Nr 9 (112) september 2003

Haaslava valla infoleht

Kaunist õpetajate päeva!
Õues on ilus kirju sügis. 5. oktoobril
tähistame õpetajate päeva. Sellel värvilisel ajal
tahan tänada ja tervitada Sillaotsa kooli endisi ja
praeguseid õpetajaid. Õpetajaid on peetud maa
soolaks. Kindlasti annavad nad hindamatu panuse
meie olevikku ja tulevikku. Andmisrõõm on kõige

suurem rõõm. Seetõttu on õpetajaks olemine üks
suur rõõm. Rõõmsameelne õpetaja on väärtus
omaette. Hoidkem ja märgakem neid.
Ilvi Suislepp
Sillaotsa kooli direktor

September koolis
Kolm nädalat on koolis käidud. Esimesed
hindedki kõigil saadud. Millised on muljed?
Võrreldes eelmise sügisega on sagimist olnud
rohkem ja seda eelkõige seetõttu, et õpilased
liiguvad ühest ainekabinetist teise. Trügimist,
koolikotid seljas, võib märgata igal vahetunnil.
Selline sagimine nõuab veel harjumist nii sagijal
endal kui ka õpetajatel. Õpilased on asju maha
unustanud, ent lõpuks on need siiski üles leitud.
Kooliellu on sisse elatud.
Kooli õpilasnimekirjas on 110 õpilast.
Kuusteist last õpib neljandas, seitsmendas ja
kaheksandas, teised klassid on väiksemate õpilaste
arvuga.
On toimunud juba mitmeid üritusi.
Koridorides on üles seatud erinevad stendid,
klassidevaheline punktikogumisvõistlus käib.
Liiklusnädala raames kohtusid õpilased valla
konstaabliga, osalesid viktoriinis.
Neljandat
korda
kohtusid
kooli
jalgpalliväljakul valla ja kooli meeskonnad – FC
Wald ja FC Cool. Mäng oli ootuspärane –
mõlemad võistkonnad olid tublid ja võitis kooli
meeskond. Oli põnevust, publikut, auhindu, sooja

teed ning nii see üritus mööduski. Loodetavasti
leiab järgmisel sügisel aset uus võistluskohtumine.
Osa huviringe töötab, osadesse käib veel
õpilaste registreerimine. Arvutiklass on õpilastele
avatud iga päev kella 16.20-ni. Raamatukogu
töötab 15.45-ni, teisipäeviti 16. 30-ni.
Julgustan vanemaid suhtlema kooliga.
Alustades oma lapse päevikust. Tundke huvi lapse
tegevuse ja õppimise suhtes, kontakteeruge
arusaamatuste ning ettepanekute korral kooliga,
sest ainult nii saab midagi paremaks muuta ja palju
arusaamatusi jääks olemata. Lapsevanem, küsi
oma lapse klassijuhatajalt tema telefoninumber.
Kui suuremaid muresid pole, osale lastevanemate
koosolekutel. Kindlasti anna klassijuhatajale teada,
kui laps räägib kodus narrimisest, tõukamisest,
kiusamisest.
Lapsevanemal tuleb teatada lapse puuduma
jäämisest. Aasta lõpuni tasub vald laste toidu eest,
mistõttu on lapsevanema poolt kuritahtlik jätta
puuduv laps toidult maha võtmata.
Soovin jätkuvalt jõudu ning rõõmsat meelt!
Ilvi Suislepp
Sillaotsa kooli direktor

Informatsioon Sillaotsa koolis toimuva kohta
Teisipäeval, 30. septembril kell 18.15 toimub Sillaotsa Põhikooli lastevanemate üldkoosolek.
Üldkoosolekule järgnevad klassikoosolekud. Palun lastevanematel osaleda!
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Vallavanema veerg
Hea vallarahvas!
Märkamatult on jälle kuu mööda saanud ja
aastaajaarvestuses oleme otsapidi sügisesse
jõudnud. September oli meie jaoks selle aasta ehk
erilisem kuu, kuna langetati otsus Eesti tuleviku
osas pikkadeks aastateks. Rahvahääletus möödus
kohapeal rahulikult ja tuleb tänada neid, kes said
tulla oma tahet väljendama. Siiski hämmastas ja
tegi kurvaks mind ning kindlasti paljusid teisigi
meie tipppoliitikute demonstratsioonesinemised
hääletusprotseduuride ajal. Mida arvata peaministri
avalikust hääletamisest? Demokraatia on vabaks
olemine oma otsuste tegemisel, kuid seejuures
järgitakse ikkagi käitumisreegleid ja seaduseid.
Võib ju ka siis oma meheksolemise verbaalse
deklareerimise asemel paljastada mehetunnuseid,
kuid kahel sellisel teol on ikkagi suur vahe.
Poliitilist kultuuritust näitas samuti üles ka ühtedel
varasematel
valimistel
ilma
seadusjärgse
dokumendita valinud ekspresident, kes seekord
pani küüniliselt paika eurovastased. Kas ei
süvenda sellised solvavad avaldused veelgi
kuristikku erinevate Eestite vahel? Eeltoodust ei
peaks nii aru saama nagu oleksin eurovastane, vaid
seda, et hindan erinevate inimeste erinevaid
arvamusi ja seisukohti kui nendega ei kaasne
kellegi ahistamist. Kes aga pole lugenud
11.septembri 2003.a. ajalehes Maaleht ilmunud
Igor Mangi artiklit: Tähed aitavad teha õigeid
otsuseid, siis sellele soovitan see ajaleht üles
otsida. Ütleksin ette, et kirjapandu ei tugine
niivõrd kosmilistesse kaugustesse jäävatele tähtede

