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Elamusi „Tuhkatriinu” etenduselt Priiuse Seltsimajas
Isa: Alustasite „Tuhkatriinu” näidendi proovidega möödunud
aasta novembris. Vahepeal tekkis juba kahtlus, kas suudate
ikka etenduse rahva ette tuua. Oli ju mitmeid kordi, kus mõni
osatäitja ei saanud või unustas proovi tulla. Missugused olid
proovid tegelikult?

Karl: Proovidega hakati pihta väga varakult, kuna etenduses
oli palju laule, mis tuli pähe õppida. Alles hiljem tulid ka
tekstiproovid. Proovid oli minu arvates selle etenduse kõige
huvitavam osa, kuna seal tegeleti igasuguste muude
huvitavate asjadega: aeti juttu, segati tõsist proovitegemist.
Näiteks koht, kus haldjas peab ütlema: “Ma võin võluda
inetu ilusaks, kurva rõõmsaks, halva heaks...”, tuli proovides
välja hoopis nii: “Ma võin võluda paksu peenikeseks...”
Teinekord olid jälle pääsukesed lavalt kadunud, “lendasid”
saalis ringi ja juhtus muidki taolisi seiku.
Isa: Etenduse ajal paistis, et kõigil olid tekstid peas ja laulud
ning tantsud ilusasti selged. Mulle tundus, et see oli
suurepärane mõte, et kaasatud olid nii lapsed kui
täiskasvanud.
Karl: Proovide ja etenduse ajal tundsime end vaatamata
erinevale vanusele kui võrdsete seas - igaühel oli oma osa,
millega pidi hakkama saama. Etendus tuli üle ootuste väga
hästi välja. Kuigi olid ka mõned väikesed apsakad, millest
loodan, publik aru ei saanud ning jätan seetõttu mainimata.

Minu arvates oli parim osaline Tuhkatriinu, kuna ta pidi
olema enamuse ajast laval, tal oli väga pikk tekst ja ta pidi
veel laulma ning tantsima.
Isa: Näitlejatel olid seljas värvikirevad kostüümid ja lava
ning saali ehtisid väga uhked dekoratsioonid - need muutsid
etenduse väga mõjusaks.
Karl: Kostüümidega sai omajagu nalja, kuna paljud kleidid,
kuued ja püksid olid laenatud Vanemuisest, siis oli suur tegu
igaühele õige suuruse leidmisega. Proovides pidime
ettevaatlikud olema, et dekoratsioone enne etendust ära ei
lõhuks. Nii juhtuski, et keegi jooksis lillevaasile otsa ja
lillevaas kukkus ümber, aga jäi õnneks terveks. Mulda oli
aga kogu lava täis.
Isa: Toetasite selle etendusega Maarja Küla elanikke ja nende
uue maja ehitamist. Kas teadsid, et Maarja Küla asub
Põlvamaal Kiidjärvel ja et seal elavad intellektipuudega
inimesed ning küla on rajatud toetusrahadega?
Karl: Esialgu ei osanud selle kohta midagi arvata, kuna
teadsin Maarja Külast vähe. Kui Maarja Küla elanikke saalis
ja hiljem laval nägin, tekitas see algselt võõristustunde, mis
aga õige pea kadus, sest tegelikult on nad ju siirad ja
südamlikud inimesed meie seast. Arvan, et selliseid külasid,
nagu Maarja Küla võiks Eestis rohkem olla. Loodan, et
suutsime etendusega neile midagi toredat ja südamlikku
pakkuda.
Isa: Näidendite valmimise juures ongi vist kõige põnevam
osa proovid ja esietendus. Kui see on läbi, on kurb, et kõik
nii ruttu otsa sai. Kas said näitlemisega juurde uusi kogemusi
ja muljeid?
Karl: Nädal peale etendust käisime Elistvere loomapargis
piknikul. Seal mängisime mänge, kiikusime, rääkisime ja
tegime pilti. Mina sain proovidest ja näidendist juurde palju
näitlemiskogemust, kuigi mul oli pisike osa. Arvan, et kogu
näidendile kulunud aeg on olnud väga huvitav aeg ja olen
rõõmus, et mind kaasati. Jään ootama juba järgmist
näidendit.
Vestlesid Karl Pleksner ja tema isa.

Tänuavaldus
Avaldan tänu lahketele inimestele, kelle kaasabil jõudis
lavalaudadele etendus „Tuhkatriinu”:
Hille Reinvald, Piret Pleksner, Olga Jurova, Mai Martinson,
Naima Verev, Kerstin Roos, Evelyn Mõttus, Mati Jugaste,
Taivo Kirm, Annika Tõnurist, Ilona ja Toivo Vaagen, Ida
Talbonen, Liina Köbas, Marielle Annamaa, Kaire Piir, Katrin
Hummal, MTÜ „Priius”, Anne Lõssenko.

