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On koolirõõm kui kuldne kukehari,
paehallil kivil harva puhkeb õis.
Rõõm ongi karmis koolielus parim,
mis meile jääb, mis üle elab kõik.
(V. Laar)
Edu- ja õnnerikast uut õppeaastat!
Haaslava Vallavolikogu
Haaslava Vallavalitsus

Sillaotsa koolimaja uue õppeaasta eel
Igal aastal on suvevaheajal kooliruumides remonti tehtud.
Lähtuvalt võimalustest on need siis piirdunud kas ruumide
värskendamisega värvimise teel või osade ruumide
ulatuslikemate remonditöödega. Käesoleva aasta kevadel
riigihanke korras suveks väljakuulutatud tööde maht oli üks
viimaste aastate mahukamaid, mis sisaldas koolihoone
katusekatete vahetust, seniselt ahjuküttelt üleminekut
keskküttele koolimajale juurdeehitatud maagaasiküttel
töötava katlamaja baasil, ventilatsioonisüsteemide ehitamist,
mitmete ruumide ja koridoride remonti ning joogivee
puhastusseadme paigaldamist kooli teenindavasse puurkaevpumplasse. Töid juhtis peatöövõtjana riigihankes odavama
pakkumise teinud AS JB Ehitus, kes oli nõus eelpool
loetletud tööd tegema 3,8 milj krooni eest. Abi tööde
rahastamiseks saime programmist Eesti riikliku arengukava
Euroopa Liidu struktuurfondide kasutuselevõtuks – ühtne
programmdokument aastateks 2004 – 2006 meetme 4.6
“Kohalik sotsiaal-majanduslik areng” osast 4.6.1 “Kohaliku
füüsilise elukeskkonna arendamine” 1,74 milj krooni, mida
taotlesime Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kaudu.
Tööde suur maht on meid suvi läbi pinges hoidnud – kas
ehitajad jõuavad ikka kooliaasta alguseks töödega toime
tulla. Ei jätnud remonditööd puutumata ju ühtki ruumi
koolimajas, sest väljalõhutud ahjude kohtadele tuli ehitada
seinad, taastada ahjualune põrand, viimistleda ventilatsioonija kesküttetorude seintest, lagedest ning põrandatest
läbiviikude avad. Ainuüksi vajalike avade (ca 200tk)
puurimiseks kulus aega üle kuu, kusjuures avade diameetrid
ulatusid 3 sentimeetrist 40 sentimeetrini. Ehituse käigus
osutus probleemiks kooli olemasolev elektrijuhtmestik, mis
peale koridori seinakilpide mahavõtmist osutus ohtlikus
seisukorras olevaks. Et olemasolevad juhtmed jäid ette ka
puuritavatele ventilatsioonitorude avadele, siis tuli suur osa II
korruse koridori elektrijuhtmestikust uuendada. Need
vajalikud lisatööd tõstavad aga kindlasti hoone tuleohutust.
Nagu vana ehituse ümberehitamisel ikka, tekkis probleeme
teisigi. Peatöö- ja alltöövõtjate kiituseks leidsid need alati
kiired lahendused. Remonditööde käigus saime mitmeid
asjalikke ettepanekuid projektis pakutud lahenduste

parandamiseks. See näitas ehitajate tõsist ja loovat suhtumist
oma töösse.
Suuremas mahus said tööd küll õppeaasta alguseks tehtud,
mistõttu õppetööga saab õigeaegselt alata, kuid ehitajal kulub
vaegtööde likvideerimiseks veel paar nädalat. Neid töid
tehakse ruumides, mis ei ole õppetööga seotud ja võimalusel
kasutatakse õppetööväliseid aegu. Uudistamist koolimajas
aga õpilastel jagub, kuna sisepilt on paljus muutunud.
Harjuda tuleb ventilatsioonitorustikega, radiaatoritega jms.
Kindlasti aga paranevad õppimistingimused, kuna
temperatuur klassiruumides saab olema ühtlane ja ruumid on
pidevalt varustatud värske õhuga. Siit järelduvalt saab loota
paremaid õpitulemusi.
Koolipere tähistab sellel aastal hariduse andmise
240.aastapäeva. On tore, et nii väärikaks tähtpäevaks on
kooliperel kasutada uus spordihoone ja kaasaegselt
remonditud ruumid.