seisudele, kuivõrd oskustele maapealseid sündmusi
näha ja nendest järeldusi teha.
Tulles ligemale valla probleemidele
tahaksin kutsuda teid üles aktiivsemalt kaasa
osalema vallaelus. Ootaksin rohkeid ettepanekuid
valla arengukavade täiustamiseks, mida saab teha
veel 10.oktoobrini ja osavõttu avalikust arutelust
15. oktoobril kell 18.00 Priiuse Seltsimajas.
Eelmises vallalehes avaldatud pöördumisele, oma
elumaja gasifitseerimist soovivate omanike
väljaselgitamiseks, vastas 15 inimest. Nende
kodud aga olid hajutatud terves Kurepalu
piirkonnas. Ehkki gasifitseerimise arendaja
aktiivne huvi meie vastu kadus, pole kohalik
huvigrupp ideed maha matnud. Püüame arendajate
abita täiendavat informatsiooni koguda, et edaspidi
selgitada liitumistingimusi liitujate erinevate
arvude korral. Arvestame samuti sooviavaldajatega
Sillaotsa piirkonnast. Läheneva talve üleelamiseks
soojas toas aga soovitame piisav küttetagavara
muretseda.
Valla poole on pöördunud telefonitsi
mõned linnas tööl käivad vallaelanikud sooviga
muuta liinibusside sõiduaegu või lisada uus
sõiduliin. Saame edastada teie ettepanekud
reisijateveo korraldajatele, kuid selleks palume
teilt kirjalikke ettepanekuid, kusjuures ettepanekul
võiks olla enamuse sama mõtet toetavate reisijate
allkirjad.
Soovin kõigile tervist ja edu!
Jüri Raudseping
vallavanem

Teated
Haaslava Vallavalitsus avalikustab valla arengukava ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava
projektid ühe kuu jooksul Haaslava vallamajas, Roiu raamatukogus ning Haaslava valla koduleheküljel
(http://www.haaslava.ee) alates 03.09.2003. Ettepanekuid ja vastuväiteid on võimalik esitada kirjalikult
Haaslava Vallavalitsusele alates 03.09.2003 kuni 10.10.2003. Avalikustamisel laekunud ettepanekud
arutatakse läbi avalikul arutelul Priiuse Seltsimajas 15.oktoobril kell 18.00.

Haaslava valla kultuuri- ja spordiüritused
4. oktoobril

Perespordipäev Vooremäel

kell 12.00

12. oktoobril

Perepäev Priiuse Seltsimajas

kell 12.00

19. oktoobril

Pensionäride ühenduse Kuldlõng sügispidu Priiuse Seltsimajas

kell 12.00
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Huviringidest Sillaotsa koolis
Eelmisel kevadel kooli hoolekogu poolt
läbiviidud küsitlusest lapsevanematele ilmnes, et meie
kooli huvitööga, eriti mis puudutab huviringe, ei olda
rahul. Põhjuseks toodi ringide vähesus, atraktiivsus
ning toimumise aeg. Ometi näitab analüüs, et ringide
tööst osavõtt oli aktiivne. Sillaotsa Põhikooli 114-st
õpilasest 79 osales 2002/2003 õppeaastal vähemalt
ühes kooli poolt pakutavas huviringis, mis on 69,3 %.
Eelmisel õppeaastal oli meie koolis töös 12 erinevat
ringi.
Probleemiks oli ja on ringide toimumise aja
kõigile
meelepäraseks
tegemine.
Enamik
lapsevanemaid sooviks, et laps ei peaks peale tundide
lõppu huviringi ootama jääma, vaid et see algaks kohe.
Tihti lõpevad erinevatel klassidel aga tunnid erinevatel
aegadel ning seetõttu peab tahes-tahtmata keegi
ootama, et kõik soovijad saaksid ringi tegevusest osa
võtta. Samuti sõltuvad enamik lastest liinibussidest, mis
paneb nii huviringidele kui ka teistele üritustele ajalised
piirangud.
Üks võimalus on alustada huviringiga õhtul
kella nelja-viie ajal, kui lapsed on saanud vahepeal
kodus käia, riided vahetada, süüa ning veidi puhata,
sest peale pikka koolipäeva on tõesti vaja vahepeal
veidi lõõgastuda ja keha kinnitada. Koolis lastega
rääkides tuli aga välja, et peaaegu mitte keegi ei viitsi
õhtul enam huviringi pärast koolimaja juurde tagasi
jalutada ning siis peale ringitegevust veel üks
jalgsimatk kodu poole ette võtta.
Hoolekogu poolt läbiviidud küsitlustes
pakkusid lapsevanemad välja mitmesuguseid huviringe,
mis võiksid meie koolis toimuda. Väga palju mainiti
erinevaid spordiringe. Olen täiesti nõus, et koolis võiks
ja lausa peaks olema huviring, kus spordiga tegeleda.
Paraku on meie koolis probleemiks võimla puudumine,
mistõttu
näiteks
välja
pakutud
erinevate
pallimängudega saab tegeleda vaid varasügisel ja
hiliskevadel. Sel õppeaastal hakkab siiski meie koolis