Ja loomulikult näitlejad, tantsjad ja lauljad: Gertrud Pleksner,
Keidi Viitkin, Johanna ja Merit- Karmel Annamaa, Maire
Manglus, Jüri Raudseping, Roland Reinvald, Peeter, Ilvi ja
Lotta Suislepp, Joosep ja Karl Pleksner, Marta Köbas, Diana
Michelson, Johanna Karp, Joanna Saar, Anette Pleksner,
Sandra ja Kaisa Vaagen.
Anne Laur
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Jõuame kõik elusana koju
Eestis valitsevat liikluskultuuritust on juba võrreldud meie
teedel ja tänavatel toimuva surmaralliga. Sellist olukorda
hindavad inimesed ühe suurema turvalisuse riskina meie
riigis, sest liikluses osaleme paratamatult meie kõik – kes
sõidukijuhina, mootorratturina, rollerijuhina, jalgratturina või
jalakäijana.
Hoolimata võimalusest saada suur rahatrahv ja jääda kuudeks
ilma juhtimisõigusest, istuvad inimesed endiselt joobnuna
autorooli või kihutavad arutult, muutudes seega nii endale
kui kaasliiklejatele ohtlikuks. Hoolimatult arvatakse, et
“minuga ei juhtu midagi.” Aga teistega?
Iga suve algul on politsei teinud pikka selgitustööd, et suvisel
pidude- ja erinevate ürituste rohkel ajal tuleb olla liikluses
mõistlik ja ettevaatlik. Erandiks pole ka tänavune aasta ning
Lõuna Politseiprefektuur on kuulutanud juunikuu
liikluskuuks, kus liikluses toimuvale pööratakse veel
suuremat tähelepanu kui seni. Erilise tähelepanu alla
võetakse piirkiiruse ületajad, joobes juhid ja turvavarustuse
mittekasutajad.
Juba 24.mail alustas prefektuuri liiklustalitus uudse
töövõttena avalikustatud kiirusemõõtmist kohtades, mis valiti
välja liiklusõnnetuste statistilise analüüsi põhjal. Igas
maakonnas on olemas maanteedel omad ohtlikumad lõigud,
kus kiiruseületamisest põhjustatud liiklusõnnetusi juhtub
rohkem kui mujal. Politsei loodab avalikustatud
kiirusemõõtmisega suurendada autojuhtide ettevaatlikkust ja
tähelepanelikkust ning vähendada seega liiklusõnnetuste
arvu. Sellise töövormi kasutuselevõtmise tõi kaasa tõsiasi, et
lubatud piirkiiruse ületajate arv on aasta-aastalt kasvanud
ning sagenenud on nn “ühe sõiduki õnnetused”. Nende
õnnetuste põhjuseks on valdavalt mittesobiv sõidukiirus.
Keegi kihutajatest nagu ei viitsigi mõelda lihtsale
elutarkusele, et parem on jõuda sihtpunkti aeglasemalt kui
sinna mitte üldse jõuda.
Alates juunikuust pakub Lõuna Politseiprefektuur kõigile
liiklejatele võimaluse osaleda ise liikluse turvalisemaks
muutmisel läbi avatava liiklusliini. Liiklusliini numbrile
14900 oodatakse teateid eelkõige selliste rikkumiste kohta,
mis politsei otsest sekkumist ei vaja, nagu ohtlikud
manöövrid, punase tule alt läbi sõitmine, liikluseeskirjade

rikkumine ülekäiguradadel vms. Liiklusliinile tulnud teate
põhjal võetakse liikluseeskirju rikkunud auto valdajaga
telefonitsi ühendust ning talle antakse teada, et tema poolt
toime pandud rikkumist on märgatud. Seejärel kantakse
rikkumine ka politsei andmebaasi. Politsei liiklusliin on uus
vorm politsei „pehmeks” suhtlemiseks liikluses esinevate
õigusrikkumiste ja muude häirivate tegurite põhjustajatega.
Liiklusliiniga loodab politsei lahendada suure hulga
vähemohtlikke liiklusrikkumisi, pakkudes rikkujatele
alternatiivi menetluse ja karistuse kõrval.
Tulemas on Võidupüha ja jaanipäev. Politsei varasemad
kogemused näitavad, et kahjuks pööratakse pidutsedes väga
harva
tähelepanu
vääriti
käituvate
kaaskodanike
korralekutsumiseks. Paljud joobes juhtide süü tõttu juhtunud
liiklusõnnetused võinuksid olemata olla, kui sellise
roolikeeraja kaaslased oleks õigel ajal vahele astunud. Kui
näete, et autoga läheb sõitma purjus inimene, peaksite sellest
kiiresti teatama politsei tasuta telefonil 110 või liiklusliinile.
Eriti ohtlikud on noored alkoholijoobes sõidukijuhid – teeme
kõik selleks, et nad autorooli ei satuks – ei tavalistel päevadel
ega pühade ajal. Seda kinnitab politsei igapäevatöö –
alaealiste poolt toime pandud liiklusväärtegude arv on
viimastel aastatel hüppeliselt kasvanud. Lõuna-Eesti
maakondades on rooli tagant tabatud alkoholijoobes
noorukite hulk kasvanud peaaegu kaks korda. 2006. aastal
kasvas laste liiklusväärtegude arv eelmise aastaga võrreldes
koguni 65 protsenti ning neid registreeriti kokku üle 1900
juhtumi. Enam kui kolmandiku nendest väärtegudest teenisid
lapsed lubadeta autojuhtimise eest. Noorte liikluseeskirjade
rikkumiste arv jalgratturina, mopeedi- või rollerijuhina ning
jalakäijana on kasvanud üle kahe korra.
Meil kõigil on võimalik anda oma panus selleks, et politsei
võiks pärast jaanipäeva avalikkusele teatada, et need päevad
möödusid liikluses rahulikult, sest liiklusohutus sünnib meie
endi õigest käitumisest.
Jõuame kõik elusana koju!!!
Harras Tiisler
vanemkonstaabel

Päästeameti teade
Eestimaa metsades valitseb suur tuleoht!
Seoses suure tuleohuga Eestimaa metsades palub
päästeteenistus olla inimestel metsas äärmiselt tähelepanelik
ning järgida tuleohutuse nõudeid. Tule tegemine looduses on
ülimalt ohtlik!
Looduses võib tulekahju tekitada kustutamata suitsukoni,
süüdatud lõke, maha jäetud klaasikild või auto summutajast
süttinud pinnas.

