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Rodiče, kteří využívali dopo-
sud pro noční hlídání svých po-
tomků služeb internátní školky 
v Chomutově na Kadaňské ulici, 
budou od nového roku vozit děti 
do jiného zařízení, kde budou 
platit za noční poplatek. Ne-
přetržitý čtyřiadvacetihodinový 
provoz, který doposud nabízela 
jedna z patnácti mateřských škol 

ve městě, se totiž ukázal jako ne-
efektivní a měsíčně jej využívali 
rodiče pouze dvou až tří dětí. Ti, 
co tyto služby akutně potřebují, 
však o ně nepřijdou. „Poskytovat 
je bude Městský ústav sociálních 
služeb v ubytovně pro matky 
s dětmi v Riegrově ulici, kam mo-
hou matky svěřit své předškolní 
děti od 19 hodiny večerní do 

7 hodiny ranní. K těmto úče-
lům zde bude vyhrazena jedna 
místnost, kterou mohou využí-
vat maximálně tři děti. Radní 
schválili jednotný poplatek za 
noční dohled u dětí ve výši 120 
korun,“ vyjádřila se ke změnám 
starostka města Ivana Řápková. 
V ceně je zahrnuta částečná 
osobní hygiena dítěte, hygie-
na osobního i ložního prádla 
a podání nápoje. Finanční 
částka se nevztahuje na po-
skytnutí stravy a večerní hy-
gieny, tu si musí zajistit rodič 
sám. Žádosti se budou podá-
vat na odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví městského úřa-
du, žadatel je povinnen doložit, 
z jakého důvodu je dítěti nutné 
zabezpečit noční dohled. Jedná 
se například o směnný provoz 
rodičů v zaměstnání, službu 
nelze v žádném případě vyu-
žívat v případě společenského 
vyžití rodičů či zákonných 
zástupců dětí.

Počet nočních přespání jed-
notlivých dětí není omezen, 
konkrétní datum poskytnuté 
služby je nutné objednat mini-
málně dvanáct hodin předem 
prostřednictvím Pečovatelské 
služby Blatenská 173 na tele-
fonním čísle 474/686 432.       
                                              (mile)
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Slovo starostky
Celodenní provoz v mateřské školce končí, 
hlídání dětí bude zajištěno za poplatek

Jako úspěšný lze ohodnotit prodej 
bytů z majetku města, který byl 
zahájen v jednotlivých lokalitách 
Chomutova v září roku 2000. Pro-
dej bytů proběhl doposud ve 181 
objektech, kde je celkem evidováno 
6987 jednotek, z toho 111 nebytů 
a 6876 bytů. Prozatím se prodalo 
prostřednictvím realitní kanceláře 
Sever 5592 bytů, což představuje 84 
procentní úspěšnost při celkovém 
počtu doručených zásilek. „Při ceně 
zhruba čtyřiceti tisíc korun za jeden 
byt tak radnice utržila 220 miliónů 
korun, z nichž chceme polovinu in-
vestovat zpět do bytového fondu,“ 
informovala starostka Ivana Řápková 
a dodala, že v současné době vlast-
ní město ještě zhruba 4000 bytů. 
„V lednu radní rozhodnou, kolik bytů 
v majetku města ještě prodáme a 
v jakých lokalitách. Budeme rovněž 
zvažovat, zda ponecháme stávající 
pravidla,“ dodala starostka.       (mile)

Prodej bytů úspěšný 

Ať už je venku mrazivo a zima 
zalézá pod kabát nebo zas lezavé a 
vlhké počasí, máme obvykle chuť si 
před brzkým soumrakem zalézt do 
domácího pohodlí a dát si něco na 
zahřátí. Není nic lepšího než horký 
domácí punč. To není ten v láhvi 
ze samoobsluhy, ale i ten se dá 
v nejhorším použít, když ho ochutí-
me kostkou cukru, citrónem a jed-
ním hřebíčkem. Pak jen stačí punč 
přelít vroucí vodou. Pravý domácí 
punč se ale připravuje trochu slo-
žitěji. Do 6 dcl červeného vína (čím 
kvalitnější víno, tím chutnější punč!) 
přidáme 2 dcl pomerančové šťávy 
(v nejhorším případě džusu) a 3 lží-
ce krystalového cukru a vše ohřeje-
me. Do teplého vína přidáme plátky 
z jednoho oloupaného jablka a 100 
g jemně nakrájených sušených fíků. 
Pak už jen dodáme půl lžičky sko-
řice a tři hřebíčky. Pak se již punč 
nechá přejít varem. Těsně před tím, 
než se dáte do pití, vlejte do punče 
4 cl brandy. Pak už se punč nesmí 
vařit, jen pít! A ještě jedna rada na 
konec: punč nejlépe chutná ve spo-
lečnosti dobrých přátel.             (pama)

