Ak chcete pomôcť
nášmu životnému prostrediu
a skrášliť svoje mesto či naše veľhory,
pošlite správu na číslo 8877 a za 7 eur sa
môžete stať majiteľom jedného zo stromčekov,
ktoré budú súčasťou vášho nového lesa. Živý
vianočný stromček kúpite niekoľkonásobne
drahšie a vydrží vám len zopár týždňov. No
tento stromček bude robiť radosť vám aj
všetkým v našom meste niekoľko
desiatok rokov.
(aki) – Už niekoľko mesiacov funguje na Slovensku
projekt, vďaka ktorému môže aj v našom meste
vzniknúť nový les. Nemusíte pritom vynaložiť takmer žiadnu námahu. Stačí, ak si kúpite
stromček a kúsok lesa je na svete aj vašou
zásluhou. A dokonca oveľa lacnejšie ako
keď kupujete ihličnan bežne v obchode!
O projekte Zasaď strom, make a home sme vás informovali ešte v októbri. Jeho cieľom je vysadiť milión stromov
a vytvoriť novú zeleň v Tatrách a krajských mestách po
celom Slovensku. Do tohto národného projektu s verejnoprospešným záujmom sa môže zapojiť ktokoľvek.
Či už firmy alebo jednotlivci. Ako na to? „Stačí, ak
pošlete sms na číslo 8877 v tvare LES alebo
MESTO, podľa toho, čo chcete prioritne podporiť,“ vysvetlila členka projektového tímu
Michaela Lukáčová. Ak chcete, aby vznikol
nový les či kúsok zelene vo vašom meste,
do sms napíšte slovo MESTO. Ak chcete
o nové stromy obohatiť Tatry, napíšte
sms v tvare LES. Kúpiť strom si však
môžete aj inou formou. „Dá sa tak
urobiť aj prostredníctvom internet bankingu alebo platobnou
kartou, čo platí pre všetkých,
ktorí sú v zahraničí. Všetky
potrebné údaje nájdete na
našej internetovej stránke
w w w. zasadstrom.eu,“
spresnila členka tímu.

Vypovedala ďalšia učiteľka
Na hlavnom pojednávaní s Jozefom P., ktorý je obžalovaný zo sexuálneho zneužívania, vo štvrtok minulý týždeň pred senátom Okresného súdu
v Prešove vypovedala ďalšia učiteľka jeho maloletej dcéry.
Podľa obžaloby mal od septembra 2009 do decembra 2010 vykonávať
praktiky zamerané na uspokojovanie svojich sexuálnych potrieb. Podozrenie vzniklo v materskej škole, kde si vraj učiteľky všimli u dievčatka neprirodzené prejavy a upozornili na to psychologičku, ktorá neskôr vec oznámila
polícii. Učiteľka z materskej školy, ktorú navštevovalo údajne zneužívané
dievčatko, pred senátom uviedla, že dieťa spoznala v septembri 2010,
kedy ju pridelili do tejto triedy. Vzhľadom na to, že dievčatko bolo často
choré, prišla s ním do styku v priebehu troch mesiacov asi počas 18 dní.
Za ten čas vraj nepozorovala žiadne príznaky, ktoré by nasvedčovali, že
bolo zneužívané. Dieťa charakterizovala ako milé a poslušné, také, aké by
chcela mať v triede každá učiteľka. Jej mladšia kolegyňa zo škôlky, ktorá
vypovedala na začiatku hlavného pojednávania, uvádzala, že u dievčatka
pozorovala problémy so spaním, nevysvetliteľnú triašku, bolo údajne bojazlivé a zakríknuté. Staršia učiteľka v minulý týždeň vypovedala, že u diev-

Pozor, novinka!
Okrem už spomenutých dvoch spôsobov, ako prísť ku
stromčeku a prispieť k dobrej veci aj v našom meste,
je tu novinka. Tú nám predstavila ďalšia členka projektového tímu Alexandra Hrabčáková, ktorá poteší
všetkých milovníkov magnetiek. „Máme sedem
rôznych druhov magnetiek. Pri ich kúpe je na
zadnej strane napísané číslo stromčeka, ktorý
si zakúpite a budete si môcť rovnako, ako
v prípade sms-ky odsledovať, kde bol váš
ihličnan vysadený.“ Každý, kto si zakúpi
stromček cez sms alebo internet, dostane
totiž obratom jeho kód. Ten si treba uchovať, pretože po vysadení si môžete skontrolovať, kde bol váš stromček vysadený
cez internetovú stránku, na ktorej
bude umiestnená mapa. Jedinou
podmienkou pre vytvorenie lesa
je, aby sa v našom meste vyzbieralo päťsto stromčekov. Ak vás
táto akcia zaujala, príďte si
pre ďalšie informácie na
pešiu zónu dnes medzi
16. až 18. hodinou, kde
vám členovia projektového tímu prezradia
omnoho viac.

čatka problémy so spánkom pri popoludňajšom odpočinku neregistrovala.
V jednom prípade síce zaregistrovala na toaletách triašku, ale to mohlo byť
spôsobené väčšou citlivosťou dieťaťa na chlad, čo podľa nej nie je výnimočné a ani dieťa to vtedy nejako zvlášť nekomentovalo. Svedkyňa vraj
neregistrovala ani problémy dieťaťa vo chvíli, keď bolo potrebné pomôcť
po vykonaní veľkej potreby. Práve o tých vypovedala pred časom jej mladšia kolegyňa, ktorá bola učiteľkou dievčatka už v predošlom roku. Svedkyňa pred senátom uviedla, že dievčatko rado kreslilo a to predovšetkým
svojich rodičov, seba a nejaké zvieratko. Nikdy nepostrehla, že by sa na
kresbách objavili sexuálne motívy. Rovnako vraj nikdy ani nepočula toto
dieťa o takýchto veciach hovoriť. Učiteľka povedala, že na dievčatku nepozorovala žiadne modriny. O tom, že sa prípadom zaoberá psychologička
a že je takéto podozrenie, sa vraj dozvedela až od kolegyne, pričom o výsledku riadeného rozhovoru ju vraj vtedy neinformovali. To, že ju neprizvali
ku komunikácii s psychologičkou, nepovažovala za nič zvláštne, lebo jej
kolegyňa poznala dievčatko dlhšie.
Predsedníčka senátu pojednávanie odročila na 6. februára budúceho
roka. Pred súdom by mali vypovedať detská lekárka poškodenej maloletej,
psychologičky a ďalší svedkovia.
(tasr)

