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DOKÁŽE EUROPOSLANEC PRELOMI ¼ADY NA ODKALISKU?
V piatok 27. mája zavítal do Vranova poslanec Európskeho parlamentu Miroslav Mikolášik. Vo vranovskej knižnici sa zúèastnil vyhodnotenia projektu zameraného
na vzdelávanie seniorov, na ktorom boli ocenení jeho najaktívnejší
úèastníci. Za aktívny a tvorivý prístup dostala cenu Agnesa Jasíková, najvytrvalejšou úèastníèkou
bola Magdaléna Kroková a najstarším aktívnym úèastníkom Viktor Križovenský. Na podujatí vystúpil spevácky zbor Ozvena a
žiaèky Súkromnej ZUŠ pod vedením Vilmy Krauspeovej. Europoslanec Miroslav Mikolášik v besede

oboznámil s úlohami Európskeho
parlamentu, v ktorom má Slovensko 13 poslancov. Európa si dòa
9. mája pripomenula 61. výroèie
podpísania Deklarácie Roberta
Schumana, ktorá sa považuje za
zárodok modernej európskej integrácie. Bývalý ve¾vyslanec Slovenskej republiky v Kanade Miroslav Mikolášik je èlenom Európskeho parlamentu druhé volebné
obdobie. Okrem iného je èlenom
Výboru pre regionálny rozvoj a náhradníkom Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpeènos potravín. Do Vranova priniesol
pozitívnu správu, že v nasledujú-

com programovom období po roku
2013 môže Slovensko poèíta s
ïalšou podporou z európskych
finanèných zdrojov, a to vo výške
80 až 90 percent objemu v súèasnom programovom období do
roku 2013. Na tlaèovej besede s
novinármi u prednostky Obvodného úradu vo Vranove Márii Jakubovej sa otvorene hovorilo nielen
o pozitívach, ktoré podpora z EÚ
našim obciam, mestám a iným inštitúciám bezpochyby prináša, ale
aj o nedostatkoch pri prerozde¾ovaní zdrojov. Osobitnou témou
bola vysoká environmentálna záaž nášho regiónu. Vranovské no-

viny pri tejto príležitosti požiadali
europoslanca o pomoc pri riešení
odkaliska v Poši, ktoré je zamorené PCB látkami, arzénom a inými
jedmi a ktoré národné inštitúcie na
Slovensku nie sú schopné a ani
ochotné ozdravi, hoci Európska
únia na to peniaze má. Slovenská
republika síce podpísala Štokholmský dohovor z mája 2001, na základe ktorého sa majú PCB ako
nebezpeèné látky eliminova, ale
konkrétne ozdravné opatrenia sa
nevykonávajú. Vranovské noviny
už oslovili viacerých poslancov
Národnej rady SR, èlenov slovenských vlád a viackrát aj prezidenta
SR, ale všetko zostalo len pri s¾uboch. Sme presvedèení, že Miroslav Mikolášik (civilným povolaním
lekár) ako náhradník Výboru pre
životné prostredie Európskeho parlamentu sa touto vážnou témou
bude zaobera.
(lak)

