Haaslava valla infoleht

Nr 6 (145) juuni 2006

Õnnitleme Võidupüha 87. aastapäeval!
Vallavolikogu

Vallavalitsus

Regionaalminister ja maavanem tutvumiskülaskäigul Haaslava vallas
Käesoleva aasta märtsist juunikuuni külastas regionaalminister Jaan Õunapuu ja maavanem Esta Tamm kõiki
Tartumaa omavalitsusi, et saada ettekujutus sealsetest
rõõmudest, muredest ja tulevikuplaanidest. Omavalitsuste
juhid näitasid oma haridus- ja sotsiaalasutusi, edukaid
ettevõtteid ning kultuuri- ja turismiobjekte.

Priiuse seltsimajas andis vallavanem Jüri Raudseping
lühikese ülevaate valla elust ja edasistest plaanidest.
Seejärel tutvuti põgusalt teede ehitusettevõtte OÜ Sahkariga,
seletusi jagas firmajuht Lauri Roosiorg. Haaslava valla
tutvumisvisiit päädis Lennundusmuuseumis. Hr Mati Meos
tutvustas oma valdusi, kus võimsad lennukid varjualustes
ilutsemas. Võimalus oli ka helikopteris istet võtta. Kõiki
võlus Mati Meose pühendumus ja tema põhjalikud
lennundusalased teadmised ning lennukimudelite rohkus,
mida jagub muuseumi kolmele korrusele. Lennundusmuuseum ei ole veel valmis. Ettevõtlik juht on täis
entusiasmi ja uued mõtted ning plaanid vajavad teostamist.
Praegu on käsil õppehoone ja külaliste vastuvõtumaja ehitus
ning uued võimsad lennukid peagi väljapanekuplatsile
saabumas.

külalised Roiu perekeskuses

Viiendal juunikuu päeval tutvusid regionaalminister ja
maavanem, keda tutvumisvisiidil saatsid maavalitsuse
ametnikud, Haaslava vallavalitsuse ja valla asutuste tööde
ning tegemistega. Pärastlõunal külastati Roiu perekeskust,
kus ühe katuse all asuvad lasteaed, raamatukogu,
päevakeskus, perearst, hambaravi ja apteek. Märgiti ära
eelpoolnimetatud asutuste komplektsust ja kliendisõbralikkust. Külalised tutvusid Sillaotsa Põhikooli ja tänavu
valminud spordihoonega. Nad tundsid heameelt, et
spordihoone on lisaks põhikooli ja lasteaia lastele avatud ka
kõigile huvilistele.
Põllumajandusettevõtetest külastati OÜ Männiku Piima.
Juhatuse esimees Avo Samarüütel tutvustas firma
olmehoonet, arutleti firma edusammude ja muret tekitavate
probleemide üle.

regionaalminister Jaan Õunapuu, maavanem Esta Tamm ja
OÜ Männiku Piim juhatuse esimees Avo Samarüütel

Regionaalminister Jaan Õunapuu ja maavanem Esta Tamm
tänasid vastuvõtjaid ja soovisid kõigile optimismi, leidlikkust
ning edu tegutsemiseks.
Maie Otsa
haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja
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Volikogu viies istung 25. mai 2006. a
Volikogu otsustas:
• Anda nõusolek laenu võtmiseks Sillaotsa Põhikooli
renoveerimistööde teostamiseks
• Algatada Haaslava valla üldplaneering ja keskkonnamõju
strateegiline hindamine
• Määrata katastriüksuste sihtotstarbed:
1.1. Aardlapalu küla, Kaldamänni: maatulundusmaa (M);
1.2. Aardla küla, Kadaka: maatulundusmaa (M);
1.3. Kõivuküla, Kõivuansi: maatulundusmaa (M);
1.4. Kõivuküla, Kõivuharu: maatulundusmaa (M);
1.5. Kitseküla, Kondi: maatulundusmaa (M);
1.6. Kitseküla, Liimi: maatulundusmaa (M);
1.7. Kitseküla, Sillaotsa- Kriimani tee: transpordimaa (L);
1.8. Roiu alevik, Jõekääru: maatulundusmaa (M);
1.9. Roiu alevik, Jõeveere: elamumaa, alaliik
väikeelamute maa (EE);
1.10. Mõra küla, Tuule: maatulundusmaa (M);
1.11. Mõra küla, Karu: maatulundusmaa (M).
• Kehtestada Vooremäe Tervisekeskuse detailplaneering,
Tulluse ja Metsavahi maaüksuse detailplaneeringud.