Soovime algavaks õppeaastaks õpetajatele, õpilastele ja
lastevanematele edukaid kordaminekuid õppetöös!
Jüri Raudseping
vallavanem

2

Teataja

Tervitused algavaks õppeaastaks!
1. septembri eel on tavaks rääkida astrikimpudest,
värvilõhnalisest koolimajast, uutest koolitarvetest, targaks
saamise ootusest. See on osake koolialguse rituaalist, mis
paneb meie südamed oodatava päeva pidulikkuse ees
põksuma.
Selle piduliku päevaga juhatame sisse piisavalt pika ja tööd
täis kooliaasta. Püstitame erinevaid ootusi ja lootusi ning
üritame anda endist parimat. Igale meist tähendab uus
kooliaasta erinevat – mõnele on see esimene, mõnele
viimane ja kellele tavaline, kellele eriline.

Igal sügisel loodavad õpetajad, õpilased ja lapsevanemad, et
algab edukas, mitmekülgne ja huvitav kooliaasta, parem kui
eelmine.
Usume selgi korral, et nii läheb.
Ilusat kooliaastat kõigile!
Ilvi Suislepp
Sillaotsa Põhikooli direktor

Presidendi tapmine eesti moodi
Me oleme vastu tahtmist saanud jälgida vastikut
tragikomöödiat ning peame tõe ja õiguse nimel õuduse, häbi
ja alandusega tunnistama Kodu-Eesti näitel, kuidas
poliitilised kired on saastanud ühiskondlikku teadvust sel
määral, et madalama valulävega inimesed tunnistavad:
„Sellist Eestit me küll ei tahtnud.“
Algas see ju kõik pehmetes toonides ja tagantjärgi võib
öelda, et mõningase inimliku alatooniga. Korrati üle meile
kõigile teadaolevaid asju, et Rüütel on endine, sest ta oli
komparteis juhtival kohal, kahjuks ta ei oska inglise keelt,
eriti tuleb kahjuks see, et ta oskab vene keelt. Ta pole enam
noor ja noorus ei tule ju iial tagasi. Ta peaks oma vanust
häbenema, sest uues Eestis ei maksa vanade kogemus ja
tasakaal noorte energia ja tarkuse kõrval mitte kui midagi.
Aga Reiljan ja Savisaar ei teinud neist vihjetest ega
otseütlemistest välja. Samuti ei muutnud oma meelt Eesti
rahvas.
Seejärel pakuti rahvale meeleparandamise eesmärgil mitmeid
avalike küsitluste kokkuvõtteid, muidugi koos seletustega, et
Rüütli poolt on veel vaid vanad, vähese haridusega ja väikese
sissetulekuga inimesed või päris luuserid. Kahetseti, et neid
on liiga palju, isegi nii palju, et rahvale ei saa veel anda
õigust presidendi otsevalimiseks. Seepärast tuleb president
senikaua valida kõverat teed pidi.
Päris huvitavaid etendusi andis parteiülese presidendi
valimise parteidevaheline seltskond. Usutavasti teadsid kõik
osapooled, et sellest küll mingeid küpseid vilju välja ei
kooru. Teadis ka televaataja, milline osa sellest pundist pidas
seda algusest peale vaid tribüüniks, kust võib oma Rüütlivastasust demonstreerida ja rahvast agiteerida suhteliselt
viisakal kombel. Ainult Veskimägi eelistas esinemist
ebaviisakal moel.
Veel ühe katse Rüütli mustamiseks ja tema toetajatele aru
pähepanemiseks tegi Kivirähk, keda tunnustatakse autorina,
kes on omale ise kätte võidelnud õiguse avaliku sõna abil ja
karmi naljana tõrvata keda tahes, alates vaesest sulist kuni
Püha Kõigevägevama ja Kolmainsuseni. Ta on intelligent, ei
määri sealjuures oma käsi, sest ta teeb musta tööd mustatöö
kinnastega. Antud juhul aga oli asi naljast kaugel.
Edasi otsiti juba abi või tõmmati kaasa ekstremistid,
narkomaanid ja lihtsalt närukaelad, kes on alati olnud valmis
raha eest või enese näitamiseks tegema seda, mis kohta
tavakodanik ütleks, et see ei lähe mitte.
Kas pole siis närukael see, keda saab saata laste peole, panna
seal käituma inimväärikust alandavalt ja selle avalikul
kirjeldamisel lisama tegelikkuse pähe veel oma haiglasi
fantaasiaid. Kas ei ole sedasama iga ajakirjanik, kes niisugust