Roiu apteek on juulis avatud järgmiselt:
02., 09., 16., 23., 30. juulil kell 9.00 – 13.00
Alates 31.juulist:
E, K, N, R 8.30 – 13.30
T 13.30 – 18.00

Tänavu on registreeritud üle vabariigi 23 metsatulekahju.
Neist suurimad Kadrina vallas (2,5ha), Harjumaal Männiku
rabas (3ha), Pärnumaal Tootsis (3ha) ning Nissi vallas Elliste
turbarabapõleng (viimastel andmetel 100ha), mille
kustutamine veel kestab.
Rain Porss
Päästeameti pressiesindaja
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Kiri Maarja Külast
Tere, kallis Haaslava rahvas! Tänaseks on elamused üle ja
ümber räägitud ning saadud annetusedki kokku loetud.
Anname Teile väikese tagasiside. Meie noorte kommentaarid
kokkuvõtvalt on järgmised: Päeva kohta tervikuna: äge,
vinge, tore, meeldis. Lennundusmuuseumi kohta: kõik eelnev
ülivõrdes.
Kontserdi ja etenduse kohta: üks väike tüdruk oli niisama
ilus, kui oli tema laul; väikestel lastel on parem hääl; lapsed
ei teinudki suud lahti, aga laul kostis ikka; kõige ägedamad
olid suured tütred - nii rumalad; päris vanad (loe: vanaaegsed) kostüümid olid; kuningas oli liiga uhke; kõige
lahedamad olid võõrasema ja tema tütred, kogu aeg tahtsid
magada; mulle meeldis, kuidas tantsiti. Vastuvõtu kohta:

Laud oli kringlit paksult täis; magusat oli nii palju, et ma ei
tahtnudki seda; igasuguseid puude viljasid oli; mina sõin
ennast paksuks; ma polnud kunagi jääst teed joonud.
Rahalist toetust kogunes pea 6000 krooni. Seda siis
korjanduskarbi ja annetuste abil. Haaslava valla elanikel oli
siis ja loodetavasti on ka tulevikus helde käsi.
Suur-suur aitähh!
Ilusat suve ning häid mõtteid ja tegusid soovides,
kogu Maarja Küla pere nimel
Ly Mikheim

Õppeaasta lõpetuseks
Tee tööd ja näe vaeva – nii jõuame soovitud eesmärgini.
Vaadates tagasi lõppenud õppeaastale, tunnistan, et see
möödus kenasti ja meil on tore kool. Mul on hea meel, et
meie koolis õpib väga palju lapsi headele hinnetele. Rõõmu
valmistab ka õpilaste osalemine maakonnas toimunud
erinevatel konkurssidel, olümpiaadidel ning võistlustel, kus
saavutati väga häid tulemusi! Koolisiseselt toimus lugematul
arvul suuremaid ja väiksemaid ettevõtmisi, üritusi ja vahel
pani imestama, kust lapsed leidsid veel aega õppetööga
tegelemiseks. Aastahinded ja rõõm tehtust annavad märku
heast õppetööst. J. W. Goethe mõtteterad on, et meil on alati
küllaldaselt aega, kui me seda otstarbekalt kasutame. Vahel
on mul seda väga raske mõista, sest igas ööpäevas on täpselt
24 tundi. Pinguta, kuidas tahad, ikka jääb ajast puudu.
Igale inimesele on oma kool kõige armsam, ehkki aeg-ajalt
tekib situatsioone, mil ollakse pahased ning soovitakse minna
võimalikult kaugele koolist. Koolielu ongi üks kirev
kompott. Õpilased, kes soovivad kooli vahetada, peaksid
need sammud hoolikalt läbi kaaluma. Elu ja kogemused on
näidanud, et minnes otsima PAREMAT kooli, leitakse tagasi
tee kodukohajärgsesse. Kas on sellisel minekul mõtet ja
kaalu?
Tuleb leppida tegelikkusega – maailm ei saa iialgi olema
täiuslik ja kõike saab alati ise paremini teha. Peab püüdlema
parema elu poole, ise sellesse panustades. Oma õnneotsinguil
tuleb saavutuste nimel ohverdada ning vaeva näha. Ainult
tahtmise ja võtmisega õnne ei leia. Kiitust väärivad need, kes

töö tulemuse, hea õppimise nimel on näinud vaeva ning
andnud endast parima. Eks me igaüks ise tea täpselt, kas
õppisime ja töötasime võimetekohaselt või mis on iga saadud
hinde tegelik väärtus ning milline oli töö nende
saavutamiseks.
Kodu ja vanemad on lapsele asendamatud. Tänan kõiki
lapsevanemaid laste ettevõtmistele kaasaaitamise ja kooli
ning õpetajatega koostöö tegemise eest. Nagu ükski keha ei
ela hingeta, ei ole uhkeimgi koolimaja midagi väärt ilma hea
õpetajata. Sillaotsa kooli väike kollektiiv on andnud oma
parima, et väike maakool suudaks pakkuda lastele
võimetekohast haridust. Tänusõnad nähtud vaeva ja osutatud
abi eest nii õpetajatele, koolitöötajatele kui vallavanemale.
Koolilõpetajatele soovin õnne Valve Laari sõnadega: „..
otsige kõikide maailmade kohal kõige lihtsamat, kõige
meeldivamat kohta, kus usaldada oma maailmale oma
õidepuhkemissiirus, oma elluruttamiskiirus.”
Jääbki veel soovida kõigile kaunist suvepuhkust. Kasutage
puhkepäevi otstarbekalt, nautige neid. Kui igavus hakkab
kimbutama ja lollused pähe kipuvad, tehke tööd või lugege
raamatuid. Töö kasvatab inimeseks, raamatute võlu kaunistab
hinge.
Ilvi Suislepp
Sillaotsa Põhikooli direktor

