina. V průběhu historie připadly vsi příslušné k
tomuto hradu k újezdu Libereckému. Když v roce 1551 Kryštofem z Bibersteinu vymřela
frýdlantská větev rodu, neuznala česká komora dědické nároky jeho lužických příbuzných a
převzala majetek jako odúmrť spadlou na krále. V roce 1558 bylo panství prodáno císařskému
radovi Fridrichovi z Redernu. Redernové drželi Frýdlant a Liberec pouhých 70 let. Přesto se
jejich působení výrazně zapsalo do dějin kraje jako éra značného hospodářského rozkvětu. Za
účast ve stavovském odboji 1619 - 1620 byl Kryštofovi z Redernu Frýdlant zkonfiskován a v
roce 1622 získal panství Albrecht z Valdštejna. Ten byl císařem povýšen do šlechtického
stavu s titulem vévoda z Frýdlantu. Po Valdštejnově zavraždění roku 1634 v Chebu se
majitelem frýdlantského panství stal Matyáš hrabě Gallas. Po smrti posledního Gallase, Filipa
Josefa, zdědil statky jeho synovec Kristián Filip hrabě Clam, který spojil své jméno se
jménem vymřelého rodu na Clam-Gallas. Clam-Gallasové drželi Frýdlant až do roku 1945.

Jméno obce pochází podle jazykovědců od slova "mníšek", které je zdrobnělinou od
"mnich".To vzniklo zřejmě volným překladem německého názvu obce "Einsiedel", který má
původ v pojmu "Einsiedler", tj. poustevník.

K dominantám obce patří barokní kostel zasvěcený sv. Mikuláši. Původní dřevěnou
modlitebnu z kůlů nahradili frýdlantští Redernové v roce 1570 kamenným kostelíkem. K
dnešnímu kostelu byl položen základ 3. 6. 1739. Kostelní věž byla do současné podoby
vyzvednuta roku 1774. Kostel je státem chráněnou památkou, stejně jako fara z roku 1767 a
socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1861.

V letech 2009 a 2010 proběhla rekonstrukce kostela

Škola. Před rokem 1700 se vyučovalo v soukromém domě č. 83, který vyhořel. Po dobu
výstavby nové dřevěné školy s prkenným přístavkem (byt pro učitele) byla škola na faře.
Roku 1820 byla postavena kamenná škola i s bytem pro učitele, která stojí dodnes.
Navštěvovalo ji 322 žáků z Mníšku, Oldřichova v Hájích, Fojtky a Filipova. V roce 1878 byla
zahájena stavba nové školy, ta pak byla rozšířena roku 1912 a dnešní podobu získala roku
1957.
Pošta byla založena 11. 4. 1867, veřejná telefonní stanice byla uvedena do provozu 1. 7.
1901. Železniční stanice na trati Liberec - Frýdlant byla postavena a do provozu uvedena 31.
7. 1906.
V letech 1904 až 1906 byly na území obce postaveny dvě malebné údolní přehrady. Na
hranici Mníšku a Fojtky, na potoce Fojtka, stojí vodní dílo stejného jména. Hráz je vystavěna
z lomového kamene a je dlouhá 146 m. Nádrž má plochu 8,75 ha a zadržuje 250 000
krychlových metrů vody. Na druhé hranici, mezi Mníškem a Novou Vsí, je na Albrechtickém
potoce vybudována přehrada stejného typu s názvem Mlýnice. Délka hráze je 195 m, výška
21,5 m, plocha 7 ha a zadržuje rovněž 250 000 krychlových metrů vody. Přehrady byly
postaveny po sérii katastrofálních povodní, které přišly v období 1846 - 1888. Účel těchto
přehrad byl dvojí: ochrana před povodněmi a zásobárna vody v suchých měsících.

Po druhé světové válce se obě obce postupně osídlily českým a částečně i slovenským
obyvatelstvem, čímž se pronikavě změnil jejich ráz. V roce 1960, kdy došlo ke změně
územního členění, byla Fojtka připojena k Mníšku.