Volikogu määras:
• Kehtestada alates 01.maist 2006 toimetulekutoetuse
määramisel arvestatavate jooksval kuul tasumisele kuuluvate
eluruumi alaliste kulude piirmäärad Haaslava vallas;
• Muudeti osaliselt Haaslava valla eelarvest täiendavate
sotsiaaltoetuste maksmise korda. Uueks toetusteliigiks
kehtestati: valla põhikoolis õppivatele õpilastele
töövihikutoetuse ning valla lasteaias käivatele lastele
õppevahenditetoetus. Määruse uut punkti rakendatakse alates
01.septembrist 2006;
• Kehtestati riikliku toimetulekutoetuse vahenditest
täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise ja teenuste osutamise
tingimused ja kord Haaslava vallas;
• Täiendati „Hooldajatoetuse maksmise korda”. Täiendavat
sotsiaaltoetust makstakse puuetega isikutele, mis otseselt on
seotud puuetega isikute hooldamise korraldamisega ja mida
makstakse hooldajatoetuse vabadest vahenditest;
• Kinnitati Sillaotsa Põhikooli arengukava aastaiks 20052008.
[Otsuste ja määrustega on võimalik tutvuda Haaslava valla
koduleheküljel www.haaslava.ee ning Roiu raamatukogus ja
vallamajas]
Aire Veske
vallasekretär

Hea lehelugeja!
Peagi saabuva suve ootuses hakkavad sulesepad jääma
päikese käes oma võidetud loorberitel puhkama. Püüan mina
seda auku täita ning otsisin mitmendat kuud roostetanud sule
välja. Leigele suvehooajale on vürtsi andnud Tallinna
pronkssõduri ümber toimunu. Poliitikas ebaõnnestunud
erakond teeb meeleheitlike ponnistuste abil ennast rahvale
nähtavaks. Paraku on saadetud oma ebakained ja narkojoobes
esindajad avalikkuse ette. Nende populismile toetuv ja
ebaadekvaatne tegevus on tekitanud rahvusvahelisi pingeid.
Sellest tulenevalt on kõik meediakanalid saanud toitu uuteks
sepitsusteks eestlaste ja venelaste vahel. Sellise käitumise
tagajärjel on võimalus Eesti Vabariigil olla negatiivses
valguses nii Venemaa kui ka Euroopa Liidu kanalitel. Selle
erakonna nn. sõbralik abikäsi on teinud samasuguse
karuteene nagu setumaa küsimuses, kus tegelikult õhutati
inimesi astuma valitsejate vastu, aru andmata, kas see nende
probleeme nagunii lahendab. Paraku tuletan veelkord
meelde, et valitsemise ajal tuleb eelnevaid lubadusi ka
pidada. Võimulolev koalitsioon on sellega seniajani kenasti
hakkama saanud ning kindlasti täidab ülejäänud lubadused.
Võib-olla tuleks pronkssõdur viia vabadussõja Muuseumisse
Lagedil. Seal on ees ootamas Lihula sammas ja lisada veel
kaua aega vaieldud Vabadusmonument. Siis on kõigil oma
sammas, ühes kohas ja kõigil omaette nutunurk!
Eelmises koalitsioonis ebaõnnestunud ja eelnevalt suuri
lubadusi jaganud erakond on teinud meeleheitlikke
ponnistusi saada palju paremaks ja edukamaks. Selleks võeti
appi teine samasugune erakond, kellega hiljuti leivad ühte
kappi pandi. Paraku ei ole ma eriti optimistlik kahe hävinud
ja rahvast võõrandunud erakonna liitumisel kindel, et saame
kohe uue ja hea. Kahe vaese abielu ei too miskipärast kunagi
rikkust majja! Mõni aeg tagasi oli samasuguseid
liitumisettepanekuid, siiski rahvasuu ütles ikka: kui KEK ja
MEK kokku panna, siis tuleb JOKK.

Kui viimasel ajal läheb riigil hästi, siis on küllalt jõude, kes
soovivad sellele küüsi taha ajada ning sellest osagi saada.
Taas on väga teravalt päevakorda tõstatatud ja riigikohtu abil
vaidlustatud sakslastele vara tagastamise küsimus. Kuigi
93% Eesti rahvast ei toeta vabatahtlikult lepingu alusel
Saksamaale siirdunud kodanikele vara tagastada, siis osa
poliitilisi jõude on väga selle mõtte poolt. Loodetakse teenida
kasu nende varade pealt, mida pole võimalik ega seaduse
järgi õigus tagastada. Pole seda teinud ükski teise
maailmasõja päevil okupeeritud riik- ei Läti, ei Leedu, Poola,
Tšehhi jt. Veelgi hämmastavam on tõsiasi, et astudes
Euroopa Liidu õigusruumi teeme me sellise otsuse
vastupidiselt meiega koos Euroopa Liidus olevate riikidega.
Seda enam, et Eesti Vabariigi Riigikogu on ratifitseerinud
Euroopa Põhiseadusliku leppe!
Ei saa seekord minna ei üle ei ümber presidendivalimistest.
Vahepeal tublisti kirgi kütnud ja kõikvõimalikke kandidaate
riigipea kohale kandideerima toonud seltskond on viimasel
ajal pisut taandunud. Seda enam, et õhutati rahvalt
küsimistega jätta välja ametisoleva presidendi kandidatuur.
Rahvaliit tegi otsuse ning teeb Arnold Rüütlile ettepaneku
kandideerida uuesti vabariigi presidendiks. President Arnold
Rüütel on oma väljaütlemistes mõista andnud, et nõustub
kandideerima juhul kui ei leita teist kõigile sobivat
kandidaati Riigikogus. See tähendab seda, et demokraatia
ring laieneb ning lisanduvad igast omavalitsusest
valijamehed. Loodame, et ei minna kaasa nende
kandidaatidega, kes eelnevalt aitasid maha müüa Eesti
raudtee, tungivalt nõudsid elektrijaamade erastamist, pidasid
läbirääkimisi nii metsade kui sadamate müügi üle. Saabuva
Haaslava valla 15. aastapäeva eel soovin Teile häid
kordaminekuid ning edu edaspidiseks.
Kõike head soovides
Koit Prants
Riigikogu liige Tartumaalt
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Hea Haaslava valla inimene!
Koostamisel on Haaslava valla üldplaneering, mille
eesmärgiks on Haaslava valla edaspidise ruumilise arengu
põhimõtete kujundamine. Hea üldplaneeringu, mis oleks
vastuvõetav ja arvestaks Teie soovide ning plaanidega,
saamiseks on oluline ka Teie arvamus - kuidas võiks elu
Haaslava vallas tulevikus areneda.
Täites käesoleva lehe lisana esitatud ankeetküsitluse ning
tehes meiega koostööd, aitad ise kujundada endale meeldivat
ja inimväärset elukeskkonda. Juhul kui Sul jääb vastuste
jaoks ruumi puudu, jätka vastamist lisalehel, tuues vastuse
ees ära küsimuse numbri.
Täidetud ankeetküsitluse saab ära anda Haaslava vallamajas,
Roiu raamatukogus, päevakeskuses ja valla bussis. Soovi
korral on võimalik ankeet täita Haaslava valla kodulehel.