alatusega segatud räpast valet tõena pakub ja ülima
silmakirjalikkusega lisab, et ta teeb seda südame sunnil ja
Eesti heaolu nimel. Sellist inimlikkust tapvat Eestit pole
paljud meist iial tahtnud ega hakka kunagi tahtma.
Seejärel tõstatas äärmuslaste seltskond avalikul kontserdil
oma sinimustvalget hinge ja ihu katva punase särgi esiküljele
trükituna retoorilise küsimuse: Kaua veel! Ja tagaküljelt võis
lugeda vastuseks: Kommarid ahju! Ahjuajajad ei tahtnud
Rüütlit ahju ajada üksinda, vaid ikka parajas meeldivas
seltskonnas ehk nagu öeldi: koos grupi seltsimeestega.
Ülikooli õpetatud semiootikud leidsid konteksti- ja
tervikanalüüsi abil, et selles pole ei kuritegu ega väärtegu,
aga kuna see siiski tegu oli, siis järelikult heategu. Juudid
ahju! oleks muidugi teine asi ja hoopiski iseasi.
Õudne, et meil on närviarste, keda tuleb karta, et nad sind
näiteks sõnavääratuse pärast avalikkuse ees solgiga üle
kallavad. Kas ei ole siin tegemist valikulise mälukaotusega,
nimetatagu seda mistahes moel, et unustatakse mitte ainult
arsti, vaid igasugune inimlik eetika oma (poliitiliste)
tõekspidamiste pärast? Kas me peame nüüd hakkama ka
perearste otsima maailmavaatelisel alusel? Kas ka Eestis on
vene ajal närviarste kasutatud hullumajja saadetud
teisitimõtlejate meelsuse “ravimiseks”? Kas see polnud nüüd
hoopiski katse teist inimest sõnaga tappa? Tahaks neile
küsimustele vastust saada. Muide, on vast ehk päris
loomulik, et seda ja eelpool toodut taluma pidanud inimene
võib aja jooksul hakata ilmutama mõningaid väsimuse
tundemärke, olgu ta siis president või presidendi kandidaat.
Isegi kõrvaltvaatajal on valus ja väsitav.
Taagepera teab ajaloost (18.augusti Päevaleht), et mõned
riigijuhid on olnud liiga vanad ning pole seetõttu suutnud
kogu endale võetud koormust taluda ja koormat kanda
seaduses kehtestatud ametiaja lõpuni. Ta aga ei tuletanud
meelde, et USA-s on olnud ka kombeks tulistada tina nende
pihta, keda sõnadega tulistamine pole tapnud. Ikka on leitud
oma suures riigis mõni vaimsete häiretega inimene, kes USA
tuleviku nimel on mõrva täide viinud.
Ma ei taha rääkida Hõbemäe artiklist samas lehes. Vast ehk
keegi teine, näiteks mõni närviarst paneb talle selle põhjal
diagnoosi.
Jääb küsimus: Kas me peaksime neile ja ilmselt veel
jätkuvatele alatustele alistuma, et säästa Rüütli elu ja tervist?
On ju tema senised ja kogu rahvale teada olevad teened nii
suured, et mistahes katsed neid pisendada on jäänud
tulemusteta.
Arvo Sirendi
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VII Võnnu kihelkonnapäev Kurepalus
Selle aasta kuum ja päikesepaisteline suvi oli Haaslava vallas
tegude- ja üritusterohke. Eriti tihe oli sündmuste poolest
juulikuu. 8. juulil tähistasime pidulikult valla 15. aastapäeva
ja samal päeval toimus Kurepalu lauluväljakul XXIX
Haaslava meestelaulupäev. Viimasest jääb veel aastatekski
meelde Revalia kammermeeskoori võrratu kontsert.

Võnnu kihelkonnapäeval räägitakse alati ka ajalooteemadel.
Päevakavas on alati kindel koht kodulookonverentsil, kus
räägitakse paikkonna muistenditest ja folkloorsest pärandist.
Nii oli see ka nüüd. Priiuse seltsimajas toimunud
konverentsil oli meil hea võimalus kuulata Ilmar Voltri
huvitavat ettekannet Haaslava valla kohamuistenditest,
talumeeste liignimede saamisloost jms.

Fotonäitust uudistamas

Juulikuu 15. kuupäeval toimusid I Haaslava valla
külamängud. Kuigi osavõtt jäi oodatust napimaks, jäid
kohaletulnud ja võistlustest osavõtnud külade elanikud
üritusega rahule. Nii et kohtumiseni II Haaslava valla
külamängudel!
Augustikuu suurim ettevõtmine oli aga kindlasti VII Võnnu
kihelkonnapäev. Külalisi oli oodatud kõigilt muistse Võnnu
kihelkonna aladelt. Selle tähtsa päeva tarvis tegi meie oma
Eevi Rohusalu ka teemakohase laulu, Alljärgnevalt väike
katkend laulust:
Tule kokku, tore rahvas, saame kokku Haaslaval.
Lööme laulu, tantsu vahvalt, Kurepalu metsa all.
Ref.: :,:Kui Sina kuuled pillihääli, laula ka!
Oh kui hea on pilli järgi tantsida!:,:
Kihelkonnapäeva
avatseremoonial
oli
kõige
rohkearvulisemalt esindatud Mäksa valla esindus. Nimelt
toimus Mäksa vallas sel päeval traditsiooniline jalgrattamatk,
mille üks peatuspunkte oli Kurepalu lauluväljak.

