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Zastupitelé si odsouhlasili ná-
vrh časového a obsahového plánu 
práce zastupitelstva města na 
I. pololetí roku 2004. Přestože se 
někteří zastupitelé dožadovali po-
sunutí začátků jednotlivých pon-
dělních jednání o hodinu dopředu, 
nakonec zůstává tradiční čas od 
14 hodin nezměněn. Zastupitelé se 
však nebudou jako doposud schá-
zet pravidelně jednou měsíčně. 
První jednání Zastupitelstva města 
Chomutova je naplánováno na 26. 
ledna, další pak na březen, květen 
a červen tohoto roku. V prvním po-
loletí se rovněž chomutovští radní 
sejdou dvakrát na společné radě 
města Chomutova a Jirkova.  (mile)

Zastupitelé si odsouhlasili
plán práce na 1. pololetí

U příležitosti výroční konference a 
členské schůze Asociace evropských 
euroregionů AGEG v roce 2002 zřídil 
Euroregion Ems Dollart Region (EDR) 
udílení putovní ceny Cross Border 
Award „Sail of Papenburg“. Vyzname-
nány jsou především významné úspě-
chy přeshraniční spolupráce, např. na 
kulturní, hospodářské, ekologické a 
sociální úrovni. Je to uznání i impuls 
současně. Cena vyjadřuje ocenění 
mimořádného úsilí, zdařilých pro-
jektů a akcí s pilotním modelovým 
charakterem. Současně se stává tato 
cena podnětem pro hraniční a příhra-
niční regiony, aktivním příspěvkem 
pro porozumění a lepší spolupráci 
národů Evropy. Tím se bezprostřed-
ně podpoří integrace Evropy přímo 
na národních hranicích. V letošním 
roce byla  tato cena propůjčena na 
zasedání asociace všech evropských 
euroregionů AGEG v Karlových Varech 
poprvé. Jedním z mála držitelů ceny 
je Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge. 
Pro tento česko - saský přeshraniční 
region to znamená rovněž i velké 
vyznamenání za dosavadní úspěšnou, 
již jedenáctiletou spolupráci.            (bi)

Jedenáctiletá přeshraniční
spolupráce byla oceněna 

V prostorách katedry chemie PF 
UJEP v Ústí nad Labem se za účasti 
studentů Gymnázia Chomutov kona-
lo krajské kolo 40. ročníku chemické 
olympiády kategorie A. V této kate-
gorii soutěží studenti 3. a 4. ročníků 
všech typů středních škol s výjimkou 
SPŠCH, studenti 7. a 8. ročníků osmi-
letých a 5. a 6. ročníků šestiletých 
gymnázií.

Přestože účastníků této náročné 
soutěže, která si klade za cíl pod-
porovat a rozvíjet schopnosti talen-
tovaných žáků, není nikdy příliš, je 
potěšitelné, že dva z úspěšných re-
prezentují právě Gymnázium Chomu-
tov. Jan Rusňák, student 6. ročníku, 
obsadil 1. místo a student 3. ročníku 
Martin Černý 3. místo. Oba postupují 
do celostátního kola soutěže.

V Chebu se uskutečnil 12. ročník 
dějepisné soutěže gymnázií. Soutěž, 
kterou pořádá Gymnázium Cheb, se 
za léta své existence stala prestižní 
přehlídkou na historii orientovaných 
gymnazistů a jejich vědomostí. 
Letošního ročníku, jehož tématem 
byly dějiny českých zemí a ČSR v 
letech 1914 - 1938, se zúčastnilo 
43 gymnázií z osmi krajů naší re-
publiky. Z chomutovské okresu byla 
pozvána družstva chomutovského a 
kadaňského gymnázia. Chomutovské 
družstvo tvořené studenty 4. ročníku 
Janem Dvořákem, Jakubem Haviarem 
a Václavem Janoščíkem skončilo v 
silné konkurenci 43 gymnázií na vel-
mi pěkném 14. místě. Historik prof. 
Dr. Petr Čornej, CSc., který byl již 
tradičně předsedou poroty, vyslovil 
všem zúčastněným studentům obdiv 
za prokázané znalosti.

Studenti chomutovského
gymnázia byli úspěšní