V rámci připravované koncepce 
výchovy a vzdělávání pro naše 
město se Komise pro výchovu a 
vzdělávání rozhodla zaměřit i na 
otázku bezpečnosti dětí a mládeže. 
Proto komise uspořádala koncem 
roku 2003 seminář „Bezpečné dítě“, 
na kterém se členové komise sešli 
s odborníky orgánů a institucí, 
jejichž činnost se zaměřuje na 
problematiku dopravní výchovy, 
kriminality dětí  a mládeže, sociál-
ně právní ochrany dětí, drogových 
závislostí, poruch výchovy a učení 
atd. Cílem semináře bylo vytvořit 
ucelený obraz o možnostech zajiš-
tění ochrany našich dětí a umožnit 
ještě těsnější spolupráci všech za-
interesovaných institucí v oblasti 
bezpečnosti předškoláků a školáků. 
Specialisté se shodli na nutnosti 
posouvat primární prevenci různých 
sociopatologických jevů k nižším 

ročníkům základních škol a hledat 
i vhodné formy prevence pro předško-
láky. Zároveň konstatovali, že jednou 
z nejzásadnějších překážek v jejich 
práci je nedostatečný počet pra-
covníků, kteří by se mohli věnovat 
hlavně práci v terénu a také nedo-
statek financí. Zdá se, že právě zde 
se otevírá možnost bližší spolupráce 
mezi specialisty a dobrovolníky 
z řad středoškoláků. Ti by snad moh-
li i díky věkové blízkosti s dětmi 
pomoci s akcemi primární prevence. 
Komise pro výchovu a vzdělávání 
by ve své koncepci výchovy a vzdě-
lávání ráda našla cestu jak podpořit 
ucelenější program ochrany dětí, 
který by byl založen na pravidelnos-
ti a větší četnosti spolupráce škol 
a školek s erudovanými a zkušenými 
odborníky. To by se snad mohlo po-
dařit již od příštího školního roku.   
                                                             (pama)

Bude Chomutov bezpečnější pro naše děti?

Nejlepším pitím pro chladné 
dny je domácí punč

Vážení spoluobčané, letošek 
bude pro nás všechny nesmírně 
důležitým rokem. Naše země se 
stane členem Evropské unie a to 
nám přinese zásadní změny. Naše 
město bude mít stejně jako celá 
Česká republika šanci prokázat 
svoji schopnost zařadit se mezi 
dosavadní členské země a jejich 
města. Členství v Evropské unii 
může Chomutovu přinést lepší 
příležitosti získávat z fondů 
unie prostředky na svůj rozvoj. 
Již dnes se na tyto možnosti 
připravujeme, abychom podobné 
příležitosti nepropásli. Bylo by 
ale krátkozraké vidět v EU pouhý 
zdroj finanční podpory. Nesmíme 
být pouhými chudšími bratry 
s věčně nataženou rukou, ale mu-
síme se snažit nabízet ostatním 
státům unie a jejím obyvatelům 
to, co máme a umíme. Věřím, že 
se našemu městu otevřou další 
možnosti boje s nezaměstnaností 
přílivem dalších investorů z EU. 
Naši lidé však nemohou být jen 
lacinou pracovní silou v montáž-
ních halách. Žije zde mnoho kva-
lifikovaných dělníků a inženýrů 
a pro ty méně kvalifikované se 
snažíme vytvářet další možnosti 
vzdělávání. Jsem přesvědčena, že 
máme i rezervy v rozvoji cestov-
ního ruchu. Máme budoucím spo-
luobčanům z Evropské unie co 
nabízet, ale přesto k nám většina 
cizinců míří pouze za levnějšími 
nákupy a za ovadlou krásou pro-
stitutek. To musíme změnit. Naše 
město je přeci velmi pěkné a já 
věřím, že se nám ho s vaší pod-
porou podaří udělat ještě krás-
nějším. Dny plné pohody vám 
přeje vaše Ivana Řápková

Příští Chomutovské noviny 
vycházejí 21. ledna 200421. ledna 2004
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Od 1. ledna se některé poplatky změní

Novela zákona dále přinesla změny definic některých pojmů, zavedla upřesnění u poplatku za užívání veřejné-
ho prostranství, došklo ke změnám některých povinností poplatníků a plátců, a ke změně sankčních opatření při 
nezaplacení včas nebo ve správné výši (lze navýšit až o trojnásobek /doposud pouze o polovinu/).