toimuma spordiring õpetaja Kaja Tamme juhendamisel,
kes vastavalt ilmale, võimalustele ning laste huvidele
püüab neile pakkuda erinevat kehalist tegevust.
Kokku on võimalik sel õppeaastal osaleda
kümnes erinevas huviringis. Töös on mudilas- ja
lastekoor õpetaja Meryt Pastaku juhendamisel,
tantsuring kahele erinevale vanuseastmele õpetaja
Annika Tõnuristi eestvedamisel ning õpetaja Maris
Palgi
juhendatav
kunstiring
samuti
kahele
vanuseastmele. Veel toimub arvutiring Mariann Laiuse
juhendamisel ning majandusring Maret Roio käe all
ning eelpool mainitud Kaja Tamme spordiring. Samuti
on kavas käima panna meisterdamisring Vahur Vahtra
ning meediaring Tiina Karu juhendamisel. Ka on meie
uuel õpetajal Egle Jaasil plaanis ellu kutsuda inglise
keele ring.
Tõenäoliselt on veel palju ringe, mis võiksid
koolis olla ning mille järgi mõned õpilased puudust
tunnevad. Kindlasti võiks aga osavõtt praegu meie
koolis toimuvatest ringidest olla veel tunduvalt
aktiivsem. Selleks on vaja nii kooli, aga ka kindlasti
lapsevanema poolset suunamist, motiveerimist ning
eeskujuks olemist.
Eelkõige õpivad ja kujunevad lapsed ju siiski
täiskasvanut matkides. Olles ise aktiivsem ja
tegutsemishimulisem, on seda ka lapsed. Kallis
lapsevanem! Tunne huvi selle vastu, mis meie koolis
toimub, kuidas me elame, millised mured ja rõõmud
meil on. Selleks ju tehaksegi lahtiste uste päevi,
perepäevi ja lastevanemate koosolekuid. Ole ise
aktiivne osalema ja Sinu aktiivsus kandub kindlasti üle
ka lastele!
Tegusat sügist kõigile!
Tiina Karu
Sillaotsa kooli huvijuht

Koolinalju
Õpetaja: “Vaadake, et te harjutused õhtul ära teete! Vanasõnagi ütleb: “Ära viska tänaseid toimetusi homse varna!” Kas olete
kuulnud?”
Juku: “Ei, seda vanasõna ma ei ole kuulnud, aga ma tean teist: “Igal linnul oma laul!”

***
Juku: “Tahaksin täna jääda koju. Mul on väga halb enesetunne.”
Isa: “Kus?”
Juku: “Koolis.”

***
“Kontrolltöid laiali jagades ütles õpetaja, et minu töös on lausa võimatu vigu kokku lugeda. Aga tegelikult oli neid täpselt
kaksteist.”

***
“Karl, kuidas sattusid suitsud sinu taskusse?”
“Mina-ma tahtsin neid seal alal hoida, kuni suureks kasvan ja suitsetada võin.”

***
Õpetaja: “Kes võib nimetada viit metslooma?”
Peeter: “Lõvi nelja pojaga.”
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Perepäevad
Lastekaitse Liidu projekti raames hakkavad
toimuma üks kord kuus üritused kogu perele, esimene
sellekohane üritus leiab aset 12. oktoobril Priiuse
Seltsimajas. Plaanis on pakkuda huvitavat ja tegusat
perepäeva, mille raames leiavad tegevust nii lapsed kui ka
emad-isad. Üheskoos muudame pühapäeva meeldivaks ja
lõbusaks.
Lastevanematele on kohvik-klubi raames mõeldud
vestlus
koos
üllatuskülalisega.
Pakutakse
kohvi,
karastusjooke ja suupisteid. Lastel on võimalus üheskoos
meisterdada, joonistada, laulda ja mängida. Päeva muudavad
huvitavaks seltskonna- ja võistlusmängud.