Kõneleb Ilmar Voltri

Piret Voolaid kodulookonverentsil

Teiseks kõnelejaks oli Kirjandusmuuseumi teadur Piret
Voolaid. Tema ettekande teema oli „Mõistatustest ja
mõistatamistest. Võnnu kandi eripäradest peale selle”. Tore
oli tõdeda, et viimase 100-150 aastaga on meie ümber
toimunud suured muudatused pea et igas eluvaldkonnas, aga
mõistatused, mida mõistatati 19. sajandil, on tuttavad ka 21.
sajandi lastele.
Eest kui ora, tagant kui kera, takast kui leevalapju? Kana
Üts sant, sada mäntlit? Kapstapää
Lauluväljakul oli palju huvitavat nii väikestele kui suurtele
pidulistele. Toimus tõukoerte tutvustus, mida juhatas pr Elle
Tamm. Käsitöötelgis oli võimalik osta endale sobilik kübar
või sokipaar. Samuti sai oma näppude nobeduse ja isikupära
kududa kihelkonnasalli sisse. See on üks huvitav sall, mida
on kootud juba seitse aastat, igal Võnnu kihelkonnapäeval. Ja
lõppu sellel kudumistööl ei paista tulevat!
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Lapsed said erinevates võistlustes ja mängudes proovile
panna oma osavuse, täpsuse ja kannatlikkuse. Võidetud
auhinnad aga olid ju seda väärt!
Ei leidunud sel päeval aga ühtegi rammumeest, kes oleks
uhke ja austava tiitli eest julgenud võistlustulle astuda. Võibolla on see märk üha emantsipeeruvast ühiskonnast?
Rahvatantsijad ja lauljad Ahjalt ja Võnnust, duett Anneli
Vohla & Udo Vään ja meeskoor Haaslavalt ning
kandlemängija Kalle Vassila Mäksalt sisustasid taidlejate
kontserdi lauluväljakul. Kõik esinejad said suure aplausi
osaliseks.

Kalle Vassila

Ahja kultuurimaja naisansambel

Anneli Vohla ja Udo Vään

Tantsumemmed Ahjalt

Edasi jätkus tegevus Priiuse seltsimajas, kus meie segakoori
esinemine juhatas sisse kauaoodatud Kurepalu rahvateatri
etenduse „Pisuhänd”. Sellist rohkearvulist publikut seltsimaja
saal vist ei mäletagi. Etendus võeti publiku poolt vastu
kauakestva aplausi ning rohkete lilledega.
Suviselt soe ja mõnus päev hakkas tasapisi õhtusse jõudma.
Emotsioone ja muljeid oli sel päeval saadud kuhjaga. Ja
jäidki veel öelda suured tänud kõigile abilistele ja esinejatele
selle toreda ettevõtmise õnnestumise eest ning ühiselt
süüdata lõke. Koos laulsime veelkord Eevi loodud
„Kihelkonna laulu”, et see kindlamini terve pika aasta meeles
püsiks.
Kurepalu külakapell jäi oma tantsulugudega lõpetama VII
Võnnu kihelkonnapäeva.
Aitäh toetuse ja abi eest Eesti Kultuurkapitali Tartumaa
Ekspertgrupp, Maire Manglus, Marju Jansen, Anne Laur,
perekond Vohla.
Ilona Vaagen
kultuuri-ja spordinõunik

Kaera-Marid Võnnust
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Sportlik perepäev Ignase spordiplatsil
Kolmandat aastat järjest toimus laupäeval, 26. augustil
võrkpallimatš Ignase spordiplatsil. Seejuures peab nentima,
et aasta-aastalt muutub see üritus järjest populaarsemaks ja
põnevamaks. Pealtvaatajaidki on igal aastal järjest rohkem ja
võistkondade tase on muutunud tugevamaks. Peakohtunik
oli Rait Rikberg, kes on Haaslava valla võrkpalliplatsidel
viinud läbi lühitreeninguid juba teist aastat. Seekord olid
kohal külalised Tartust: kümmekond Halley klubi liiget
ning ka DJ Ervin Hurt. Võistkondi registreeriti kuus.
Soovijaid oleks olnud veel rohkem. Võrkpalli tasub ikka
edasi harjutada, kuna järgmine võistlus on toimumas juba
paari kuu pärast Sillaotsa Spordihoones.