Täidetud küsimustikke ootame kuni 30. juunini 2006.a.
Ankeetküsitlus on anonüümne.
Haaslava valla üldplaneeringu koostamine toimub Haaslava
Vallavalitsuse ja AS K & H koostööna. Oleme valmis
vastama küsimustele nii planeeringu kui planeerimisprotsessi
kohta. Ootame aktiivset osalemist ka planeeringupäevadel
(läbiviimise aegadest ja kohtadest teatatakse täiendavalt
ajalehes Postimees ja Haaslava valla lehes ning Haaslava
valla kodulehel).
Lennukat kaasamõtlemist!
Heiki Tooming
ehitusnõunik

38 aastat koolile truu
Elul ei ole lugu, elu on loomine.
Kas on nii, et me saame kõik, mida soovime?
Kas on nii, et me saame kõik, mida pälvime?
Kas on nii, et meid tabab kõik, mida väldime?
Aeg, sina üürikene ja üllatuslooline –
elu ei ole lugu, vaid lootus ja loomine. (D. Kareva)

Ja mitte ainult lapsed, vaid ka nende vanemad. Õpetaja Maret
on õpilastele eeskuju. Tema pilgus tunnetan tugevat isiksust.
Õpetaja elukutse juurde käib palju nõudmisi. Õpetaja peab
olema aus ja abivalmis, ta peab olema järjekindel, suutma ja
oskama õpilastega suhelda. Ilma nende põhiomadusteta
õppetööd teha ei saa. Maret Roio on olnud hea pedagoog.
Seda läbi erineva aja ja erinevate väärtushinnangute vältel.
Temas on, mida õpetajaamet läbi aastakümnete nõudnud:
kohusetunne, hoolsus, eneseohverdamine, väsimatus.
1980.aastal kirjutatakse tema atesteerimise lehes: „Roio, M.
on nõudlik ja range õpetaja. Suurt tähelepanu pöörab ta
õigete
käitumisja
tööharjumuste
kasvatamisele.
Lastevanematega on saavutatud hea kontakt. Roio, M. on
aktiivne, kergesti süttiv, abivalmis pedagoog, kellel on
arvestatav koht pedagoogilises kollektiivis, autoriteet õpilaste
ja lastevanemate hulgas.“
Töö lastega on Maretile meeldinud. Tema jaoks on tähtis,
kelleks kasvab inimene, kelle elus pole õpetajal mitte
tähtsusetu osa. Kindlasti on aastatega tulnud murede ja
erinevate probleemide tõttu õpetaja juustesse halli. Maret on
suutnud end koguda, laadida, leida taas rõõmu ning pidanud
vastu. Kõik need aastad!

õpetaja Maret Roio oma õpilastega 1. septembril 2005

Suve hakul tähistab Sillaotsa kooli õpetaja Maret Roio 60ndat juubelit. Õpetaja, kes on olnud Sillaotsa kooli süda,
otsustas panna punkti aktiivsele õpetajategevusele ning
pühenduda mõnusaks vanaemaks olemisele. Ja ta saab
sellega hakkama, sest seni pole veel kuuldud-nähtud, et
õpetaja Maret Roio ei saaks millegagi hakkama.
Meie koolis töötas Maret Roio alates veebruarist 1968.
Aukartust äratav aeg! Tema panus Sillaotsa kooli ellu ja
õpilaste arengusse on märkimisväärne. Väga paljud endised
ja tänased õpilased teavad ning kiidavad õpetaja Maret Roiot.