Sügisesse pühapäeva võtke kaasa head mõtted ja päikeseline
meeleolu!
Üritus on osalejatele TASUTA!
Bussiajad: 11.00 Aardla, 11.03 Lange, 11.05 Reola rtj, 11.10
Ignase, 11.15 Aadami, 11.20 Uniküla, 11.25 Kulpna, 11.25
Kriimani, 11.35 Sillaotsa, 11.40 Roiu
Maie Otsa
Tervishoiu-, kultuuri-ja
sotsiaalosakonna juhataja

Perespordipäev Vooremäel
Laupäeval 04. oktoobril toimub Vooremäel (vana stardipaik) järjekordne perespordipäev.
Kavas valikorienteerumine järgmistes vanuseklassides ja rühmades:
täiskasvanud:
naised
mehed
kooliõpilased:
vanemad poisid (7-9 kl)
paaris
vanemad tütarlapsed (sama)
paaris
nooremad poisid (4-6 kl) paaris
nooremad tüdrukud (sama)
paaris
pered:
isa + ema + laps

*
*
*

Lisaks:
jalgrattakross poistele ja tüdrukutele kahes vanusegrupis
väiksematele lastele kommijooks (eelkooliealised ja I kl õpilased)
kuuleb palju huvitavat hobustest ning huvilistele kalessisõit
KOGUNEMINE JA REGISTREERIMINE
ORIENTEERUMISE START

kell 11.30
kell 12.00

NB! Saadaval soe supp.
Loodame rohket osavõttu.

Teadete ja informatsiooni hinnakiri Haaslava valla Teatajas
Haaslava Vallavalitsuse 23.09.2003 korraldusega nr 164 kehtestati Haaslava valla infolehes Teataja avaldatavate mustvalgete
teadete ja informatsioonide hinnakiri
1. Teadete ja informatsioonide formaadid ning hinnad:
Teate- või
informatsioonipinnad, lk

Teate- või informatsioonipinna
mõõdud, mm

Maksumus
eraisikule, EEK

1/32
1/16
1/8
1/4
1/2
1

45 x 33
90 x 33, 66 x 45
180 x 33, 90 x 66
264 x 45, 180 x 66, 132 x 90
264 x 90, 180 x 132
264 x 180

30
55
100
170
290
500

Maksumus
juriidilisele isikule,
EEK
40
75
135
230
390
675

2. Reateate või -informatsiooni maksumus:
25 senti tähemärk eraisikule ja
30 senti tähemärk juriidilisele isikule.
3. Ajalehe vahele valmistrükitud lisalehena paigutatava informatsiooni või teate avaldamine 1 kroon leht ajalehe eksemplari
kohta.
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Õnnitleme oktoobrikuus sündinuid
1

3
4
5

8
9
12
15
16
18
20

21
22
23
26
28
30
31

Veera Ahtijainen
Maiga Peri
Jaan Undrits
Eduard Sahk
Elsa Meinhard
Vello Soome
Helga Zirk
Vaike Riibak
Vaike-Vilhelmine Randoja
Maria Gubar
Esta Kõiv
Tamara Kobjaševa
Endel Undrits
Väino Kerge
Aino Kiin
Aleksandra Vahva
Ants Raudoja
Leida Raudoja
Veera Saaremets
Pille Pae
Viktor Mets
Laine Nahksepp
Ellen Kägo-Saunasoo
Juhan Malleus
Aino Laja
Alviine Kenk
Elmar Kopli
Palageja Saks
Aime Rulli
Arkadi Raud

1929
1936
1937
1932
1931
1926
1927
1942
1929
1924
1938
1938
1933
1935
1914
1921
1935
1937
1943
1942
1930
1941
1941
1941
1936
1924
1929
1930
1942
1939

Roiu
Ignase
Kurepalu
Mõra
Ignase
Metsanurga
Roiu
Roiu
Tõõraste
Ignase
Kriimani
Roiu
Kurepalu
Kriimani
Haaslava
Kriimani
Kurepalu
Kurepalu
Kitseküla
Roiu
Kurepalu
Alaküla
Päkste
Kriimani
Ignase
Roiu
Tõõraste
Kõivuküla
Lange
Roiu

Sünniaasta 2003
Märtin Nisu
18.09.2003
Roiu

Palju õnne!

Palju õnne!