Tulemused olid järgmised:
1. koht: Villemid, 2. koht: Pole oluline, 3. koht: Roiu, 4.
koht: Kure-Uni. 5. koht: Abiks ikka, 6. koht: Tartu Halley
klubi võistkond, kes olid kõige nooremad võistlejad.
Kõik võistlejad said väikesed auhinnad. Võitjatele oli, nagu
igal
aastal,
kingituseks
võrkpall,
mida
ehtisid
professionaalsete võrkpallurite Ragnar Pähn´i ja Rait
Rikbergi autogrammid. Võitjameeskonda kuulusid Ormes,
Rando, Herkki ja Ronald, kes ei ole põlised Villemi küla
elanikud. Meeskond Villemid, andsid äsja saadud auhinna
üle Villemi küla noortele, et nad saaksid pallimängu
harjutada.
Halley klubi poolt oli organiseeritud vabaõhudisko, DJ Karl
Kukke jätkas õhtut
muusikaga. Sealhulgas jätkus ka
võrkpalli mängimine juba hämaral spordiplatsil.
Üritus toimus Avatud Noortekeskuse projekti raames ja
siinkohal tahaksin tänada Tartu Maavalitsust ja Haaslava
Vallavalitsust, kes selliseid toredaid spordiüritusi ikka ja jälle
on toetanud. Tänusõnad ka Tiit Kruusemendile, kes aitas
kohapeal üritust läbi viia.
Avatud Noortekeskuse projekti raames jätkub koostöö Tartu
noortega ja oodata on põnevaid ettevõtmisi.
Head kooliaasta algust kõigile ja uute kohtumisteni,
Maive Otsa
ANK projekti eestvedaja

Vasakult: Villemite 4-liikmeline võistkond ja Ragnar Pähn, Rait Rikberg ja
Maive Otsa.

Minu suve elamus
Kohe peale kooli lõppu läksin ma koos kahe sõbraga tööle
kodu lähedasse puidufirmasse. Seal käisime tööl, kuni mul
hakkasid laagrid. Selle suve jooksul jõudsin ma käia kolmes
laagris. Ja neist esimene oli trennilaager. Ma käin Tartu Do
klubis judo trennis.
Laager toimus Võru lähedal Meegomäe Lahingu Koolis.
Meil toimusid seal treeningud erinevate treenerite käe all,
treeneriteks olid Aavo Põhjale, kes on Eesti koondise
peatreener, ning Venemaa kaks endist olümpiamedali meest.
Laagris oli külalisi Soomest ja Venemaalt, kes pakkusid
võistlustele tugevat konkurentsi. Laagris toimus palju
huvitavat: maleturniir, sai mängida võrk- ja korvpalli ning
saalihokit.
Peale laagri lõppu jõudsin ma hetkeks koju, et minna
järgmisesse laagrisse, milleks oli Tartu maleva Noorkotkaste
ja Kodutütarde suvelaager ning kuhu ma ei jõudnud kohe
alguseks kohale, sest kahe laagri toimumisajad kattusid.
Laagris toimusid sportmängud, mina saingi osaleda vaid
võrkpallis, kuna teised võistlused olid minu saabumise
hetkeks läbi. Lisaks spordile toimusid meil õppetoad ja matk
ning lahingu demonstratsioon, kus üksus jäi tule alla ning
neil tuli vastaste peidupaik hävitada. Õhtuti toimusid meil
diskod. Viimasel õhtul oli küll disko aeg pikem, aga meile jäi
ikka liiga lühikeseks, muusika pandi kinni ja meil tuli telkide
poole minna, aga me otsustasime kuni päikese tõusuni üleval
olla ja alles seejärel magama minna.
Seejärel tuli mul laagrites pisike paus, mille jooksul käisin
taas nädala tööl ja siis otsustasime, et aitab tööst ning tulin
ära. Töö saigi otsa ja tahtmine ka. Kogu selle vaheaja jooksul