Õpilaste tunnustamine
Avaldan K I I T U S T hea ja väga hea õppeedukuse ning hea ja eeskujuliku käitumise eest 2006/2007. õppeaastal järgmistele
õpilastele:
7. klass
3. klass
4. klass
1. klass
Merlin Grosberg
Merit-Karmel Annamaa
Tõnis Ingvar Mals
Jaan Grosberg
Kristin Klaus
Johanna Karp
Karl-Ander Mei kiituskiri
5. klass
Andris Lillemäe
Mirjam Grosberg
Joosep Pleksner kiituskiri
8. klass
Martin Grosberg
Karl-Cardo Mere
Marta Köbas
2. klass
Taavi Mals
kiituskiri
Kätrin Metsla kiituskiri
Henrik Lepson
Janette-Kristi Härm
Triin Tõnurist
kiituskiri
Joanna Saar
Gertrud Pleksner
Mihkel Lepson
Diana Michelson
Roland Reinvald kiituskiri
Garlos Lukas
9. klass
Liis Järvemäe
Hendrik Silm kiituskiri
Karola Siimsalu
Moonika Pungar
Anette Traks
Lotte Suislepp kiituskiri
6. klass
Lauri Kiissel
Taavi Traks
Marje Vaht
Andre-Loit Valli kiituskiri
Ilvi Suislepp
direktor
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Vana vahva lasteaed
Jälle on aastaring täis saanud. Uued pesamunad, kes sügisel
lasteaeda tulid, on lasteaia omaks võtnud. Hommikul
lehvitatakse rõõmsalt emmedele, issidele ja asutakse seejärel
sõpradega tegutsema. Nii palju on teha: joonistada, laulda,
meisterdada, mürada ja veel palju muud huvitavat.
Hops - ongi päev läbi, hops - saidki lasteaia aastad läbi.
Pesamunadest said marakratid ja ees ootab koolitee. Sel
aastal läheb lasteaiast kooli seitse last: Silvija Mikk, Karlis
Põldoja, Egert Paap, Gabriel Tahti, Laura-Liis Baumann,
Sander Radionov. Lapsed kasvasid igati viksideks ja
krapsideks, hoolivateks ja uudishimulikeks, suure sooviga
koolis hästi õppida. Nii on ikka, et tublidel vanematel
kasvavad ka tublid lapsed.
Suur aitäh, teile armsad lapsevanemad, jätkugu teil ka
edaspidi aega ja mõistmist laste jaoks.
Lasteaed kinkis lastele suveks kaasa ühe meeldejääva päeva.
31. mail, lastekaitsepäeva eel kerkis lasteaia õuele suur
kummituba, ringi vurasid mootorrattad ja ATV-d. Kes ise
veel roolimisega hakkama ei saanud, istus sõbra kõrval ja
nautis sõitu. Rõõmukilkeid ja naerulaginat oli kuulda üle
Roiu. Aitäh Laura-Liisi vanematele, Anne ja Janek,
mootorsõidukite eest, mis vurasid nii kaua, kuni akud tühjaks
said.

Oli teguderohke ja tore aasta. Augustis avab lasteaed
Kukupai taas oma uksed, kuid mitte enam kaherühmalisena,
vaid rühmi on kolm: Pesamunad, Mürakarud ja Marakratid.
Kuueteistkümne poisi ja tüdruku emmed, issid võivad
rahuliku südamega tööle minna, nende pesamunad on heades
kätes.
Ilusat suve, kohtumiseni taas augustis!
Anne Lõssenko
Kukpai lasteaia juhataja

XXV Vooremäe mängud
Sel korral toimusid mängud Mäksa vallas, Kaagvere
staadionil. Kuna tegu oli 25. juubelimängudega, oli avamine
tavapärasest pidulikum. Kohale olid kutsutud mängude
algatajad ja esimesed organiseerijad. Korraldajad pidasid
neid meeles kenade tänuplaatidega ja heade sõnadega.
Haaslava valla poolt said tänuplaadid Avo Samarüütel,
Viktor Toots, Väino Tara. Edasi mindi võistluste juurde.
Võisteldi kümnel spordialal, lisaks jagus tegevust ka
väikestele lastele ja pealtvaatajatele. Kõik esinejad andsid
endast parima ja võistlesid vastavalt oma võimetele. Eraldi
tahaks kiita Sillaotsa kooli õpilasi, kellest Johanna Karp
võitis tüdrukute 60 m jooksu. Pendelteatejooksus võisteldi
kui võrdne võrdsega endast vanemate Võnnu lastega, tasuks
teine koht. Võistkonnas olid peale Johanna veel Gertrud
Pleksner, Mirjam Grosberg, Merlin Grosberg, Regina
Jakobson, Roland Reinvald, Karl-Cardo Mere, Marek Käärst,

Tanel Rannik, Martin Grosberg. Meeste 100 m jooksus oli
ülekaalukalt esimene Kaimo Kerge, ka meesveteranide 60 m
jooksus tuli esikoht meie valda, selle saavutas Urmas
Pleksner. Juhtkonnavõistluses oli teist aastat järjast parim
Haaslava valla esindus, kuhu seekord kuulusid Taivo Kirm ja
Tiit Kruusement. Kõigile parematele oli tasuks
juubelimängude kujundusega medal ja diplom, esikohale
veel lisaks Mäksa valla logoga seljakott. Siinkohal tahaks
kogu meie valla sportlaskonna poolt öelda suured tänud
Mäksa valla aktiivile hästi korraldatud ja ladusalt läbiviidud
mängude eest. Järgmised, 26. Vooremäe mängud peetakse
aasta pärast Võnnu vallas.
Tiit Kruusement
Sillaotsa Spordihoone juhataja