KODUKANDILOOD LXXVII
lehekülgi Haaslava valla ajaloost
Sillaotsa kool 100 aastat tagasi.
1903.a. sügisel toimus meie valla koolielus
mitu märkimist väärt sündmust. Sillaotsa kooli
vana hoone põles maha. Peale seda ühendati kaks,
Haaslava valla Võnnu kihelkonna poolses osas
asunud kooli, Sillaotsa ja Kriimani üheks Sillaotsa
kooliks. 1903.a. oktoobris alustas Sillaotsa koolis
oma ligi 50 aasta pikkust õpetaja ja koolijuhataja
teed legendaarne koolipapa Ferdinand Parson (
Värdi Parisalu). Vaatame allpool kõiki neid
sündmusi.
Kuni
1903.a.
septembrini
tegutses
siinkandis 2 kooli, Kriimani (kutsutud ka Päkste
kooliks) ja Sillaotsa vallakool.
Kriimani kool asus praeguse Kooli talu
lähedal mäeveerul. Hoones oli 3 tuba, klassiruum,
õpetaja elutuba ja köök. Koolmeistriks oli seal
alates 1874 aastast Hans Toomase poeg
Kanderpass (ka Kanderbas), kes sai aastas 70 rubla

palka. 1901.a. talvel käis Kriimani koolis 25 last,
17 poissi ja 8 tüdrukut.
Sillaotsa
koolimaja
asus
praeguse
koolihoone ja sauna vahelisel alal oja kaldal.
1901.a. koolide inspekteerimise aruande järgi oli
„koolihoone vana ja must ning klassituba väike,
ega rahulda kehtivaid nõudeid“.
„1896.a. kulud Haaslava valla koolide
kohta
1) koolmeistri palk 1895/1896 kohta
Igeveres 175 rubla, Sillaotsal 130 rubla, Päkstes 70
rubla, Lohkvas 20 rubla
2) valgustus Igeveres 6 rubla, Sillaotsal 4 rubla,
Päkstes 5 rubla, Lohkva 2 rubla
3) kütmine Igeveres 12 rubla, Sillaotsal 10 rubla,
Päkstes 10 rubla, Lohkvas 3 rubla
4) 35 sülla puude vedamine koolide juurde 35
rubla
5) koolide korstende pühkimine 3.50
6) koolide tulekassa raha 1896.a. peale 13.94
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7) kantseleikulud 3.60
8) kassa puudused endisest aastast 142.11
Kõik kokku 694 rubla ja 65 kopikat. Vallas on 666
hinge ja igalt ühelt tuleb võtta 1 rubla ja 4 kopikat
1896.a. koolide ülalpidamiseks.“
Siia juurde peab selgituseks ütlema, et
Lohkva kool ei kuulunud Haaslava valla alla aga,
et mitmed Haaslava valla Ihaste küla lapsed käisid
seal koolis, siis kattis meie vald osaliselt Lohkva
kooli kulusid. Igevere kool aga oli Tuigo kooli
eelkäija.
Kooliaruanne Jurjevi kreisi inspektorile
Sillaotsa vallakooli, asukoht Haaslava vallas –
1902.a. kohta (tõlge vene keelest)
„Kooliõpetaja Juhan Mardi poeg Rootsi, lõpetas
Jurjevi 4 klassilise linnakooli, õpetajaametis ja tööl
Sillaotsal 23 jaanuarist 1893.a. aastapalk 140
rubla.
1 jaanuar 1902.a. õppis koolis 32 poissi ja 14
tüdrukut, kokku 43 last.
1 jaanuar 1903.a. õppis koolis 25 poissi ja 18
tüdrukut, kokku 43 last.
Kool sai aastas raha vallalt 188.20 ja kroonult 5 .kokku 193 rubla ja 20 kopikat.
Sellest õpetaja palk 140 rubla, õppevahendid 5
rubla, küte ja valgustus 46 rubla ja muud kulud 2
rubla ja 20 kopikat.
1 jaanuar 1902.a. – 1 jaanuar 1903.a. oli kooli 125
õppepäeva.“
Mõlemad koolid asusid ühes külas,
üksteisest natuke rohkem kui poole kilomeetri
kaugusel. Kriimani (Päkste) kool oli Kriimani
valla külakooliks ja Sillaotsa kool oli Haaslava
valla Võnnu kihelkonna poolse osa kooliks.
1892.a. liideti Kriimani ja Haaslava vallad üheks
Haaslava vallaks. Nüüd ei olnud vallal mõtet kahte
ligistikku asuvat kooli pidada. Esimest korda
tõstatati koolide ühendamise küsimus 1894.a., kuid
mingitel põhjustel jäi asi seisma. 5 detsembril
1900.a. arutas Kriimani ja Sillaotsa koolide
ühendamist Haaslava valla volikogu. Loeme
protokolliraamatust: „vallavanem pani ette
volikogule inspektori kirja 2 augustist 1900.a. nr
712, kuidas Sillaotsa ja Päkste koolide ühendamine
korraldada. Selleks tuleb üks otstarbe kohane maja
ehitada. Maja tuleb ehitada maakividest, telliskivi
voodriga. Volikogu valis maja ehitamiseks 3
liikmelise komisjoni – Juhan Voites, Jaan Tekkel
ja Kusta Ratasepp.“ Kõrgemate instantside
tahtmine oli seega, et vald ehitaks koolimaja 60 –
70 lapsele ja alles peale seda tuleks koolid
ühendada. Vallal selleks muidugi raha ei olnud.
Lõpuks saadi kokkuleppele, et esmajärjekorras
liidetakse koolid ja siis hakatakse ka kohe uut maja