oleme me mänginud ohtralt võrkpalli ning korvpalli, mõned
meist on neis juba väga osavad.
Peale kuuajalist pausi toimus minul selle suve viimane
laager, mis oli ka ühtlasi foorumi kokkutulek. Lõpuks ei
tahtnud mu vanemad mind sellesse laagrisse lubada, kuna
kogu rahvas oli võhivõõras, ent kuna varem olin neilt
lubaduse saanud, siis õnnestus mul ikkagi minna. Ja selgus,
et kohale tulnud rahvas on ülimalt lõbus ja tore! Laager
toimus ühes talus, kus loomi enam ei peetud, küll olid koerad
ja kassid ning palju herilasi, kellega me lõpuks kõik
harjusime. Laagris joonistasime inimesi, meid juhendas
foorumi üks juhatajatest, kes on ise õppinud kunstikoolis 6
aastat. Me tegelesime ka pildistamisega ja pildistasime
inimesi erinevates tegevustes. Paljudel olid korralikud
fotoaparaadid või digikaamerad ja pildid saidki üpris
korralikud ja lõbusad. Me saime maalida enda valitud
objekti, milleks mina ja üks teine poiss valisime õunapuud.
Need nägid lõpuks välja nagu suured kivid aga kes otsis, see
leidis pildilt ka õunapuu. Õhtuti mängisime me mänge ja
kuulasime muusikat ning istusime lõkke ääres. Viimasel
päeval anti meile tapeeditükk, kuhu võisime ise joonistada,
mis meile meeldis ja mis ei meeldinud.
Suve jooksul jõudsime palju ujumas käia, kahju, et ilmad nii
varakult külmaks läksid ja vesi samuti. Suvi oli ülimat tore ja
tegevusterikas ning tänu laagritele kohtusin ma paljude uute
ja huvitavate inimestega. Jään uut suve ootama.
Karl Pleksner
Sillaotsa Põhikooli õpilane
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Tore teatrielamus
Laupäeval 19. augustil, leidis Priiuse seltsimajas aset üle pika
aja üks eriliselt tore kultuurisündmus – etendati eesti
kirjandusklassikat “Pisuhänd”.
Osatäitjateks olid omakandist pärit julged kodanikud.
Etendust oli tulnud jälgima väga suur hulk rahvast, mis tegi
kõigile ainult rõõmu. Ja keegi saalisviibijatest ei pidanud, ma
leian, kahetsema kohaletulekut, kuna etendus oli tõesti super.
Tegevus toimus enne maailmasõda, mil rõivamood ja
kõnepruuk erinesid märgatavalt tänapäevasest. Seetõttu
jahmatas näitetrupp tõetruude kostüümide ja väljapeetud
käitumismaneeriga.
Peaks eriliselt ära mainima näitlejatöö. Kuigi tean, et
inimesed, kes etenduses kaasa lõid, pole üldsegi seotud oma
päriselus näitlemiskunstiga, tuleb tunnistada, et nad mängisid
oma osad väga professionaalselt välja. Etendust jälgides
poleks ka kõige suurem tusatseja saanud jääda ükskõikseks.
Laval oli palju energiat ja huumorit. Kõik oli arusaadav ning
selge. Rollid olid hästi paigas! Kõige vahvamad olid vuntsid,
mille omanikuks oli näidendis vana Vestmann Vestmanni
uulitsast. Eriliselt jäi silma üks peategelasi - Ludvig Sander oma hämmastava sarmikuse poolest.
Ent ka tegelaskuju Laura oli suurepärane - ta suutis tõesti
hästi veenda inimest oma tütarlapselikkuse ja eriti süütu
häälekesega.
Osatäitja Tiit Piibeleht oli kohe ERITI vaimukas ja
omanäoline. Tema arukus ja kavalus jätsid sügava mulje.
Teatritüki mõte seisneski ju sellest, kuidas nutikus ja
ettevõtlikkus viivad sihile. Piibeleht nagu õieti ei
pingutanudki, aga kõik kukkus lihtsalt suurepäraselt välja!

Etendus oli kokkuvõttes väga sisukas, üllatusi täis. Lõpus,
kui eesriie ette tõmmati, kõlas saalis vägev aplaus. Inimesed
olid väga rahul, päevakangelastele kingiti lilli ja meeneid,
mis oli minu meelest väga armas.
Kui saalitäis rahvast lõpuks pinkidelt tõusis ja ukse poole
liikuma hakkas, oli kuulda positiivset jutumõminat sellest,
kui tore ja vaimukas äsjanähtud etendus oli.

Istuvad: paremalt Maire Manglus, Virve Raidma
Seisavad: paremalt Ivar Dubolazov, Margus Pleksner, Urmas Pleksner
Pildistas Anne Laur

Triin Tõnurist
Sillaotsa Põhikooli õpilane

Toimusid külade mängud.
Metsanurga külale, kelle esinemine vastas kõige rohkem
külade mängude vaimule ja mõttele nii, nagu see algselt
mõeldud oli. Suured tänud neile! Midagi lubada ei julge, aga
võibolla kohtume järgmisel suvel II mängudel ja siis juba
mõnes teises külas.