Suvi ja sport Haaslaval
Kohe-kohe on käes jaanipäev, kõik huvilised on oodatud 23.
juunil kell 19.00 Kurepalu laululavale. Kavas on sportlikud
etteasted nii igas vanuses lastele kui ka täiskasvanutele.
1. juulil on plaanis küladevaheline võrkpallivõistlus, samuti
Kurepalus, kus kõigi eelduste kohaselt peaks selleks ajaks
valmis olema uus liivakattega võrkpalliväljak. Kui väljak
selleks ajaks valmis ei saa, siis otsustame kohapeal
operatiivselt, mida edasi teha. Tõenäoliselt kolime siis
Ignasele. Kutsutud on kõik võrkpallihuvilised, ka need, kes
kuhugi võistkonda ei kuulu, või kellel on võistkonna
kokkusaamisega raskusi. Võistkonnad komplekteerime

kohapeal, nii et kõik saavad mängida. Algusaeg on
planeeritud kell 13.00, aga jälgige ka välireklaami. Olenevalt
sellest, kes ja kui palju kohale tuleb, pikime mängude vahele
ka muid „jänne” ja jõukatsumisi. Teine samasugune või isegi
mahukam üritus, II Haaslava valla külade mängud, on
planeeritud 18. augustile. Ka seal oleks põhialaks võrkpall ja
siis muid asju natuke juurde. Sellest anname täpsemalt teada
juba edaspidi. Sportlikku suve kõigile!
Tiit Kruusement
Sillaotsa Spordihoone juhataja
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Juubeli laulupäev
Haaslava meestelaulupäev tähistab sel suvel oma
kolmekümnendat juubelit. Laulupäeva traditsioon aga
pärineb aastast 1935. Niisiis-kolmekümnendat korda
kogunevad mehed Kurepalu mändide alla, kolmekümnendat
korda süüdatakse laulupäeva tuli. Kui mõelda aastate peale,
mil meestelaulupäeva traditsioon on kestnud, siis need
annavad välja väärika ja lugupeetud härrasmehe vanuse. Ja
kui too härrasmees oma juubelile külalisi kutsub, siis
korrastab ta oma toa, paneb selga parimad riided ja .......
„Toa korrastamisega” tegime algust pühapäeval,10.juunil.
Haaslava meeskoori dirigent Aulike Lõõndre, laulumehed
Jaan ja Ülo Annamaa, Marten Karise, Lembit Henno, Aarne
Paavo, Gunnar Koch ja Kurepalu külaseltsi liikmed ning
toetajad Tiina Kaha, Anne Laur, Tiit Kruusement, Kaido
Kaha, Ilona ja Toivo Vaagen. Oma lühikese visiidiga
rõõmustasid meid dirigent Kalev Lindal ning vallavanem Jüri
Raudseping. Ühiselt korrastati nii laululava kui istepinkide
pehkinud ja katkised puitosad. Puitmaterjali ja muud
vahendid ostsime kohaliku omaalgatus programmist saadud
toetuse eest.

Foto: Uno Ellen
Aitäh kõigile talgulistele, kes kohale tulid.
Kohtumiseni 28.juulil Kurepalu lauluväljakul, kui toimub
XXX Haaslava meestelaulupäev.
Ilona Vaagen
kultuuri-ja spordinõunik

Teatrist ja Elistverest
Rahvusvahelisel lastekaitsepäeval, 1.juunil, toimus Priiuse
seltsimajas kaks toredat üritust. Mõlemates olid
peategelasteks meie valla lapsed ja noored. Esmalt said
kauaoodatud CD plaadid lauluvõistluse „Helisev muusika”
parimad solistid ja võistluse toetajad. Seejärel avanesid
lavakardinad ning meie ees rullus lahti imeline muinasjutu
võlumaailm. Kohalik rahvateater etendas näidendi
„Tuhkatriinu”.
Kuidas etendus meeldis ja missugused olid muljed, seda
palusin kirjeldada ühel osatäitjal Joanna Saarel:
Mulle meeldis see etendus väga, eriti meeldis Tuhkatriinu
osa, Väga meeldis mulle ka võõrasema roll. Võõrasõed olid
väga lahedad ja väga lahe oli tantsuõpetaja. Mulle meeldisid
väga ta riided. Näidendiga nähti ka väga suurt vaeva.
Näiteks Roiu juuksur Hille tegi meile ilusad ja uhked
soengud. Etenduses kõige ilusaim osa oli see koht, kui
Tuhkatriinu lavale tuli ja võõrasema ja tema kaks tütart
kadestasid teda. Aga etenduses kõige ilusaim oli see lõpp ja
ma arvan, et need joonistused olid ka hästi ilusad.

Näidendi õppimisega tehti algust veel läinud sügisel. Ja mida
rohkem talve ja kevade poole, seda tihedamalt toimusid
proovid. Nii mõnigi kord ilmutasid väiksed näitlejad
tüdimuse märke. Aga nendest saadi võitu ja tulemus oli
suurepärane. Haaslava Vallavalitsus premeeris näitetrupi
seltskonda väljasõiguga Elistvere loomaparki.
Anete Pleksner:
Mulle väga meeldis piknik, mis toimus Elistvere
loomapargis. Seal oli palju toredaid loomi. Eriti meeldisid
mulle ilves, karu ja kitsed. Kiigeplatsil toimusid veel toredad
mängud. Ma arvan, et kõik, kes seal olid, kõigile meeldis.
Vähemalt minule küll. Kui me käisime, oli õrnalt kuum päev.
Mulle meeldis veel see, et mul oli seal palju sõpru, kellele ka
meeldis. Ma arvan, et see päev, kui me käisime, võis
loomadel palav olla. Sest nad kõik olid pikali ja lamasid.
Eriti kuum võis olla karu Karolinel, kes magas ega pannud
meid tähelegi. Aga päev oli tore! Mulle väga meeldis!
Maire Manglus