4. Obyvatelstvo
Počet trvale bydlících obyvatel :

1961
1130

1970
1085

1980
952

1991
873

2001
1063

2004
1133

2008
1251

2012
1392

2014
1470

5. Akce Programu obnovy vesnice
5.1. Osvětové, kulturní a společenské
1. Informace
V obci vychází pravidelně čtvrtletně Mníšecký zpravodaj. O dění v obci informují 3 úřední
desky, 2 se nacházejí v části Mníšek a 1 v části Fojtka.
Mimo oficiální úřední desku obce slouží k informování obyvatel také 3 plakátovací plochy.
Důležité zprávy jsou občanům sdělovány infokanálem.
2. Místní kronika
Podrobné informace o historii obce lze nalézt v První české kronice obcí Mníšek a Fojtka,
jejímž autorem je bývalý kronikář Mgr. Ladislav Ulrych, a kterou vydala Obec Mníšek v
prosinci 2004. Při povodni v r. 2010 bylo cca 300 kronik zničeno a musel být proveden
dotisk. Novou kronikářkou byla v květnu 2012 jmenována Bc. Hana Čepičková, která
zpracovala kroniku zpětně za celý rok 2012. Mgr. Ladislav Ulrych, zaznamenal události
v obci do 31. 12. 2011.
3. Místní spolky a jejich činnost
Významným spolkem fungujícím v obci je především Sbor dobrovolných hasičů, fotbalový
klub Gasservis, tenisový klub a Klub českých turistů.
4. Lidové zvyky a tradice
Duben

Pálení čarodějnic – 30.4. - vatru zajišťuje Sbor dobrovolných hasičů. Akce je
spojená s lampiónovým průvodem pro děti.

Květen

Turistický pochod Loupežnická pěšina s několika okruhy s různou náročností

Červen

Dětský den – hlavní náplní jsou oblíbené dětské soutěže, dále kulturní
program, skákací hrad pro nejmenší, možnost projížďky na koni a další
program dle aktuální nabídky.

Srpen

Mníšecký hudební festival

Srpen

Mníšecká osmička – vytrvalostní cyklistický závod - hřiště – kopec Brdo –
hřiště

Srpen

Pohádkový les pro děti

Září

Mníšecké kolečko – soutěž mladých hasičů

Listopad

Plavání ve studené vodě na přehradě Fojtka o pohár starosty obce

Prosinec

Posezení seniorů - každoroční setkání seniorů v hospůdce Na hřišti.
Obec zajišťuje rovněž svoz a odvoz účastníků.

Prosinec

Vánoční slavnosti v ZŠ spojené s vánočními trhy

Prosinec

Rozsvícení vánočního stromku u kostela sv. Mikuláše – 1. adventní neděle

Kulturní zájezdy

2x ročně

Vítání občánků

2x ročně

Průběžně celý rok

tenisové turnaje ve všech věkových kategoriích.

5.2. Akce hospodářského a regionálního rozvoje
V letech 2007 – 2013 byly realizovány tyto investiční a neinvestiční akce:
-

vybudování tenisového klubu
rekonstrukce 2 obvodových zdí hřbitova a centrálního kříže na hřbitově
prodloužení vodovodu a kanalizace v ul. Nádražní, Za Humny, Okružní (Slunečná),
Polní
rekonstrukce přístupové komunikace na Ameriku
oprava zastávek ČSAD
MŠ – výměna oken a dveří za plastové, rekonstrukce střechy
MŠ – rekonstrukce oplocení
rekonstrukce zdravotního střediska vč. vybavení v objektu MŠ
ZŠ – rekonstrukce tělocvičny, družin, doplnění vybavení kuchyně
ZŠ – úpravy ploch v okolí školy, výměna oken a dveří za plastové
rekonstrukce chodníku od hasič. skladu k ZŠ
oprava místních komunikací (Na Skřivanech,V Úvoze, ul. Poutní, Polní, Zadní, Ke
Hřišti, Slovákov, Dětská, Spojovací, Na Kopečku)
vybudování cyklostezek propojujících Mníšek s Oldřichovem v H. a Novou Vsí,
rekonstrukce cyklostezky v ul. Spojovací v Mníšku a v ul. Radčické ve Fojtce
rekonstrukce čističek odpadních vod pod ZŠ a ve Frýdlantské ul.
rekonstrukce veřejného osvětlení ve Fojtce, v okolí přehrady Fojtka a lokality u hřiště
rekonstrukce bytů v čp. 244
rekonstrukce kostela sv. Mikuláše – kompletní oprava věže, střechy, fasády
rekonstrukce hospůdky Na hřišti vč. vybavení
rekonstrukce školního hřiště – multifunkční hřiště
rekonstrukce hasičské zbrojnice vč. vybavení
nákup hasičského dopravního auta Ford Transit
vypracování změn Územního plánu obce č. 3, 4, 5 a 6
vypracování nového Územního plánu obce – bude dokončen v r. 2014