• Zastupitelé schválili rozesta-Zastupitelé schválili rozesta-
věné investiční akce z letošního věné investiční akce z letošního 
rokuroku, které by měly být dokončeny 
v roce 2004, a zároveň schválili 
nové investiční akce na rok 2004 v 
celkové výši 19 802 000 korun. Mezi 
ně patří například první etpa sana-
ce skládky, půl miliónu se investuje 
na vodorovná dopravní značení, je-
den milión na dětská hřiště. Radnice 
hodlá investovat rovněž do opravy 
venkovních sprch na Kamencovém 
jezeře.                                               (mile)

Lokálka Amálka ze zooparku vozila v předvánočním a vánočním čase zá-
jemce po středu města.
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Od počátku své existence se zo-
opark drží stejné koncepce. Přibli-
žovat lidem tajemství a krásy fau-
ny Evropy a Asie. Na první pohled 
je tak znevýhodněn proti ostatním 
zoo, které mohou návštěvníky lá-
kat na slony, lvy a žirafy, ale 
neplatí to tak docela. Právě díky 
zooparku mohou lidé poznat, že 
zvířata žijící v Evropě a Asii jsou 
neméně zajímavá a neméně atrak-
tivní než například africká fauna. 
Navíc ve prospěch zooparku hraje 
unikátní přírodní prostředí. Aby 
se ovšem všichni ti, kteří zoopark 
navštíví, znovu vrátili, musejí mít 
pádný důvod. V okolí sta kilome-
trů kolem Chomutova jsou totiž 
čtyři další zahrady (Praha, Plzeň, 
Ústí nad Labem, Děčín). Proto se 
s každou novou sezónou objevují 
další lákadla. Loni to byl napří-
klad nový hlavní vstupní areál 
a také nová zvířata - půvabné 
a elegantní ženetky a pružná a 
nepolapitelná charza - jeden z 

nejvzácnějších zvířecích chovanců 
zooparku. „Pozorní návštěvníci si 
ale už v závěru loňského roku mo-
hou všímat i věcí, připravovaných 
na další sezónu. Stejně, jako byl 
rekonstruován hlavní vchod, blíží 
se i přebudování dolního vstupní-

ho areálu. Vyrůstá nová restaurace 
a rovněž pavilon nočních živoči-
chů - noktuárium. Nedaleko statku 
už stojí a čeká na jaro a léto mo-
týlí pavilon, jedná se o  průchozí 
voliéru, která návštěvníkům před-
staví z bezprostřední blízkosti 
euroasijské motýly,“ vyjádřil se 
místostarosta Jan Řehák.

Co o sobě tvrdí lidé ze zooCo o sobě tvrdí lidé ze zoo
Lidé ze zoo o sobě s úsměvem 

tvrdí, že nejsou tak docela normál-
ní. Že vlastně nikdo, kdo pracuje 
v zoo, nemůže být úplně normální. 
Není to příliš početný tým. Leckoho 
by mohlo překvapit, že v zoolo-
gické zahradě o rozloze téměř sto 
dvaceti hektarů, která chová téměř 
tisíc zvířat, pracuje jen kolem tři-
ceti stálých zaměstnanců. „Z tohoto 
pohledu má zoopark mezi český-
mi zahradami výsadní postavení. 
Zahrady poloviční velikosti mívají 
obvykle dvoj až trojnásobný počet 
lidí. Lidé ze zooparku sice dokazují, 
že udržovat a hlavně rozvíjet zoo 
s minimálním počtem lidí je možné, 