Perearsti teated
Perearst on puhkusel 02.07.-13.07.2007. Sel ajal asendab
teda dr Victoria Ilves.
Dr Victoria Ilvese vastuvõtu ajad:
E 7.30 – 11.30
T 7.30 – 11.30
K 12.00 - 17.00
N 7.30 – 12.30
R 7.30 – 10.30

Perearsti puhkuse ajal on praksis avatud:
E 7.30 – 15.30
T 7.30 – 15.30
K 9.00 – 17.00
N 7.30 – 15.30
R 7.30 – 15.30
Kuna puhkuse ajal ei viibi perearst Eesti Vabariigis, siis
vajadusel helistada järgmistel numbritel:
väljaspool vastuvõtuaega perearsti nõuandetelefon 1220,
päästeteenistus 112, EMO
Kaunist ja turvalist suve kõigile!
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Õnnitleme juulikuus sündinuid
2 Kusta Adamson
Ellen-Maie Tikk
5 Evald Laur
Arvo Allikas
6 Jüri Nuka
10 Viive Oidsalu
11 Jelena Avarmaa
12 Viivi Rebane
15 Taimi Ellen
17 Maie Kajalaid
19 Tiiu Raidla
Ilme Manglus
20 Hilja Stümper
Rein Soobik
Aare Lutsar
24 Linda Mällo
26 Aime Saag
27 Lydia Viilup
David Kuruk
28 Valentina Gerassimova
Maimu Parts
Heldi Kajastu
Maie Koidu
Vello Abel

1923
1934
1945
1946
1940
1939
1947
1938
1947
1935
1939
1942
1926
1945
1947
1929
1935
1928
1933
1928
1932
1939
1940
1944

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

29 Mati Õun
30 Hilda Liiv

1946
1918

Haaslava
Päkste

Palju õnne!

Sünniaasta 2007
Vjatšeslav Stupak
15.05.2007
Ignase
Kairiin Hermits
21.05.2007
Aardla
Artur Peet
08.05.2007
Haaslava
Palju õnne!

Haaslava valla kultuuri- ja spordiüritused
21.06.07
23.06.07
23.06.07
29.06.07
01.07.07
28.07.07

Sillaotsa Põhikooli lõpuaktus
Võidutule vastuvõtmine ja edasiandmine vallarahvale Kurepalu vabadussamba
juures (palume küünlad, laternad vms kaasa võtta)
Haaslava valla jaanituli Kurepalu lauluväljakul
Vallavanema vastuvõtt kõikide koolide lõpetajatele. Kutsetega
Küladevaheline võrkpallivõistlus Kurepalu lauluväljakul (või Ignase spordiplatsil)
XXX Haaslava meestelaulupäev Kurepalu lauluväljakul

Kell 16.00
Kell 18.00
Kell 19.00
Kell 16.00
Kell 13.00
Kell 17.00

Surnuaiapühad Võnnu kihelkonnas 2007.
AHJA KALMISTUL
24. juuni kell 11:00
AHUNAPALU (PERAVALLA) KALMISTUL
24. juuni kell 14:00
VÕNNU VANAL KALMISTUL
1. juuli kell 13:00
eelneb armulaud Võnnu kirikus kell 11:00
PEDASPÄÄ KALMISTUL
8.juuli kell 13:00
VÕNNU UUEL KALMISTUL
15. juuli kell 13:00
eelneb armulaud Võnnu kirikus kell 11:00
Lisainfo:
Võnnu kogudus 749 2322,
õp Urmas Paju 529 3100
Võnnu kirikus:
LASTERISTIMINE