-

rekonstrukce střechy obecního úřadu
výstavba dětského hřiště u mateřské školy
výstavba dětského hřiště ve Fojtce
pěší stezka okolo přehrady Fojtka
rekonstrukce oplocení ve Spojovací ul. pod obecním úřadem
rekonstrukce objektů poškozených při povodni v r. 2010
výstavba nového zdrav. střediska (v součinnosti s obcemi Mikroregionu Jizerské
podhůří Novou Vsí a Oldřichovem v Hájích)
nákup malotraktoru vč. příslušenství
vybudování semaforu na přechodu pro chodce v ul. Liberecké
vybudování ukazatelů okamžité rychlosti u ZŠ v obou směrech
MŠ - rekonstrukce – přestavba býv. zdravotního střediska na další pavilón vč.
vybavení
MŠ - rekonstrukce šaten pro personál
MŠ - modernizace kuchyně
MŠ - rekonstrukce sklepních prostor na klub
rekonstrukce staveb poškozených při povodni v červnu 2013
nákup traktoru vč. příslušenství

Ukázka realizovaných akcí:

Pěší stezka okolo přehrady Fojtka

Úpravy u ZŠ

Nové zdravotní středisko

Dětské hřiště u MŠ

Multifunkční hřiště

Světelné signaliz. zařízení na křižovatce
Liberecká-Frýdlantská-Oldřichov v H.

Povodně v r. 2010
V srpnu 2010 postihly obec katastrofální povodeň a záplavy. Bylo poničeno 11 mostů, 1
lávka, komunikace a došlo i k několika sesuvům půdy. Celková škoda na uvedených
objektech činila 23 mil. Kč, z Ministerstva pro místní rozvoj jsme obdrželi dotace ve výši 21
mil. Kč.

Spojovací ul. – po povodni

Most M2 v ul. Ke Křížkům - po povodni

Sesuv půdy nad chatou Bumbálka v Zadní ul.- po povodni

Spojovací ul. – po rekonstrukci

Most M2 v ul. Ke Křížkům – po rekonstrukci

Svah nad chatou Bumbálka v Zadní ul. – po rekonstrukci

Povodně v r. 2013
V červnu a v červenci 2013 postihly obec další povodně – v červenci se jednalo o povodeň
bleskovou, která přišla a během pár hodin odešla, avšak zanechala za sebou mnoho
poškozených komunikací, propustků a cyklostezek.

Celková škoda na majetku obce v červnu byla 1,881.102,- Kč, z Ministerstva dopravy jsme
obdrželi dotaci ve výši 1,474.000,- Kč.

Fojtka – ul. Pod Ostrým

Propustek – ul. Tovární

Mníšek – ul. Dlouhá

Celková škoda na majetku obce po bleskové povodni v červenci činila 5,590.758,- Kč. Byla
podána žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci na odstranění povodňových škod,
která by měla činit 70 % nákladů.

Mníšek – ul. Luční

Fojtka – ul. Dračí

Fojtka – propustek pod golf. hřištěm

Při červnové a červencové povodni byly ještě poškozeny tyto komunikace a stavby k nim
příslušné: místní komunikace v ul. Radčické ve Fojtce, propustek na místním sjezdu v ul. A.
F. Ressela ve Fojtce, místní komunikace v ul. Okružní v Mníšku, místní komunikace v ul. Ke
Střelnici v Mníšku a místní komunikace v ul. Lesní ve Fojtce.
Významnou investiční akcí bylo v minulém období vybudování Stezky pro pěší okolo
přehrady Fojtka, která byla realizována v rámci projektu Doplnění infrastruktury cestovního
ruchu v obci Mníšek a byla spolufinancována Evropskou unií z evropského fondu pro
regionální rozvoj. V r. 2013 byla vybudována soukromým investorem restaurace „Na
přehradě“. V další etapě bude upravena pláž vč. zázemí pro letní rekreaci.
Součástí uvedeného projektu financovaného z evropského fondu bylo vybudování dětského
hřiště u mateřské školy a rekonstrukce cyklostezky směrem na Novou Ves.
V rámci projektu Hřebenovka č. 100057758 financovaného z Programu Cíl3/Ziel3 na
podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko bylo
v Mníšku v ul. Zadní vybudováno odpočinkové místo s prvky dětského hřiště. Obec poskytla
pro tento projekt pozemek.

- Služby a obchod v obci
Oblast služeb zajišťují místní soukromí podnikatelé :
- truhlářská výroba
- instalatérské a topenářské práce
- zámečnictví
- elektroinstalační práce
- slaboproudá technika
- pokrývačské a klempířské práce
- výroba žaluzií a plast. prvků
- stavebnictví
- nástrojárna
- prášková lakovna
- autoklempířství
- prodejna autodílů
- autosklo, autočalounictví, prodej lodí
- autoplachty
- pivnice U barona
- restaurace Chlív
- hospůdka Na hřišti
- samoobsluha
- cukrárna U mostu
- starožitnictví
- drogerie
- kadeřnictví
- sauna na hřišti
- benzínová pumpa
- masáže
- realitní kancelář
- restaurace Na přehradě
- prodejna obuvi