ovšem mnohdy za cenu značných 
problémů a obětí. A nejde to do-
nekonečna. Štěstím zooparku je, že 
má mezi zaměstnanci odborníky ve 
svých oblastech. Ať mezi chovateli, 
zoology, v provozu nebo propa-
gaci,“ prozrazuje o svých lidech 
ředitel zooparku Přemysl Rabas. 
V zooparku mají takzvanou „Osu-

dovou“ knihu. Není to vlastně kniha 
v pravém slova smyslu. Spíš sešit, 
blok, do kterého návštěvníci mohou 
napsat cokoliv, co je těší i trápí. Je 
lidem k dispozici už více než rok. 
Za tu dobu se stránky zaplnily nej-
různějšími vzkazy. Od příjemných 
až po vyčítavé a hanlivé. Nutno říct, 
že těch příjemných je naštěstí víc. 
Čtěte s námi: Přijeli jsme z Mostu 
od Komořan. Objeli jsme půl města 
a nikde žádné označení směru. Ptát 
se lidí na cestu je nedůstojné a navíc 
většina tázaných lidí zná cestu pěš-
ky od nádraží. Postrádáme ukazatele 
všemi směry k lesoparku. Služenský 
Pavel, Most. 

Dnes jsme u vás oslavili svátek 
našeho syna Lukáše. Bylo to skvělé. 
Nejvíce se nám líbilo krmení tuleňů. 
Velice rádi se vrátíme. Myslivečkovi, 
Žatec. 

Přijeli jsme z Moravy, tako-
vou krásu jsme nikde neviděli 
a to jsme prošli ZOO mnoho. Zví-
řátka tu mají prostor, klid, dýchá ze 
všeho pohoda. Jsme unešeni zážit-
kem z Vašeho zooparku, budeme to 
všude vyprávět. Špačkovi, Brno.

Největší rozruch, pozdvižení 
a nesouhlas samozřejmě vždycky 
vzbuzuje zvyšování vstupného. Je to 
pokaždé nepříjemná věc nejen pro 
návštěvníky, ale i pro vedení zoo. 
Na druhou stranu, ať se snažíte, jak 
chcete, vždycky přijde doba, kdy je 
ke zvýšení vstupného nutné přistou-
pit. Mnoho nákladů na provoz zoo se 
zvyšuje. Nenápadně, ale plynule. Urči-
tě se najdou lidé, kteří si uvědomí, že 
za dvouhodinovou zábavu v kině za-
platí 60-80 korun a nikdo se nebouří. 
Proti tomu 60 korun za celý den 
strávený v zoo připadá mnoha lidem 
jako astronomická částka. Namítnete, 
že natočení filmu stojí milióny? Ale 

Všichni, kdo jednou navštívili zoopark, musí mít pádný důvod se sem znovu vrátit
Chomutovská zoologická zahrada završuje dvacátý osmý rok své Chomutovská zoologická zahrada završuje dvacátý osmý rok své 

existence. Za tu dobu se zoopark stal zařízením, které si získalo existence. Za tu dobu se zoopark stal zařízením, které si získalo 
respekt mezi odborníky nejen v České republice, ale i ve světě. respekt mezi odborníky nejen v České republice, ale i ve světě. 
Stal se členem české, evropské i světové asociace zoo, spolupra-Stal se členem české, evropské i světové asociace zoo, spolupra-
cuje na řadě národních i mezinárodních záchranných a chovných cuje na řadě národních i mezinárodních záchranných a chovných 
programů. Co je ovšem stejně důležité - získal si oblibu u veřej-programů. Co je ovšem stejně důležité - získal si oblibu u veřej-
nosti. Lidé do zooparku chodí s chutí a ve stále větším počtu. nosti. Lidé do zooparku chodí s chutí a ve stále větším počtu. 
Návštěvnost se rok od roku zvyšuje, v loňském roce jej navštívilo Návštěvnost se rok od roku zvyšuje, v loňském roce jej navštívilo 
více jak 205 000 lidí.více jak 205 000 lidí.

- Soutěžte s námi o nejhezčí - Soutěžte s námi o nejhezčí 
ptačí budku. ptačí budku. Na její výrobu máte 
celou zimu. Vyhodnocení pro-
běhne v rámci oslav Dne Země
17. dubna 2004 v zooparku, bud-
ku však musíte přinést nejpozdě-
ji do 31. března.  Na tvůrce těch 
nejlepších čekají pěkné ceny.