29. juulil kell 11:00
Oma lapsi võivad ristimisele tuua kõik. Aga enne on vaja
kantseleis või
telefoni teel asjad täpsemalt läbi rääkida.
LEERI (LÜHI)KURSUS
Algab 4. augustil kell 12:00 Võnnu kirikus.
Leeripüha on augusti lõpus.
KULDLEER
5. augustil kell 11:00
Isekeskis kokkusaamisele ja leeritõotuse meeldetuletamisele
on oodatud kõik 1957 aastal Võnnu kirikus leeriõnnistuse
saanud. Samuti ka need, kes leeris käinud varem või mujal,
aga kuldleeris seni käimata.
Lisainfo ja registreerumine: 749 2322, 529 3100
Urmas Paju
Võnnu kiriku praost
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Haaslava parv
Vanimad teated Haaslava parve kohta on 1870ndatest
aastatest. Võib aga arvata, et parv oli Haaslaval juba palju
varem. Parve hooldas Haaslava mõisa rentnik, kulud kandis
vald.
Loeme Haaslava valla protokolliraamatust, protokoll nr 8 –
31 oktoober 1905:
„Haaslava valla peremeeste koosolek vallamajas.
Koos on 59 peremeest-kohaomanikku 107-st. Haaslava vald
peab linna, Tartusse käima üle Haaslava mõisa parve, mis
Emajõe pääl ja peab parve raha maksma, kuna mõlemal pool
jõge parve tee tegemine ja korrashoidmine üksi valla kanda
on. Mõis on selle parve välja rentinud ja saab aastas 300
rubla renti, pääle selle on mõisarahval üle parve käik
maksuta. Parve ehitamine ja tema korrashoidmine teeb
mõisale umbes 100 rubla aasta kohta kulu.
Rendi, kui ka parve rentniku ülalpidamise kulu, maksab
praegu jälle ainult Haaslava rahvas ja osalt Vastse-Kuuste
rahvas, kes siit üle käivad.
Nii selgub, et need osad teedest, mida sissetuleku allikaks
tarvitada võib, mõisa omanduses on, kuna muud kulud, mis
kulu teevad, talupoegade kaela on lükatud. Sellepärast oleme
otsustanud nõuda, et Haaslava parv kreisi ehk kubermangu
omaks saaks tunnistatud, tema ehitamise, korrashoidmise ja
ülevedaja palkamise kulud maakonnast makstaks ja et
ülekäimine kõigile ilma maksuta oleks.”
1907.a suvel leppisid mõis ja vald kokku, et parve peab
korras hoidma parve rentnik. Sellele vaatamata oli parv tihti
lagunenud ja katki.
"Meie aastasada" nr 60 - 25 juuli 1912:
"Haaslava parv on väga korratus olekus. Väga tihti on parvel
midagi rikkis. Ennemalt pidi mõis parve paranduseks
materjali andma, kuid nüüd olevat niisugune leping, et
rentnik peab ise parve parandama. Parv on ära vettinud ja ei
kanna kuigi palju koormaid peal. Iseäranis tihti tuleb parve
keti katkemisi ette. Niisugune asi aga teeb palju tüli, sest kui
üle parve ei
saa, siis tuleb mitu versta tagasi minna ja üle Reola
Haaslavale sõita."
"Meie aastasada" nr 138 - 28 november 1913:
"Haaslava parv korratus olekus.
Meie parv on oma korratuse poolest kuulus. Ei või kunagi
kindel olla, et siit üle saab. Iseäranis täbar lugu on kevadel ja
veel rohkem sügisel. See sünnitab palju pahandust rahva
keskel ja palju parem oleks, kui parv sugugi ei käiks, sest siis
teaks kõik, et üle ei saa, nüüd aga sõidavad inimesed kaugelt
sinna ja kui üle ei saa tuleb 10 – 15-verstane ring teha ehk
Võru maanteed mööda või üle Kaagvere parve sõita, et linna
pääseda.
Kõige rohkem tuleb parve keti katkiminekut ette, kett on juba
vana ja oleks aeg uut muretseda. Mõnikord on juhtunud, et
kett siis katki läheb, kui parv keset jõge on olnud ja siis on
parv ühes inimeste ja hobustega piki Emajõge pärivett alla
läinud. Kuid see, kes parve korrashoidmise eest peab hoolt
kandma - Tuigo metsaülem parun Pahlen, ei tee sellega mitte
just sooja osavõtmisega tegemist."
15.veebruaril 1919 saatis Tartu Maakonnavalitsus Haaslava
vallavolikogule käsukirja "Haaslava parv viibimata korda

seadida, selle korra järele, mille järele parv siiamaale korras
peeti. Täitmisest maakonnavalitsusele teatada."
19.augustil
1919
saatis
vallavalitsus
Tartu
Maakonnavalitsusele aruande:
"Haaslava parve hooldab Haaslava mõis ja 1919. aasta peale
kulub parve korrashoidmisele ühes parvemehe palgaga 2846
marka ja 30 penni. Ühe ülesõide pealt võetakse 40 penni
hobune ja 10 penni jalamees, päevas kasutab parve 20-30
jalameest ja 10-20 hobust. Jõgi on üleveo kohal 30-40
meetrit lai."
"Postimees" nr 218 - 19 august 1923:
"Haaslava parv viletsas seisukorras.
Haaslava parv, mis üle Emajõe käib, on nii viletsas
seisukorras, et temast üleminekut mitu tundi ootama peab,
sest parve peale ei saa üle 2 - 3 hobuse ajada, kuna
ülekäijaid, kes Tartusse ja tagasi sõidavad, palju on. Parv on
välja antud Kühlele, kes aga omakorda on ta teisele välja
rentinud, selle juures kasu saades. Asja parandamist silmas
pidades otsustas Haaslava valla volikogu riigimaade ülema
ees palvega esineda, et parv valla kätte saaks antud, kes tema
eest tarvilikku hoolt kannaks ja korralduse teeks, et parvest
ülekäimine enam nii vaevaline ei oleks kui praegu."
“Postimees“ nr 77 – 19 märts 1925.a:
„Korratused Haaslava parvel.
Haaslava vallavalitsus on pikema märgukirjaga pöördunud
Tartumaa riigimaade ülema, Tartu maakonnavalitsuse ja
politsei 5. jaoskonna ülema poole, et need asutused
sammusid
astuks
Haaslava
parve
teekäijatele
kordaseadmiseks. Haaslava parv ei ole viimaste aastate
jooksul veel täiesti korras olnud, ehk küll selle osasid igal
aastal remonditud on ja läinud aasta kevadel uus parv ehitati.
Et Tartust kuni Haaslava parveni kuni 10 versta on,
sellepärast oli Tartust sõitjatel kehvem lugu kui Tartusse
sõidul, sest sõites Tartust kuni Haaslava parveni, mis
ülevedamiseks kõlbmatus seisukorras oli, pidid sõitjad 10
versta Tartusse tagasi sõitma ja sealt Reola kaudu 25 versta
Haaslavale. Nii tuli tihti Haaslavale jõudmiseks 13 versta
asemel 45 versta maha sõita. Ka on juhtumisi ette tulnud
juhtumeid, kus parve keti katkemisel parvemees ühes parvel
olnud teekäijatega voolust hulk maad Peipsi poole kanti ja
teekäijad tundide viisi olid sunnitud abinõusid tarvitusele
võtma parve kaldale juhtimiseks. Tartus ärapeetavalt
küünlalaadalt oli 17. veebruari õhtul tagasisõitjaid, kes
parvest tahtsid üle pääseda, päris rohkesti. Parvemees võtnud
peale 12 hobust ühes vankritega, nendel olnud inimeste ja
koormatega parvele. Tartu poolt kaldast ära sõites pole
hädaohtu märgata olnud, kuid jõudes umbes poole jõe peale,
hakanud parv vajuma ja mõne minuti pärast olnud kahe jala
sügavuselt vett parve kaanel. Teekäijad pääsesid seekord küll
eluga. Haaslava vallavalitsus, ülestähendatud tõsiasju arvesse
võttes leiab, et parvevedaja hoolimatult ja lohakalt parve
ülevedamiseks tarvitab ja palub vastavate ametiasutuste kiiret
korraldust, et Haaslava parv saaks kiires korras
nõuetekohaselt korda seatud ja parvepidaja oma senise
tegevuse eest kohtulikule vastutusele võetud.“
Taivo Kirm
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Informatsioon
• Jaaniõhtu Kurepalu lauluväljakul
23.juunil kell 19.00 on kõik kutsustud Kurepalu lauluväljakule,
et koos tunda rõõmu aasta kõige pikemast päevast ja kõige
lühemast ööst. Et tuju ikka rõõmus püsiks, toimuvad rahvalikud
jõukatsumised igale vanusele, saab osa võtta jaani õnneloosist.
Kurepalu külakapellil on suur au mängida oma kodupublikule.
Nendega koos on võimalik laulda ka jaani-karaoket. Möödunud
aastal võeti see tore kaasalaulmise võimalus rahva poolt palavalt
vastu. Tantsuks mängib ansambel „Mesipuu”, toidu- ja
joogimured aitab lahendada Jaagula OÜ. Ja muidugi süütame
jaanitule! Kõik jaanikule!
• Roiu kauplus on 24. juunil avatud 10 - 19
• Lugupeetud koolide lõpetajad!
Vallavanem kutsub kõikide koolide lõpetajaid (registreeritud elukoht Haaslava vald) vastuvõtule 29.juunil kell 16.00 Priiuse
seltsimajja. Palume endast teada anda kõikidel lõpetajatel, kes lõpetavad kooli väljaspool vallaga piirnevaid koole
(põhikoolid, kutsekoolid, keskkoolid, gümnaasiumid, ülikoolid). Telefon: 7446 522 ; 53 939 221 Marju; 51 992 935 Liivi
• Tähelepanu kooliõpilased!
Palun vallamajja ära tuua õpilase sõidu kiipkaardid.