5.3. Plánované rozvojové aktivity
-

výstavba čističky odpadních vod pod MŠ pro odkanalizování centra obce, Liberecké
ul. vč. přilehlých ulic a části Frýdlantské ul.
vybudování kanalizace v těchto lokalitách
rekonstrukce úpravny vody Nová Ves a vodojemu Mníšek
vybudování chodníku v Liberecké ul. až k bývalé prodejně Akvaristiky
komunikace od hřbitova k nádraží
opravy komunikací
dokončení rekonstrukce kostela
rekonstrukce stravovacího provozu v základní škole
dokončení rekonstrukce zdí hřbitova
odstranění povodňových škod z července 2013
bezpečné převedení cyklistické a pěší dopravy přes křižovatku Liberec-FrýdlantOldřichov v Hájích
zateplení ZŠ vč. rekonstrukce ústředního topení, rozvodů elektro a zdravotní techniky
vybudování kulturního zázemí
vybudování Domu s pečovatelskou službou

- Místní komunikace
Opravy místních komunikací probíhají průběžně od roku 1990. Většina místních komunikací
má asfaltový povrch. Nákladnost těchto oprav je však značná, a proto k nim dochází
postupně, podle frekvence využívání.
Zimní údržba, kterou zajišťuje Obec Mníšek, je prováděna dle aktuálního stavu zaměstnanci
OÚ vlastním traktorem, malotraktorem a sněžnou frézou.
Dále se obec zabývá bezpečností na komunikacích v rámci obce. Průběžně jsou realizována
opatření pro zvýšení bezpečnosti chodců v souladu s principy rovných příležitostí.
Bylo nainstalováno osvětlení přechodu u hasičské zbrojnice a ukazatel okamžité rychlosti u
základní školy v obou směrech. V roce 2013 byl vybudován semafor se světelným
signalizačním zařízením v prostoru křižovatky Liberec-Frýdlant-Oldřichov v Hájích. V r.
2014 bude osvětlen přechod u pošty v ul. Oldřichovské, který bude plně hrazen z NADACE
ČEZ.
Dalším opatřením pro zvýšení bezpečnosti je rozšiřování sítě cyklostezek, které jsou
budovány mimo hlavní komunikace. Došlo tak k propojení obce Mníšek s Oldřichovem
v Hájích a s Novou Vsí.
V příštích letech se plánuje vybudování bezpečného převedení pěší a cyklistické dopravy přes
křižovatku Liberecká-Frýdlantská-Oldřichovská ul.
Pro větší bezpečnost chodců je rovněž naplánována výstavba chodníku v Liberecké ul. podél
silnice I/13 a místní komunikace od hřbitova k nádraží, aby se zabránilo chůzi občanů po
kolejích na a z nádraží.
- Veřejné osvětlení
V uplynulém období byla provedena modernizace veřejného osvětlení v obou částech obce,
tzn. v Mníšku i ve Fojtce, vč. výměny svítidel a rozvodných skříní.
- Kanalizace
V části obce je vybudována kanalizace, splaškové vody procházejí 2 čističkami odpadních
vod. Vzhledem k nové výstavbě rodinných domů a nárůstu obyvatel neměly již tyto čističky
dostatečnou kapacitu. Obě čističky byly rekonstruovány, a to jak stavebně, tak i technologicky
– bylo dodáno nové technologické zařízení. V současné době je zpracováván projekt na
výstavbu nové centrální čističky, která odkanalizuje centrum obce, Libereckou ul. vč.
přilehlých ulic a část Frýdlantské ul. Hlavní prioritou je následné vybudování chodníku
v Liberecké ulici.
- Vodovody
Každý rok se rozšiřuje síť vodovodního řadu, vzhledem k výstavbě rodinných domů, po celé
obci Mníšek, ale i v sousedních obcích Nová Ves a Oldřichov v Hájích, neboť se jedná o
sdružený vodovod těchto tří obcí. V rámci odkanalizování Liberecké ul. bude současně
prodloužen vodovodní řad v Liberecké ul. vč. přilehlých ulic.
- Likvidace odpadů
Obec vydala Obecně závaznou vyhlášku o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce. Na základě této vyhlášky se vybírá poplatek na osobu a rok.
Odkládání odpadu je řešeno nádobami na odpad s týdenním nebo čtrnáctidenním vývozem a
nádobami na tříděný odpad, rozmístěnými po obci. 2x ročně mají občané možnost odkládat

velkoobjemový a nebezpečný odpad do kontejnérů. Odpad z košů, rozmístěných v Mníšku i
Fojtce a ze hřbitova je svážen do obecního kontejnéru a pravidelně vyvážen odbornou firmou.
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