- Celkem 58 lidí či zájmových - Celkem 58 lidí či zájmových 
skupin skupin si v PZOO adoptovalo 
nějaké zvířátko. Adoptivními ro-
diči se můžete stát i vy. Finanční 
částka představuje náklady na 
stravu jednoho zvířete po dobu 
jednoho roku. 

- Parkoviště u horního vcho-- Parkoviště u horního vcho-
du du je obsluhováno automaticky. 
Závora se při příjezdu sama 
zvedne. Při odjezdu se zvedne 
po vhození parkovacího žetonu. 
Ten si zakoupíte v pokladně zoo 
ihned při vstupu do zooparku. 
Prodej žetonů končí s uzavřením 
pokladen.                        (ms + mile)  

Také v letošním roce připravuje 
město soutěž  O nejhezčí okno 
a balkon. Přesto, že je zatím 
mrazivé počasí, již nyní můžete 
přemýšlet, jak si jednotlivá okna 
vyzdobíte. „Chceme soutěž rozšířit 
o další kategorie jako např. nej-
krásněji vyzdobený dům jako celek, 
u paneláků zase ohodnotíme nej-
hezčí úpravu zeleně a záhonků před 
domy.  Z rozpočtu města jsme letos 

vyčlenili 15.000,- Kč oproti loňské-
mu roku, kdy se do soutěže inves-
tovalo sedm tisíc korun,“ vyjádřila 
se vedoucí životního prostředí Lud-
mila Rusňáková. Zástupci zdejšího 
Baumarktu dokonce projevili zájem 
tuto soutěž sponzorovat. Přislíbili 
přispět jak peněžní poukázkou, tak 
i věcnými dary, jako je například 
osivo, truhlíky, zemina, květiny či 
sadbový materiál.                          (mile)  

Na soutěž bude nyní více peněz

Na devatenáctý ročník Velké ceny města Chomutova a Pohár Euroregio-
nu Krušnohoří zavítalo do městského divadla nejen 64 tanečních párů 
z Čech, Slovenska a Německa, ale tentokrát i více příznivců tance než tomu 
bylo v minulých letech. Na snímku předává cenu starostka města Ivana 
Řápková (druhá zprava) spolu s předsedou Euroregionu Krušnohoří Jiřím 
Leitnerem vítěznému páru v latinsko amerických tancích Janu Onderovi 
a Zuzaně Sýkorové ze Sokolova. Chomutovský pár Petr Dytrych a Lenka 
Buráňová skončil ve finále na čtvrtém místě, navíc byl porotou zvolen za 
nejsympatičtější pár. „Příští ročník bude jubilejní. Chtěli bychom, aby byl 
tudíž dvoudenní a nastartovali jsme nové náměty, jak udělat tuto soutěž 
ještě přitažlivější pro veřejnost,“ vyjádřil se přítomný místostarosta Jan 
Řehák.                                                                                               (mile, foto: moder) 

Vyrovnaný rozpočet schválili 
v závěru loňského roku chomuto-
vští zastupitelé. Konečná varianta 
rozpočtu města počítá s příjmy 
a výdaji ve výši 902 mil. Kč, za 
použití nástroje financování ve 
výši 103 mil. Kč (40 mil. kontoko-
rent, 51 mil. nedokončené investi-
ce, 12 mil. Fond rozvoje města). 
Výše finanční rezervy města do-
sáhla úrovně 90,6 mil. Kč. 

Rozpočet města Chomutova vy-
chází z požadavků odvětvových 
odborů Městského úřadu a ob-
chodních a příspěvkových organi-
zací Města Chomutova. Jednotlivé 
požadavky projednali vedoucí 
organizačních jednotek s vedou-
cím odboru ekonomiky města. 
„Při projednávání došlo k prvním 
úpravám a snížení požadavků 
organizačních jednotek o 5,5 mil. 
Kč. Na základě projednání potřeb 
všech útvarů města byla sestave-
na nultá varianta rozpočtu města 
Chomutova, která počítala s pří-
jmy ve výši 806,1 mil Kč + 40 mil. 
kontokorent a výdaji ve výši 778,5 
mil. Kč, finanční rezerva města 
obsahovala částku 26,4 mil. Kč. 
Následně proběhlo projednávání 

rozpočtu příspěvkových a obchod-
ních organizací města za účastí ve-
dení města, čímž došlo k nárůstu 
finanční rezervy v první variantě 
rozpočtu na úroveň 31,9 mil. Kč,“ 
vyjádřil se ekonom Jan Mareš. 