ehitama. 15 märtsil 1903.a. otsustas valla
volikogu, et Kriimani ja Sillaotsa vallakoolid
ühendatakse lähima aasta jooksul.
"Olevik" nr 25 - 17 juuni 1903.a.
„Haaslavalt. Kui jõudsasti rahva vaimuelu
edeneda võib, kui rahval tublid juhatajad on, seda
näeme siinse karskuse seltsi asutamisest saadik.
Seda enam tuleb seltsi tegelaste töövilja juures
rõõmustada, et neil ägedate vastastega tegemist on,
kes nendele iga sammu peal takistusi teha
püüavad. Vastaste hulka kasvatavad kaks
joomakohta ja palju tagurlasi, kes sellega
uhkustavad, et nemad ja nende vanemad ikka ilma
seltsita ja igaüks enesele ja oma pead elanud ja
siiski ikka mehed olla. Juba see, et seltsi laulukoor
pühapäeviti oma juhataja juurde vallamaja juurde
ja Sillaotsa koolimajasse kokku käib laulu
harjutamas, täidab tagurlasi sapiga ja nad
nimetavad seda valla hoonete lõhkumiseks, mis
täiesti ära keelatud pidada saama.
Haaslava vald on mitmed oma liikmetest
külmale maale saatnud ja vangimajadest ning
Siberi sunnitööst valla elule parandust lootnud, aga
pimedusekütkeid, mis ikka uuesti langemisse
viivad ja mis hariduse saamisega kaovad, ei ole
veel igal pool nähagi osatud.“
"Postimees" nr 209 - 18 september 1903.a.
„Haaslaval on kaks tulekahju järjestikku
olnud. 10 ja 11 septembri öösel on Haaslava
Sillaotsa koolimaja põhjani maha põlenud.
Koolmeister on kõik oma varanduse kaotanud,
nõndasamuti ka kodupoolne lesknaine, kes
koolimajas korteri pääl elas. Tule hakatus oli
umbes pääle kesköö, millal kõik elanikud rahulisti
magasivad. Et koolimaja küla lähedal on ja
maanteest mitte kaugel ei ole, on õnneks kohalikku
rahvast tulekahju juurde rutanud ja koolimaja
rahva une pealt üles äratanud. Palju ei puudunud,
et oleks kõik maja elanikud sisse põlenud. Hoone
oli puust ja õlekatusega, nõnda et see lausa
tulemereks võis muutuda. Sellepärast ei saanud
varanduse päästmisest juttugi olla.
Teine tulekahju oli 13 ja 14 septembri
öösel Kortsu talus, kus karjalaudad on ära põlenud.
See tulekahju juhtus enne keskööd ja rahvas oli
veel üleval. Karjaelajad jõuti kõik laudast välja
ajada. Üksnes 2 väikest põrsast on sisse põlenud.
Mõlemaid tulekahjusid arvab rahvas kurja käe
süüks.“
Nüüd, kus üks kool maha põles, muutus
koolide ühendamine paratamatuks. 1903.a. 1
oktoobril ühendati mõlemad koolid, Kriimani ja
Sillaotsa üheks Sillaotsa kooliks. Kuna Sillaotsa
õpetaja Johan Rootsi ei soovinud enam siin jätkata
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ja läks tööle meie valla Kambja kihelkonna
poolsesse Igevere kooli, siis määrati uueks kooli
juhatajaks Aleksander Reinu poeg Koch, kes oli
lõpetanud
Lohusuu
ministeeriumikooli
pedagoogilise klassi. Teiseks õpetajaks valiti
Ferdinand Joosepi poeg Parson, kes oli just samal
aastal lõpetanud Kolkja ministeeriumikooli
pedagoogilise klassi. Märkimisväärne on, et nii
koolijuhataja, kui õpetaja hakkasid mõlemad
saama palka160 rubla aastas. Kriimani kooli
õpetaja Hans Kanderpass sai aga tänapäevaselt
öeldes „kinga“. Kuna tema vene keele oskus oli
puudulik, siis ei tahtnud koolide inspektor ega ka
vallaisad teda enam koolmeistri ametisse. Tõsi,
talle jäeti valla poolt edaspidiseks kasutamiseks
rendile Kriimani koolimaa. Ühendatud kooli
õpilased hakkasid koolis käima Puusta talus, teistel
andmetel käis õppetöö Raimond Päivi Poodi talus.
Koolimaja põlemine anti uurida politsei
pristavile, aga mingit märki, et keegi oleks
koolimaja süüdanud, ei leitud. Arvati ka, et
koolimajas elanud lesknaine võis tule kogemata
lahti päästa. Väga tugev süütamise kahtlus aga
püsis, sest….
„Postimees“ nr 232 – 15 oktoober 1903.a.
„Võnnu ja Kambja kihelkonna ümbruses
on kurjategijate, varaste ja põletajate poolt ikka
halba teadustada. 3 oktoobri öösel on vargad
Kriimani valla Pihlapuu talus 6 mesipuud ära