Metsanurga küla esindus

Toimusid nad Kurepalu laululava ümbruses juulikuiselt
päikesepaistelise ja palava ilmaga. Osavõtt jäi küll oodatust
veidi tagasihoidlikumaks, küllap segasid Tartu Hansapäevad
ja muudki suvised üritused, kuid kes kohal olid, said nautida
ilusat sportlikku päeva. Kohale olid tulnud viie küla
esindused, kõik võistlused said kenasti läbi viidud ja
auhinnad välja jagatud. Kui mõnel alal oma jõudusid nappis,
sai mitme küla peale võistkond kokku organiseeritud ja
võistlus ikkagi maha peetud. Vastukajad ja hinnangud olid
valdavalt ainult positiivsed, see julgustab järgmisel aastal
veel proovima. Korraldajatepoolne eriauhind kuulus

algab võrkpall, abivahenditeks saunalinad

Tiit Kruusement
Sillaotsa spordihoone juhataja
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Õnnitleme septembrikuus sündinuid
1 Raimond Pastel
Anna Ivanova
2 Aino Kartsepp
Eerik Paide
3 Harri Prii
Helgi Tohvri
4 Asta Kuusmann
6 Ene Ojamaa
7 Ingrid Adamson
Laine Ernits
Alma Mitt
Amalia Tiškina
8 Vello Kallavus
9 Olga Rospik
10 Ere-Kai Lotta
Vahur Laur
12 Sirje Roosimäe
Rainer Justus
13 Silvia Prii
14 Lonni Ljamina

1929
1930
1938
1940
1933
1937
1941
1939
1927
1929
1930
1930
1934
1918
1939
1940
1934
1946
1932
1923

Lange
Roiu
Aardla
Ignase
Aadami
Kurepalu
Kurepalu
Aardla
Uniküla
Aardla
Kurepalu
Ignase
Kriimani
Ignase
Igevere
Kurepalu
Roiu
Aadami
Aadami
Päkste

15 Aino Heiskonen
17 Malle Pungar
18 Margarita Susi
Lembit Viru
19 Jaan Annamaa
20 Tiiu Saks
21 Helju Lilo
Ivar Nigul
22 Jelisaveta Jevstafjeva
23 Elsbeth Loss
Marta Kilgi
Hillar Kärna
25 Johannes Loost
Helve Brett
27 Väino Lõuna
28 Linda Küün
Roman Smolin

1921
1946
1931
1942
1936
1939
1937
1939
1924
1915
1920
1936
1930
1942
1943
1928
1940

Roiu
Koke
Päkste
Koke
Koke
Aardlapalu
Metsanurga
Mõra
Roiu
Haaslava
Kriimani
Metsanurga
Roiu
Aardla
Metsanurga
Koke
Ignase

Palju õnne!

Haaslava valla kultuuri- ja spordiüritused
01.09.06
14.09.06
22.09.06
07.10.06
20.10.06

Õppeaasta avaaktus Sillaotsa Põhikoolis
Jalgpallimatš Sillaotsa PK ja vallavalitsuse vahel Sillaotsa PK staadionil
Pidu & Karaoke Priiuse seltsimajas. DJ Karl Kukke
Perepäev Vooremäel
Tantsuõhtu Priiuse seltsimajas. Esineb Erich Krieger.

Kell 09.00
Kell 17.30
Kell 21.00
Kell 12.00
Kell 21.00

Pensionäride suvelõpupidu Priiuse seltsimajas
27. augustil toimus Priiuse seltsimajas järjekordne
pensionäride pidu. Tervituskõnedega esinesid vallavanem
Jüri Raudseping ja sotsiaal- ja haridusosakonna juhataja
Maie Otsa. Seejärel toimus pidulik juubilaride õnnitlemine.
Kultuurilist külakosti pakkus seekord Reola kultuurimaja
naisansambel „SO-LE” Ülle Partsi juhendamisel.

Tantsuks mängis Priiuse külakapell.

Ilona Vaagen
kultuuri-ja spordinõunik

Suurepärane esitlus suurepäraste naiste esituses!
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Informatsioon
• Haaslava Vallavolikogu avalikustab Haaslava valla arengukava 2004-2012 muudatuste ettepanekud Haaslava vallamajas ja
Roiu raamatukogus alates 04.09.-05.10. 2006. Ootame selle aja jooksul Teiepoolseid kirjalikke ettepanekuid eelnõu või
kehtiva arengukava muutmiseks vallamaja aadressil. Ettepanekute avalik arutelu toimub 05.10.2006 kell 18.00 vallamajas.
• Kambja Vallavalitsus on esitanud Kambja valla üldplaneeringu Haaslava valda kooskõlastamiseks. Üldplaneeringuga on
kõikidel kodanikel võimalik tutvuda Haaslava Vallavalitsuses.
• Bussiringid õpilastele 01.septembril
Ülenurme Gümnaasiumi: I ring Haaslava 7.10 Tuigo 7.15 Reola raudteejaam 7.20 Vangi 7.25 Ülenurme 7.30
II ring Aardla keskus 7.40 Aardlapalu 7.45 Ülenurme 7.50 Sillaotsa Põhikool: I ring Aardlapalu 8.00 Aardla 8.05 Tuigo 8.10
Haaslava 8.15 Kurepalu 8.20 Sillaotsa 8.25
II ring E-tänav 8.35 Sillaotsa 8.40
Esimese koolinädala jooksul võivad bussiajad muutuda.