V další etapě vyjednávání pro-
běhlo projednání rozpočtu škol-
ských a předškolních zařízení, 
společně s posouzením jejich 
nároků na opravy a udržování. 
U školských zařízení byl vytvořen 
fond oprav, čímž došlo k přesu-
nu části finančních prostředků 
a úspoře na provozních výdajích 
těchto organizací. Ve druhé vari-
antě rozpočtu byly rovněž zapra-
covány změny plynoucí z nového 
organizačního řádu Městského 
úřadu a opatření z hloubkové ana-
lýzy provedené společností New-
ton Management, a.s. Do rozpočtu 
byly rovněž zapracovány nedokon-
čené investice z roku 2003 ve výši 
51 mil. Kč.

Běžné provozní výdaje tvoří 
88 % navrženého rozpočtu města 
a jeho organizací, tj. 794,3 mil. 
Kč. Kapitálové výdaje dosahují 
výše 107,5 mil. Kč (12 % rozpoč-
tu). V příjmech počítá rozpočet 

s částkou 443,2 mil. Kč jako da-
ňovými příjmy, dotacemi ve výši 
263,1 mil. Kč, nekapitálovými 
příjmy ve výši 43 mil. Kč, kapitá-
lovými příjmy ve výši 50 mil. Kč 
a již zmíněným financováním ve 
výši 103 mil. Kč, ve kterém je ob-
saženo minimálně dalších 51 mil. 
Kč na investiční akce.

Dalšími zdroji investic může být 
finanční rezerva a zlepšený hospo-
dářský výsledek roku 2003. „Největ-
ší  výdajovou položkou rozpočtu  
jsou sociální  dávky ve výši      168 
miliónu  korun, zmíněné investice  
ve výši 143 mil Kč, do školství 
půjde více jak 60 miliónů korun, 
provoz městského  úřadu spolkne 
96,8 mil Kč, městská policie 29,3 
miliónů, konstatoval předseda fi-
nančního výboru Pavel Nuslauer 
a připomněl, že  na městském 
rozpočtu jsou závislé i příspěv-
kové organizace sloužící občanům  
tohoto města, jako je  Podkrušno-
horský park, Městské lesy,  Městský 
ústav sociálních služeb, Technické 
služby města Chomutova a Stře-
disko knihovnických a kulturních 
služeb, což obnáší částku necelých 
135 mil. Kč.                         (mile+hon)

Letošní vyrovnaný rozpočet je ve výši 902 milionů korun
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ty stojí provoz zooparku také. Za rok 
2002 to bylo 24 miliónů korun.

Z otazníků se rýsují reálné Z otazníků se rýsují reálné 
obrysyobrysy

V budoucnosti kohokoliv a čehoko-
liv je ze všeho nejvíc velká spousta 
otazníků. Na lidech pak je, aby těm 
otazníkům dali konkrétní podobu. 
Z otazníků kolem budoucnosti Pod-
krušnohorského zooparku se zvolna 
vynořují obrysy nových sladko-
vodních akvárií, výběhu pro bobry 
a vydry, ale i skanzenu, ve kterém 
by neměl chybět obnovený ahníkov-
ský zámek či starogermánská a sta-
roslovanská obydlí. Bylo by pěkné, 
kdyby se zoopark postupně rozvinul 
v přirozenou a pestrou rekreační 
zónu, která bude lákat lidi nejen z 
Chomutova, ale z širokého okolí. 
„Alfou a omegou všeho je samozřej-
mě zájem veřejnosti. Pokud se ho 
zooparku podaří udržet, vždycky se 
najde cesta, jak toto unikátní zaříze-
ní města rozvíjet. Lidi totiž do Cho-
mutova nepřilákají průmyslové zóny 
a supermarkety, ale čisté a upravené 
ulice možnost užít si svůj čas na 
příjemných místech. Ať je to zoopark 
nebo třeba Kamencové jezero. Podob-
ná místa by si prozíravá radnice měla 
hýčkat,“ doplnil ředitel Rabas.

Jedním z nejvzácnějších zvířat v zooparku je charza.

U brány od Kamencového jezera bude 
stát zanedlouho nová restaurace.