lõhkunud ja ainult 1 mesipuu järele jätnud. Mineva
nädala algusel, öösel on Kriimani mõisa rentnikul
Warresel 2 heinakuhja ära põletatud. 10 ja 11
oktoobri öösel on Haaslava Uniküla kõrtsimaa
rentnikul ristikheina rõuk, umbes 25 koormat, üle
150 rubla väärt, ära põletatud. Sel aastal on siin
kandis kurja käe läbi põletamine otse
külgenakkavaks haiguseks saanud. Endistel
aastatel oli elu rahulik. Ennemalt küll, üle 10 aasta
tagasi, oli mitmel pool põletamistest kuulda. Nüüd,
nagu näha, on halb ajajärk jälle tagasi tulnud. Mis
asi võib inimese nii alatu mõtte pääle saata teisele
kahju teha, kust tema ise vähematki kasu ei saa, on
küll täiesti aru saamata.“
Endine Sillaotsa kooliõpetaja Juhan Rootsi
oli aktiivselt tegev Haaslava karskusseltsis
„Priius“, kus ta oli asutaja liige, esimees 1901 –
1902.a. ja kirjatoimetaja 1903 – 1906.a. Kuna ta jäi
tulekahju tõttu kogu oma maisest varast ilma, siis
korraldas selts oma liikme toetuseks kontserdi,
mille sissetulek anti kõik Juhan Rootsile „uue elu
alustuseks“.
"Olevik" nr 45 - 6 november 1903.a.
„26 oktoobril pandis Haaslava karskusselts
"Priius" ühes Lootvina meeste - ja segakoori
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kaastegevusel Võnnu kihelkonna leerimaja
ruumides kontserdi toime. Kontserdi eeskavas oli
pikk rida laulusid, mis kooride poolt mõnusasti
ette kanti. "Priiuse" meestekooris on kogunisti häid
häelesid. Pidu toimus tule läbi kannatada saanud
Sillaotsa kooli õpetaja J. Rootsi heaks.“
Kooliaruanne Jurjevi kreisi koolide
inspektorile Sillaotsa vallakooli, asukoht Haaslava
vallas - 1903.a. kohta (tõlge vene keelest)
„1 jaanuaril 1904.a. on koolis 42 poissi ja 30
tüdrukut, kokku 72 õpilast.
Koolijuhataja Aleksander Reinu poeg Koch ja
õpetaja Ferdinand Jossifi poeg Parson., mõlemad
Sillaotsa koolis tööl 1903 aastast.
1 talve koolis käinud 28 last
2 talve koolis käinud 20 last
3 talve koolis käinud 17 last
4 talve koolis käinud 7 last
1 jaanuaril 1904.a. on kooli raamatukogus 45
raamatut õpilastele ja 19 raamatut õpetajatele.
Kool sai 1903.a. jooksul vallalt 526 rubla, sellest
õpetajate palk 320 rubla, küte ja valgustus 91
rubla, koolihoone remont 50 rubla, muud kulud 65
rubla.
1 jaanuar 1903.a. – 1 jaanuar 1904.a. oli aastas 120
õppepäeva.
Koolitöö katkes 20 päevaks koolimaja põlemise
tõttu.“
Koolimaja põlemise tõttu lahkus osa lapsi
mujale õppima. Nii kirjutas kooliõpetaja Ferdinand
Parson 24 veebruaril 1904.a. valla volikogule
saadetud kirjas: „Sillaotsa koolis õpib praegu 40
poissi ja 32 tüdrukut, aga kooli ümbruses elab veel
palju kooliealisi lapsi, kes Võnnu koguduse koolis
ja Vana Kuuste ministeeriumikoolis käivad.“
1902.a. lõpus põles maha Võnnu
kihelkonnakool. Et uut koolimaja ehitada, pidid
kõik Võnnu kihelkonnas asuvad vallad ühiselt
rahad kokku panema.
"Olevik" nr 52 - 30 detsember 1903.a.
„Peale Haaslava valla on kõik Võnnu
kihelkonna valdade peremehed ühel häälel otsuse
teinud, mahapõlenud kihelkonna kooli ruumide
jaoks eeltuleval aastal, päevade tegemise ja
materjalide veo asemel raha anda.“
Haaslava vallaisad olid nüüd päris tõsise
probleemi ees. Ühte pidi oli vaja toetada
kihelkonnakooli ehitust, teisalt aga oli just omal
kool maha põlenud. Vallavolikogus käis arutlus,
milline peaks uus Sillaotsa kool olema. Lõpuks
otsustati, et tuleb ehitada kivist koolimaja. Uue
maja esialgseks maksumuseks arvestati 5000
rubla. Kuna niisugune summa käis vallal niigi üle
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jõu, siis otsustati Võnnu kihelkonnakooli ehitust
rahaliselt mitte toetada.
1903.a. Sillaotsa koolimaja põlemine
tekitas suured lüngad, mis jäävadki täitmata. Tules
hävisid kõik koolis hoitud dokumendid,
protokollid, õpilasraamatud, klassipäevikud, s.o.