Jääme õpetaja Maret Roiost puudust tundma, sest me
mõistame vajadust elukogenud inimeste tarkuse järele.
Samas jääme ka lootma, et õpetaja Maret meid ei unusta ning
Sillaotsa kooli tegemistel silma peal hoiab ning sageli
sammudki meie juurde seab.
Aitäh, õpetaja Maret, palju jõudu, tervist ja rõõmu
edaspidiseks!
Ilvi Suislepp
Sillaotsa kooli direktor
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Õppeaasta taas läbi.
Eksamid on tehtud, enamikul õpilastel tunnistused käes ning
lõpuaktuski varsti läbi. On pisut nukker ja ühtlasi ka hea
meel kordaminekutest. Kindlasti polnud möödunud
kooliaasta kõigile ühtviisi kerge. Mõelgem aastast
kokkuvõtteid tehes rahulikult nii kordaläinule kui ka sellele,
mis ebaõnnestus.
Sügisel alustasid Sillaotsa Põhikoolis õppeaastat 109 õpilast,
meie kooli tunnistused said kevadel 106 õpilast.
Klassikursust kordama ei jäänud ükski õpilane ning
täiendavale õppetööle jäid 10. 40 õpilast lõpetasid klassi
heade ning väga heade tulemustega, nendest 15 teenisid
kiituskirja. Põhikooli lõpueksamid läksid täiesti arvestatavalt
ning maakoolile tavapäraste tulemustega. Loodetavasti
saavad kõik 19 lõpetajat ka väärilised lõputunnistused.
Oleme ju inimestena oma võimetelt nii erinevad ning
mõistetavalt ei saagi ega peagi kõik lõpetama
tipptulemustega. Võiks aga lõpetada võimetekohaste
tulemustega. Sageli on „kolmeni“ jõudmine ehk suuremgi
võit kui kerge vaevaga saadud „viied“. Eks me igaüks tea,
mis on hinde tegelik väärtus ja milline oli töö selle
saavutamiseks.
Õppeaastat meenutades tahaks ikka vaid positiivsel peatuda.
Väga arvukalt osalesid meie kooli õpilased maakondlikel
võistlustel-konkurssidel. Sel aastal toodi koju ka auhinnalisi
kohti. Kiitus osalejatele! Õpetajate koosseisus on muutusi,
tänase päeva seisuga on ka uued õpetajad valitud, puudu on
vaid matemaatikaõpetaja. Vallavanema ning volikogu
eestvõtmisel toimuvad selgi suvel ulatuslikud remonditööd
Sillaotsa koolimajas ning põnevusega jääme septembrit
ootama.
Aeg nõuab reaalsele elule otsavaatamist. Maakool ei ole
lapsevanema valitud vale samm. Täiesti mõttetu on kooli

pihta suunatud kriitika, kui see ei tulene asjatundja analüüsist
ning võimalikest lahenduste variantidest. Koolidel on läbi
kogu inimkonna ajaloo olnud kindel ja vägagi spetsiifiline
ülesanne – aidata ja juhtida lapsi nende täis kasvamisel.
Lapse arengu loogika on läbi aegade samaks jäänud.
Muutused on välises keskkonnas, tehnoloogiates ja
võimalustes, mitte aga sisemistes arengusfäärides.
Maakoolidest tuleb võib-olla vähe intellektuaale, aga siit
tuleb sageli palju häid inimesi. Ja seda polegi nii vähe.
Millises suunas edasi minna, see jääb igaühe enda otsustada
ja valida. Kindlasti on hea, kui me omame ettekujutust
toimunust, toimuvast ning sellestki, mis tulemas. Aeg paneb
tõesti ka palju asju ise paika.
Tööd on tehtud ning kõigil õigus teha puhkuseplaane.
Mõelgem, mida viimati koolivaheajal ise tegite? Igavust
vaevalt et keegi tundis. Sageli tundub, et koolivaheaeg – see
on nii lühike ja juba enne läbi saanud, kui jõuad üldse
suurejoonelisi tegusid tegema hakata. Pole mõtet selle pärast
hirmu tunda. Alati ei peagi iga vaba minuti pärast muretsema
ning oma aega erinevate ettevõtmistega üle organiseerima.
Tegeleme sellega, mis meile endile kõige vajalikum tundub.
Oleme ise oma aja peremehed. On mõttekas lihtsalt puhata.
Lõpetajatele soovin parajat lennukõrgust ning õigeid
valikuid. Sirutage tiibu ning tõuske, osake õigesti maanduda,
et uuesti lennata. Hoian teile pöialt! Ja ärge unustage
Sillaotsa kooli.
Õpilastele ning lapsevanematele – palju päikest ning toredate
kohtumisteni sügisel.
Ilvi Suislepp
Sillaotsa kooli direktor

