1.4. - 15.4.2021

České Švýcarsko během podzimní pandemie
Pravidelný INFORMAČNÍ SERVIS Českého Švýcarska

Foto: Martin Rak

v době pandemie

Termín: 3.12.-10.12. 2020

O.P.S. informuje:


Nový altán na Mariině skále je již od 1.4. přístupný veřejnosti. Na místě probíhají drobné stavební
práce. Oficiální otevření se předpokládá v týdnu po Velikonocích.



Do půlky dubna jsou uzavřené přístupové cesty do Soutěsek Kamenice



S Ústeckým krajem, Správou národního parku a KČT jednáme o trase Hřebenovky. Projekt se díky
podpoře Ústeckého kraje letos po několika letech příprav rozjíždí



Předpokládané dokončení lávky na Šébru se předpokládá na září. Důvodem zpoždění je dlouhá zima a
nutnost terénních úprav navazujících cest v okolí lávky



V Domě ČŠ naleznete Infopoint, kde naleznete základní brožury a trhací mapy o Českém Švýcarsku

Správa národního parku informuje:


Na celém území národního parku hrozí vysoké nebezpečí pádu stromů a jejich částí. Důvodem
je velkoplošný rozpad smrkových kultur oslabených dlouhotrvajícím suchem a následně napadených
lýkožroutem smrkovým. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti, zvláště za silného větru, deště, sněžení
nebo námrazy. Ve vlastním zájmu se řiďte upozorněními umístěnými v terénu a dodržujte pravidla
pro návštěvu národního parku.



V Českém Švýcarsku začíná doba hnízdění. S koncem zimy začínají v Národním parku České Švýcarsko
a na území Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce opět hnízdit zvláště chránění sokoli stěhovaví,
čápi černí a výři velcí. Více informací naleznete: npcs.cz

Informace k dopravě:


Od 2.4. jsou v provozu turistické vlaky z Krásné Lípy přes Brtníky do Mikulášovic. Po uvolnění pohybu
mezi okresy bude tento vlak jezdit po trase Liberec—Žitava—Varnsdorf—Mikulášovice.
Zároveň je od 2.4. zaveden nový turistický vlak z Varnsdorfu přes Rybniště a Brtníky do Mikulášovic,
který jezdí také pouze o víkendech a to do konce října
Bližší informace zde: ceskesvycarsko.cz/cs/informace/novinky/na-velky-patek-vyjedou- prvni-turisticke-vlaky



Od 6. 4. do 15. 6. dojde k přechodné úpravě provozu na silnici III/25861 Jetřichovice - Rynartice z důvodu oprav dešťové kanalizace. V tomto termínu bude silnice uzavřena. Dojde k úpravě provozu turistické
autobusové linky 434 Krásná Lípa – Jetřichovice – Děčín.
Bližší informace zde: ceskesvycarsko.cz/cs/informace/novinky/uzavera-silnice-jetrichovice-rynartice

Vydává o.p.s. České Švýcarsko každý čtvrtek. Aktualizace údajů a novinky zasílejte do středy 12:00 na programy@ceskesvycarsko.cz.

Tipy na výlet:
ceskesvycarsko.cz/cs/zazitky/vylety


Edmundova soutěska Hřensko otevírá opět na Velikonoce! Zítra 2.dubna se můžete svést na lodičce od
9 do 18:00 hod. Divoká soutěska je prozatím uzavřena, předpoklad otevření pravděpodobně za 14 dnů.
Vše probíhá za zvýšených hygienických opatření a v lodičce se obsazuje max. 50% kapacity.



Pravčická brána je od 1.4. otevřena vč. výdajového okénka od 10 do 18 hod.
Změny vyhrazeny, vstupné ano.



V novém a překrásná Mariina vyhlídka je neoficiálně přístupná . Oficiální předání stavby veřejnosti proběhne až v následujících dnech, na vyhlídku je možný přístup s opatrností již během velikonočních svátků. Za rekonstrukci a realizaci stavby děkujeme správě NPČŠ.



Naučná stezka Česká silnice pohodově pěšky, s kočárkem či na kole: z parkoviště v dolní části Vysoké
Lípy vyrazíte po naučné stezce Česká silnice. Minete odbočku na skalní hrad Šaunštejn a stále lesem
jdete podél odboček na vybudovanou Smolnou pec a obnovený Uhlířův domek (film Pyšná princezna)
s haťovým chodníčkem; všude jsou instalovány informační tabule Správy NP s popisem jednotlivých
míst. Stejnou cestou se vracíte zpět.

Otevřená okénka a služby, tipy:


Coffee & Books Děčín : Každý všední den 8 -18 hod. a v so a v ne 9 - 17 hod.



Bohemian Coffee House Rumburk: Každý všední den 7 - 18,30 , so 9,30-18,30 a ne 13,30-18 hod.
Kavárna funguje jako pultový prodej kompletní nabídky s sebou.



Luční bar Kamenná Horka: denně okénko a také možnost navštívit prodejnu uměleckých děl



Nobilis Tilia Vlčí hora: otevřena prodejna vůní út—ne



Café Nostalgie Krásná Lípa : so a ne



Pivovar Falkenštejn Krásná Lípa: výdejní okénko McFalk: po-čt 8 -18 hod. pouze výdej piva, pá-ne 11
- 18 hod. vč. kuchyně



U Fořta Mezní Louka: pá-ne 11-17 hod.