kogu senine kooli kroonika. Kindlasti algas aga
1903.a. sügisel sündmusteahel, tänu millele ehitati
Sillaotsale uus kivist koolimaja, mis võib 2 aasta
pärast pidada oma 100 sünnipäeva.
Taivo Kirm

Politseiteated
 25.08.03 öösel on lõhutud Lange küla
bussiootepaviljon, lõhkumisega tekitati Tartu
Teedevalitsusele varalist kahju. Konstaabli poolt on
alustatud väärteomenetlust.
 28.08.03 kella 12.35 ajal püüti Roiu kaupluses
ostude eest tasuda suletud pangakaardiga.
Konstaabli poolt on alustatud kriminaalmenetlust
asjaolude väljaselgitamiseks.
 02.09.03 hommikul avastati sissemurdmine Aardla
Piimaühistu lattu. Varastatud on elektritrell Rebier.
Kokku tekitati kahju 1500 EEK ulatuses.
 05.09.03 varastati Priiuse Seltsimajas toimunud
koolialguse diskol mobiiltelefon Nokia-5210.
Konstaabli poolt on alustatud kriminaalmenetlust.


07.09.03 juhtis alkoholijoobes Arvo Ehand
sõiduautot ZAZ-965, millele oli kinnitatud antud
sõidukile mittekuuluvad registreerimismärgid.
Juhile koostati väärteoprotokoll ja sõiduk viidi
tasulisse parklasse.

 14.09.03 kella 19.00 paiku oli tulekahju Kitsekülas
Kalda 1 kinnistul. Tules hävis suvila katus ning
kannatada said ka hoone seinad. Tulekahju
arvatavaks põhjuseks on hoonele liiga lähedale
tehtud lõke.

Kätte on jõudnud sügis ja pime aeg. Siinkohal
on õige aeg meelde tuletada helkuri kandmise
kohustust. Helkurit võib asendada ka taskulamp või
mingi muu valgust andev lamp või latern. Selle
liikluseeskirja nõuete rikkumise eest võib politsei ka
karistada kuni 600 EEK suuruse rahatrahviga. Helkuri
kasutamisel peate te kinni seadusest, teete ennast
teistele kaasliiklejatele nähtavaks ning väldite
õnnetustesse sattumist.
***
Järjekordselt teevad muret lahtised ja
järelevalveta jäetud koerad. Vastavalt Haaslava valla
loomapidamise eeskirjale peab looma omanik tagama,
et tema loom (ka koerad ja kassid) ei häiriks ega
ohustaks kaaskodanikke mingil moel. Looma omanik
kannab täielikku vastutust looma poolt tekitatud kahju
eest.
Jätkuvate rikkumiste avastamisel hakkab
vallavalitsus koostööd tegema koerapüüdjaga. Sellisel
juhul lisandub karistusele ka koerapüüdja teenustasu,
mis nõutakse sisse koera omanikult. Loomapidamise
eeskirjade rikkumise eest on ettenähtud rahatrahv 100
trahviühikut, see on kuni 6000 EEK.
Politsei poole pöördumiseks töötab ööpäevaringselt
politseikorrapidaja telefoni lühinumber 110 või 415
440 (vallas asuvalt analoogtelefonilt ette valida 0).

 20.09.03 varahommikul oli tulekahju Koke külas,
kus põlengus hävis maa-aluse keldri puidust
katusekonstruktsioon. Tulekahju põhjuse selgitab
välja Tartumaa Päästeteenistus.

Harras Tiisler
Konstaabel

Mälestame lahkunuid

Maret Reemets

Karl Pihlapuu

29.09.1927 – 19.09.2003
Kurepalu

11.12.1921 – 23.09.2003
Kitseküla

Väljaandja: Haaslava Vallavalitsus — 62101 Kurepalu, Tartumaa  (07) 490 130.
Toimetaja: Reemo Timmermann (reemo@haaslava.ee). Trükkija: OÜ Tartumaa Trükikoda