Sillaotsa Põhikooli õpilaste tunnustamine
Avaldan K I I T U S T hea ja väga hea õppeedukuse ning hea ja eeskujuliku käitumise eest 2005/2006. õppeaastal järgmistele
õpilastele:
Marken Nisu
kiituskiri
6. klass
1. klass
Joanna Saar
Merlin Grosberg
Janette-Kristi Härm
Anette Traks
Kristin Klaus
Mihkel Lepson
kiituskiri
3. klass
Carmen Küdorf
kiituskiri
Garlos Lukas
Gert Skatškov
kiituskiri
Tõnis-Ingvar Mals
Alar Otsa
Martin Skatškov
Moonika Pungar
7. klass
Lotte Suislepp
kiituskiri
4. klass
Martin Grosberg
Taavi Traks
Taavi Mals
kiituskiri
Meriliis
Evart
Marje Vaht
Gerli
Manglus
Marta
Köbas
Andre-Loit Valli
kiituskiri
Denis Pappel
Oliver Leppik
2. klass
Karl Pleksner
Henrik Lepson
Triin Tõnurist
kiituskiri
Gertrud Pleksner
Merit-Karmel Annamaa
Roland Reinvald
kiituskiri
Johanna Karp
kiituskiri
8. klass
Karola Siimsalu
kiituskiri
Andris Lillemäe
kiituskiri
Liis Järvemäe
Timo Tori
Karl-Cardo Mere
Kätrin Metsla
kiituskiri
5. klass
Diana Michelson
kiituskiri
Reili Saar
kiituskiri
Reet Hüsson
sekretär-juhiabi direktori ülesannetes
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Lastekaitsepäev Roiu päevakeskuses.
Kõikvõimas ilmataat oli otsustanud 1. juunit, kõigi laste
pidupäeva, tähistada omal viisil.
Egas lapsedki alati ainult viksid ja viisakad ole. Teinekord on
vaja ikka oma iseloomu ka näidata! Nii et tuulepoiste paraad
ja vihmapiisapreilide uhke tants olid pealtvaatajatele
kaasaelamiseks valmis...
Meie toredad Mikud ja Mannid pidasid aga paremaks olla ise
oma pidupäeval peremeesteks! Päevakeskuse ruumides sai
mängida huvitavaid laua- ja sõnamänge, lustida õhupallidega
ning lihtsalt tantsida. Külla oli kutsutud Lõvi Leo, kes saabus
koos kohaliku konstaabli Harras Tiisleriga. Külakostiks
jagasid nad lastele vajalikke teadmisi, kuidas jalgrattaga
ohutult liigelda. Seejärel kutsus Lõvi Leo kõiki ühise pildi
peale.
Lõvi Leo ja lapsed

kuula ja pane tähele!

Järsku täitus tuba konnadega. Mis lahti? Kas konnade
invasioon? Ei, need olid õpetaja Annika Tõnuristi
tantsutüdrukud, kelle kaasakiskuv tants kõigile rõõmu tegi.
Kui konnad sama märkamatult lahkusid, nagu nad tulnudki
olid, jätkus lastel veel mõneks ajaks mängulusti.

tantsutüdrukud

Ja õhtusse jõudis ka pidupäev. Ilmataat otsustas lõpuks
näidata oma päikselisemat palet ja tõestas sellega, et iga
vihmapilve taga on siiski peidus suur ja soe päike.
Ilona Vaagen
valla kultuuri-ja spordinõunik

VII Võnnu kihelkonnapäev Haaslava vallas
VII Võnnu kihelkonnapäev toimub sel aastal 19.augustil
Kurepalu lauluväljaku territooriumil ja Priiuse seltsimajas.
Külla on kutsutud taidlejad ja käsitöömeistrid Mäksa, Võnnu,
Ahja, Vastse-Kuuste ja Järvselja valdadest. Ning muidugi
meie oma tublid taidlejad ja kärmed käsitöötegijad! Kindlasti
kuuleme esinemas meie oma segakoori Priius, Haaslava
meeskoori, külakapelli, näeme rahvateatrit. Samas on
teretulnud ka üksikesinejate etteasted kihelkonnapäeval,
millest oleks hea juba aegsasti teada anda. Ootame
informatsiooni kohalikelt kunstnikelt ja käsitöötegijatelt,
kelle tõid ja taieseid saaksime nii külalistele kui omakandi
rahvale eksponeerida.
Alljärgnevalt kihelkonnapäeva esialgne ajakava:
12.00
Kihelkonnapäeva pidulik avamine Kurepalu
lauluväljakul
12.15 - 22.00 Näitus Haaslava valla kunstiharrastajate
töödest Priiuse seltsimajas

12.30 - 13.45 Kodulookonverents ja temaatiline viktoriin
Priiuse seltsimajas
12.30 Avatud erinevad käsitöötelgid Kurepalu
lauluväljaku territooriumil, kihelkonnasalli kudumine
14.00 Mängud ja võistlused lastele, täiskasvanutele
ja peredele lauluväljaku territooriumil
15.00 - 16.00 Kihelkonna
Rammumees
lauluväljaku
territooriumil
16.00 - 17.00 Taidlejate esinemised laululaval
17.30 - 19.00 Kurepalu rahvateatri etendus „Pisuhänd“
Priiuse seltsimajas
19.00 - 22.00 Autasustamine, lõkke süütamine. Simman
Kurepalu külakapelliga. VII Võnnu kihelkonnapäeva pidulik
lõpetamine
Ilona Vaagen
valla kultuuri-ja spordinõunik
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Õnnitleme juulikuus sündinuid
2
5
6
9
10
12
17
19
20
24
26
27
28