Politseiteated
 18.07.06.a toimus Aardla külas kokkupõrge kahe
sõiduauto vahel, kumbki osapool ennast süüdi ei tunnistanud.
Liikluspolitsei
alustas
asjaolude
väljaselgitamiseks
väärteomenetluse.

Kohapeal selgus, et sõiduautot juhtinud 23-a naine kaotas
väheste sõidukogemuste tõttu sõiduauto juhitavuse, sõitis
teelt välja ja auto sõitis kraavi külili. Kiirabi andis kohapeal
juhile esmaabi ja lubas ta kodusele ravile.

 21.07.06.a teatati, et Roiu alevis sõidutee ääres lamab
meesterahvas koos jalgrattaga. Haaslava külas elav Aare
toimetati koju.

 16.08.06.a avastati, et Roiu alevis seisnud sõiduautolt
VW on varastatud neli valuvelge koos rehvidega.

 22.07.06.a Roiu alevis sõidutee ääres lamab joobes
meeskodanik. Roiu alevi elanik Aare aeti üles ja ta oli
võimeline ise koju minema.
 29.07.06.a teatati Aardla külast, et Keskuse 5 löödi
tütarlast näkku, asi lahendati ilma politsei abita.
 Ajavahemikul 28-30.07 tungiti akna kaudu sisse Ülesoo
aiandusühistus asuvasse suvilasse, millest varastati 3000
krooni väärtuses helitehnikat. Konstaabli poolt on alustatud
kriminaalmenetlust.
 30.07.06.a varastas Roiu alevi elanik Gennadi Roiu
kauplusest kalakonservi maksumusega 11 krooni. Gennadil
oli kehtiv karistus samalaadse teo eest, selle tõttu alustati
konstaabli poolt antud asjas kriminaalmenetlust.
 07.08.06.a tekitati Roiu alevis Oja tänava majas peksmise
tagajärjel Tatjanale raske tervisekahjustus. Tüli sai alguse
ühisest alkoholi tarvitamisest. Kannatanu toimetati raskes
seisundis kiirabi poolt haiglasse, politsei pidas kohapeal
kinni arvatava vägivallatseja, kes toimetati arestimajja.
Politseiprefektuuri
mõrvagrupi
poolt
alustati
kriminaalmenetlust.
 15.08.06.a magas joobnud olekus Roiul "Männi baaris"
vallakodanik Aare, politsei karistas Aaret vääritu teo eest
300-kroonise rahatrahviga.

 18.08.06.a hommikul teatati liiklusõnnetusest Sillaotsalt
Kriimanisse viival teel, kus sõiduauto on rullunud teelt välja
katusele. Kohale kutsutud päästjad aitasid autosse
kinnijäänud juhi autost välja, meedikud vaatasid juhi üle,
juhil vigastusi ei olnud, sest juht oli nõuetekohaselt
kinnitatud turvavööga. Teelt väljasõidu põhjuseks oli
ebaõigesti valitud sõidukiirus, Juhil, Roiu alevi elanikul
Katrinil, tuvastati peale liiklusõnnetust alkoholi tarvitamise
jääknähud.
 18.08.06.a õhtul avastati sisemurdmine Roiul asuvasse
töökotta. Töökojast varastati erinevaid tööriistu 4900 krooni
väärtuses. Konstaabli poolt on alustatud kriminaalmenetlust.
 Viimasel ajal on sagenenud Roiu alevi elanike kõned
politseisse, kutsumaks korrale alevi vahel sõitvaid
rollerijuhte, kes häirivad elanike öörahu. Kehtivatele
seadustele tuginedes on võimalik rahu rikkujaid karistada
kuni 6000 kroonise rahatrahviga või kuni 30 ööpäevase
arestiga.
Läbi on saanud suvevaheaeg ja peatselt algamas kooliaasta.
Seoses sellega tuletada lastele meelde ohutu liiklemise
reeglid ja soovitav oleks koos oma lapsega koolitee läbi käia.
Ohutut kooliaastat!
Harras Tiisler
vanemkonstaabel

 15.08.06.a kella 20.20 ajal teatati liiklusõnnetusest
Kurepalus, kus sõiduauto AUDI oli sõitnud vastu puud.

Mälestame lahkunuid
Elsa Mullo
25.12.1920-27.07.2006
Ignase küla

Helene Undrits
10.05.1910-22.08.2006
Haaslava küla

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