Hotel Lužan Rumburk: polední menu s sebou aktuálně na: www.hotelluzan.cz/pizzerie-a-steakhouse



Hotel Jedlová hora: velikonoční okénko pá-po 10-17 hod.



HUDYsport: prodejna Hřensko a ostatní v regionu otevřena jako okénko e-hopu: www.hudy.cz/
docasny-rezim-eshop-a-prodejny



České Kamenice okénka v okolí www.ceska-kamenice.cz/vismo/dokumenty2.asp...

Vydává o.p.s. České Švýcarsko každý druhý čtvrtek. Aktualizace údajů a novinky zasílejte do středy 12:00 na programy@ceskesvycarsko.cz.

Obrysy Českého Švýcarska - nový podcast o činech lidí v Českém Švýcarsku


Poslechněte si nás na Youtube, Google Podcast, Spotify, Sound Cloud nebo Apple Podcasts

Odvysílané díly si můžete poslechnou zde:


Jiří Rak „O objevování krás Českosaského Švýcarska“ youtube.com/watch?v=KFgRiirtzBc



Adéla Zrubecká „O aromaterapii, emigraci a cestování“ youtube.com/watch?v=Md__l9BcDxI



Karel Valenta „ O běhání, motivaci a kopích Českého Švýcarska“youtube.com/watch?v=1nLmTCxT8n0

Následující díl, který budeme vysílat příští týden s Ondřejem Kobzou. Neuvěřitelný člověk, který je přesvědčený, že největší umění je když ROZHÝBÁTE LIDI!

E-shop Českého Švýcarska o.p.s: eshop.ceskesvycarsko.cz


Pečlivě aktualizujeme náš e-shop o novinky v produktech lokálních výrobců, řemeslníků, tvořivých
lidí, z vlastní produkce či ve spolupráci. Malý velikonoční dárek, naše trička můžete momentálně pořídit za zvýhodněnou cenu -25%



Objednávky vyřizujeme obratem, každý den



Můžeme tak podpořit destinaci právě v této době a udělat tak radost sobě, Vašim blízkým a regionálním výrobcům



Nově Mýdlárna Rubens a úžasné bylinkové oleje eshop.ceskesvycarsko.cz/lokalni-produkty-ceskesvycarsko/



Chystáme fotografické kurzy jarní s Martinem Rakem, letní školu s Petrem Janem Juračkou
eshop.ceskesvycarsko.cz/fotoworshop-martin-rak-2021/



Krásné a naučné publikace, knihy a brožury: www.ceskesvycarsko.cz/cs/informace/novinky/knizni-novinkyna-e-shopu-ceskeho-svycarska-aneb-cteni-na-dlouhe-zimni-vecery

Informace o nové podobě kompenzací od MAS Český Sever:
Dva plošné programy. Bude nutné zvolit jen jeden, podnikatel bude mít možnost se rozhodnout, který
program využije.
COVID – 2021
 Jedná se tedy 500 Kč na zaměstnance a den



Pomůže podnikatelům, kterým v letošním lednu a v únoru ve srovnání se stejným obdobím roku 2019
klesly tržby alespoň o 50 %.



Podporu z programu nebude možné kombinovat s kompenzačním bonusem OSVČ, programem COVID –
Nepokryté náklady a ostatními programy podpory na zmírnění dopadů koronaviru.



Výjimku bude tvořit program Antivirus, souběh s touto náhradou mzdy možný bude.



Žádosti bude možné podávat přes informační systém, na který jsou už firmy a OSVČ zvyklé z dřívějších
covid kompenzací.



Možné žádat zpětně od 1.1. 2021

COVID – Nepokryté náklady
 Má pomoci podnikatelům, kteří se kvůli pandemii koronaviru nachází ve ztrátě, s uhrazením části nepokrytých fixních nákladů.


Jedná se o plošně zaměřený, záchytný program pro firmy bez ohledu na konkrétní sektor, formu vlastnictví či počet zaměstnanců.



Podmínkou je pokles obratu firmy v lednu a únoru 2021 ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 alespoň o 50 % a doložení účetní ztráty.



Pomoc bude určena všem živnostníkům bez ohledu na obor, ve kterém podnikají.



Výše podpory bude činit 60 % nepokrytých fixních náklad, limit na jednoho žadatele bude 40 milionů
korun.



Podporu z programu nebude možné kombinovat s kompenzačním bonusem OSVČ, programem COVID –
2021 a ostatními programy podpory na zmírnění dopadů koronaviru.



Výjimku bude tvořit program Antivirus, souběh s touto náhradou mzdy možný bude.



Možné žádat zpětně od 1.1. 2021



Výzvy a detaily podpory zveřejní resort Ministerstvo práce a obchodu ČR na webu www.mpo.cz.



Kromě těchto dvou kompenzací bude pokračovat:

Antivirus - náhrada mzdy: www.mpsv.cz/antivirus
Kompenzační bonus OSVČ : www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/
kompenzacni-bonus-podzim-2020/zadost-KB-podzim-2020/zadost-webova-aplikace