Kusta Adamson
Ellen-Maie Tikk
Evald Laur
Jüri Nuka
Reino Talbonen
Helju Paulson
Viive Oidsalu
Viivi Rebane
Maie Kajalaid
Tiiu Raidla
Ilme Manglus
Hilja Stümper
Rein Soobik
Linda Mällo
Aime Saag
Lydia Viilup
David Kuruk
Valentina Gerassimova
Maimu Parts
Heldi Kajastu
Maie Koidu
Vello Abel

1923
1934
1945
1940
1925
1934
1939
1938
1935
1939
1942
1926
1945
1929
1935
1928
1933
1928
1932
1939
1940
1944

Uniküla
Igevere
Kriimani
Mõra
Ignase
Aardla
Alaküla
Kitseküla
Igevere
Mõra
Uniküla
Igevere
Igevere
Paluküla
Lange
Päkste
Aadami
Roiu
Roiu
Aardla
Uniküla
Aardla

29 Mati Õun
30 Hilda Liiv

1946
1918

Haaslava
Päkste

Palju õnne!

Sünniaasta 2006
Erkki Peedumäe
18.05.2006
Aardlapalu
Gretta Nikolajeva
31.05.2006
Aardlapalu
Sandra Vetka
15.06.2006
Igevere
Palju õnne!

Haaslava valla kultuuri- ja spordiüritused
22.06.06
23.06.06
23.06.06
30.06.06
08.07.06
08.07.06
15.07.06
19.08.06

Sillaotsa Põhikooli lõpuaktus
Haaslava valla jaanipidu Priiuse seltsimajas ja Kurepalu lauluväljakul
Võidupüha 87. aastapäeva tähistamine Kurepalu Vabadussamba juures. Presidendi süüdatud
võidutule vastuvõtmine ja jagamine soovijatele (kaasa võtta tõrvikud või laternad)
Vallavanema vastuvõtt kõikidele koolilõpetajatele Priiuse seltsimajas. Vastuvõtt kutsetega.
Haaslava valla 15.aastapäeva pidulik tähistamine vallamaja õue-alal
XXIX Haaslava meestelaulupäev Kurepalu lauluväljakul
Haaslava valla I külademängud Kurepalu lauluväljakul
VII Võnnu kihelkonnapäev Priiuse seltsimajas ja Kurepalu lauluväljakul

kell 17.00
kell 18.00
kell 20.00
kell 16.00
kell 16.00
kell 17.30
kell 15.00
kell 12.00

XXIV Vooremäe mängud.
Selle aasta Vooremäe mängude korraldaja oli Kambja vald.
Võistlused peeti uhiuue Kambja Põhikooli staadionil.
Haaslava valla 40-liikmeline võistkond esines kõikidel
kavasolevatel aladel. Saavutati ka rida auhinnalisi kohti.
Kolmanda koha mängis välja võrkpallimeeskond koosseisus
– Kristo Tülle; Priit Pedak; Andreas Tülle; Janar Kuiv;
Diimar Tarajev; Kristjan Karu ja Janno Riives.
Kuna tuul ei lubanud naiskonnal indiacat mängida, siis
võistlesid ka nemad võrkpallis, meie vallale tuli taas kolmas
koht, mängisid: Egget Säde; Olga Tasa; Sandra Vaagen;
Kaisa Vaagen ja Helin Tikk.
Poiste jalgpallivõistkond, kus mängisid Margus Jansen;
Veiko Kõiv; Jorma Kõõra: Kristjan Kirm; Ingvar Dubolazov;
Ivo Dubolazov; Kait Arujõe ja Vjatseslav Kotskin, oli taas
väärt kolmandat kohta.
Mälumängus kuulusid võistkonda: Jüri Raudseping; Tiit
Kruusement; Heiki Vään ja Diimar Tarajev – tasuks teine
koht suursoosiku Kambja järel.
Teise koha võitles välja ka Heiki Vään rammumehe
konkursil.

Esikohti tuli seekord samuti kaks: vallajuhtide võistluse
võitis Haaslava esindus koosseisus Jüri Raudseping; Tiit
Kruusement. Meeste kuulitõukes oli parim Heiki Vään
tulemusega 10,22.
Väga südilt võistlesid endast palju vanemate vastu Merlin
Grosberg; Mirjam Grosberg; Martin Grosberg; Brenda
Pintsaar; Gertrud Pleksner; Karl Pleksner.
Väljaspool võistluste ametlikku programmi toimunud aladel
läks meie valla esindajatel samuti päris hästi. Eelkooliealiste
tillujooksus olid kaks paremat Joosep Pleksner ja Frank
Pintsaar, korvpalli vabavisetes jagasid esikohta võrdsete
tulemustega Kattrina Lõssenko ja Helin Tikk, meestest sai
samaga hakkama Kait Arujõe, joogikasti hoidmise võistlustel
jagas esikohta Heiki Vään ja kolmandat kohta Priit Pedak.
Kõik auhinnatud said tasuks diplomi ja kena medali.
Järgmisel aastal võõrustab Vooremäe mänge Mäksa vald.
Tiit Kruusement
Sillaotsa spordihoone juhataja
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Jaanipäeva liiklusohud
Kätte on jõudnud aasta kõige lühem öö ja rahvale
kauaoodatud peoaeg. On ka koolide lõpetamise aeg ja seega
on peolisi tavapärasest rohkem. See on aasta kõige tähtsam
periood, kus hirmuvärinal loodetakse, et politseinike tark
tegutsemine aitab joobes autojuhtide ja uljaspeade
põhjustatavat traagikat ära hoida. Samuti on vallaelanike
jaoks tähtis, et politsei ennetaks joodikute-lärmitsejatekraaklejate poolt tujurikkumist jaanitule ilusaima osa ajal,
kus kõik pidulised lastest vanamemmede-taatideni koos.
Seoses sellega soovib politsei Teile meelde tuletada sel ajal
liikluses valitsevatest ohtudest ja anda mõned soovitused:
-Kaine grupijuht leppige aegsasti enne peole minekut
omavahel kokku, kes jääb kaineks juhiks ning kes vaatab
seltskonda kaine pilguga. Rooli mine väljapuhanuna ja

kainena. Kui kahtled oma kainuses, võid enne sõidu
alustamist pöörduda lähima politseipatrulli poole, et teostada
alkomeetriga joobekontroll.
-Kohalesõiduks varu piisavalt aega. Ära kiirusta mõttetult.
Jaanipäeva ajal toimub palju üritusi. Peab arvestama, et sel
ajal on roolis palju vähekogenud sõidukijuhte. Liigne
kiirustamine võib kaasa tuua politsei poolt avastatud lubatud
sõidukiiruse ületamise eest kopsaka rahatrahvi, mis võib
rikkuda peotuju.
Ohutut jaanipäeva liikluses!
Harras Tiisler
vanemkonstaabel

Politseiteated
 19.mail paluti politseilt abi Metsanurga külas alkoholi
tarvitamise ajal tekkinud arusaamatuse lahendamiseks
kooselava mehe ja naise vahel. Politsei rahustas osapooled ja
vägivallatseja lahkus.
 19.mail varastas Mäksa valla kodanik Illar Metsanurga
külas asuvast majast suitsupaki väärtusega 10 krooni. Teo
toimepannud isikut karistas politsei väärteo toimepanemise
eest rahatrahviga.
 28. mail Kurepalu külas sõitis teelt välja sõiduauto BMW
ja rullus üle katuse. Liiklusõnnetuses inimesed vigastada ei
saanud. Teelt väljasõidu põhjuseks oli juhi tegelemine sõidu
ajal kõrvaliste asjadega.
 30. mail teatati politseile metsaraiest Igevere külas.
Kontrollimisel selgus, et metsa väljaveoga tegelenud
traktoristil ei olnud dokumendid korras. Info edastati
metsaraie seaduslikkuse kontrollimiseks Keskkonnakaitse
inspektsioonile.
 02. juunil teatati lahtisest ja järelvalveta koerast Aardla
külas, kes takistas teel kõndivaid inimesi. Aardla küla elanike
abiga tehti kindlaks koera omanik, kes viis kodunt
ärajooksnud koera koju tagasi.
 06. juunil sõitis Kurepalu külas teelt välja
kruusakoormaga veoauto. Inimesed õnnetuses vigastada ei
saanud.
 07. juunil teatati, et Aardla külas Keskuse 3 maja
garaažide juures on rüüstatud sõiduauto Opel. Kontrollimisel
selgus, et nimetatud auto oli ostnud varuosadeks sama maja
elanik.
 09. juuni hommikul paiskus Koke külas ümber ebaõigelt
valitud sõidukiiruse tõttu sõiduauto haakes olnud järelhaagis,
mille tulemusel sai haagis tehnilisi vigastusi.
 11. juuni pärastlõunal teatati politseile kaklusest Aardla
külas Võsastiku talus. Politseipatrulli kohalesaabudes olid
osapooled lahkunud ja keegi ei soovinud enam politseile
midagi avaldada.

 11. juunil hommikul avastati, et ajavahemikul 09.06 kella
kaheksat õhtul kuni 12.06. kella kaheksani hommikul on
lõhutud Roiu lasteaia „Kukupai“ territooriumil inventari:
istepink, puidust vedur ja laste mängumaja. Konstaabel ootab
teavet vandaalitsejate kohta, et neid karistada vastavalt
seadusele.
 11. juuni kella 02.00 ajal lõhuti Aardlapalu külas
Palupealse 3 maja ukseklaas ja tööriistakuuride lukud.
Käivitus valvesignalisatsioon, mis ilmselt lõpetas edasise
sissetungimise.
 12.juuni päeval teatati joobes sõidukijuhist Roiu tanklas.
Kontrollimisel selgus, et alkoholijoobes Peeter andis sõiduki
juhtimise üle samuti alkoholi tarvitanud Aarnele. Aarne
toimetati joobe meditsiiniliseks tuvastamiseks ekspertiisi,
kuna temal on kehtiv karistus samalaadse õigusrikkumise
eest.
 Hea vallarahvas, et suvi mööduks meeldivalt, ärge jätke
oma vara järelvalveta. Olge tähelepanelikud Teie valduste
juures liikuvate võõraste ja kahtlaste isikute suhtes. Meie
vallas hoogustuv ehitustegevus meelitab siia ehitusmaterjalide ja tööriistade vargaid. Hoidkem oma vara.
 Kõikidest oma tähelepanekutest ja kahtlustest võite
teatada valla konstaablile tel. 53 307 112 või politsei
lühinumbril 110.
 Suve saabudes on paljud suvemajad ja suvekodud
täitunud elanikega. Samuti on paljude suvemajade(suvilate)
ümberehitamisega elumajadeks ja hoogustuva elamuehitusega kasvanud valla elanike arv. Siinkohal edastan
operatiivteenistuste nimel palve. Teie poolt kutsutud
operatiivteenistuste kiiremaks kohalesaabumiseks tuleks
elamud tähistada majanumbrite ja tänavanimetust tähistavate
siltidega, viidad tänavanimega võiksid olla tänava alguses ja
korterelamutes korterinumbrid paigaldatud korteriustele.
Meeldivat suve soovides,
Harras Tiisler
vanemkonstaabel
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Informatsioon
• Tähelepanu kooliõpilased! Ajavahemikus 26.-30. juuni k.a. saate vallamajja ära tuua oma Õpilase sõidu kiipkaardid.
• Alates 3.juulist k.a. töötab Roiu apteek suvise töögraafiku järgi. Apteek on avatud ainult esmaspäeviti 9.00-13.00
• Lugupeetud koolide lõpetajad!
Vallavanem kutsub kõikide koolide lõpetajaid (registreeritud elukoht Haaslava vald) vastuvõtule 30. juunil kell 16.00
Priiuse seltsimajja. Palume endast teada anda, kes pole vastuvõtukutset saanud telefonil 7 490 130 või 51 16 104 (M. Otsa).

Õnnitleme Haaslava valda kinnitatud omavalitsusliku staatuse 15.aastapäeval. Eestimaa Rahvaliit

Haaslava valla jaanituli 23.juunil.
Priiuse seltsimajas:
18.00 Esineb Segakoor Priius
Kurepalu rahvateater etendab ühe vaatuse E. Vilde komöödiast „Pisuhänd”
Kurepalu Vabadussamba juures:
20.00 Presidendi poolt süüdatud võidutule vastuvõtmine ja edasiandmine vallarahvale
Peaministri mastivimplite kätte andmine konkurssi „Kaunis kodu” võitjatele
Kurepalu lauluväljakul:
20.00 Jaani-karaoke ja tants külakapelliga Priius
Jaanilaupäevased rahvuslikud jõukatsumised. Auhinnad!
Jaani-õnneloos, võistlused pisi-Jaanidele
Jaanitule süütamine
22.00 Tants ansambli „Valik” saatel
KOHTUMISENI JAANILAUPÄEVAL KUREPALUS!

Surnuaiapühad Võnnu kihelkonnas 2006.
Ahja kalmistul
24. juuni kell 12:00
Ahunapalu (Peravalla) kalmistul
25. juuni kell 13:00
eelneb armulauateenistus Võnnu
kirikus kell 11:00
Võnnu vanal kalmistul
2. juuli kell 13:00
eelneb armulaud Võnnu kirikus kell
11:00
Pedaspää kalmistul
9. juuli kell 13:00

Võnnu uuel kalmistul
16. juuli kell 13:00
eelneb armulaud Võnnu kirikus kell
11:00
VÕNNU KIRIKUS:
Lasteristimine
23. juulil kell 11:00
Oma lapsi võivad ristimisele tuua
kõik. Aga enne on vaja kantseleis
või telefoni teel asjad täpsemalt läbi
rääkida.

Kuldleer
6. august kell 11:00
Isekeskis
kokkusaamisele
ja
leeritõotuse meeldetuletamisele on
oodatud kõik 1956 aastal Võnnu
kirikus
leeriõnnistuse
saanud.
Samuti ka need, kes leeris käinud
varem või mujal, aga kuldleeris seni
käimata.
Registreerumine ja lisainfo:
749 2322, 529 3100

Leeri (lühi) kursus
Algab 29. juulil kell 12:00 Võnnu
kirikus. Leeripüha augusti lõpus.

Urmas Paju
Võnnu kiriku praost

Mälestame lahkunuid

Lauri Mets
30.04.1927 - 11.06.2006
Kurepalu

Reet Trei
04.08.1962 - 17.06.2006
Aardlapalu

Väljaandja: Haaslava Vallavalitsus — 62101 Kurepalu, Tartumaa  7 490130.
Toimetaja: Ilona Vaagen (teataja@haaslava.ee). Trükkija: Trükikoda Alfaprint