Politseiteated
 22.05.07. a põles Mõra külas sõiduauto Renault.
Päästeamet kustutas põleva sõiduauto, mis hävis täielikult.

mittelubatud alkoholi ja sigarette. Kriminaalpolitsei poolt
alustati kriminaalmenetlust.

 Ööl vastu 24.05.07. a varastati Mõra külas ehitusjärgus
elamu juurest soojustusmaterjali, kivivilla Paroc ja
penoplasti.
Asjaolude
väljaselgitamiseks
alustati
kriminaalmenetlust.

 13.06.07. a avastati sissetungimine Aardla külas Võsatiku
talu elumajja, kust varastati seal asunud muusikakeskus
"Samsung".

 26.05.07. a teatati alkoholi tarvitamiset Roiu aleviku
lasteaia territooriumil. Kohale saadetud patrulli märkamisel
andsid alkoholitarvitajad jalgadele valu ja jooksid laiali.
 28.05.07. a avastati, et Tuigo kalmistu ühelt hauaplatsilt
on varastatud hauaplaat ja selle alusraam. Asjaolude
väljaselgitamiseks alustati kriminaalmenetlust.

 Saabunud on suvi ja koolivaheaeg. Et suvi mööduks
meeldivalt, ärge jätke oma vara (jalgrattad, mobiiltelefonid)
järelevalveta. Olge tähelepanelikud Teie valduste juures
liikuvate võõraste ja kahtlaste isikute suhtes. Meie vallas
hoogustuva
ehitustegevusega
meelitatakse
siia
ehitusmaterjalide ja tööriistade vargaid, ärge jätke neile
võimalust Teie arvelt kergelt rikastuda.

 01.06.07. a avastati Aardla külas, et Aardla Piimaühistu
territooriumilt on ära viidud põlluharimistehnikat. Asjaolude
väljaselgitamiseks alustati kriminaalmenetlust.

 Sagenenud on juhtumid, kus ladustatakse prügi ja
jäätmeid selleks mitteettenähtud kohtadesse. Selline teguviis
on karistatav. Jäätmeseaduse alusel rahatrahviga kuni 300
trahviühikut s.o 18 000 krooniga.

 02.06.07. a tungiti Aardlapalu prügilas kallale
meesterahvale, kes oli läinud sinna prügi viima. Asjaolude
väljaselgitamiseks alustati kriminaalmenetlust.

 Territooriumi heakorrastamisega seotud kulud on õigus
sisse nõuda õigusrikkujalt.

 02.06.07. a toimetati Roiu alevikust kainenemisele Mäksa
valla kodanik Eva.
 03.06.07. a teatati Ignase külast, et joobes alaealised
tülitavad külaelanikke. Patrulli saabudes olid alaealised juba
lahkunud.

 Vallaelanikel, kes soovivad oma jäätmeid (väiksema- ja
suuremamahulisi) tuua Kurepalu lõkkeplatsile, soovitame
enne
seda
toimingut
ühendust
võtta
Haaslava
Vallavalitsusega.
Harras Tiisler
vanemkonstaabel

 04.06.07. a avastati kriminaalpolitsei poolt Ignase külas
asuvast majapidamisest suures koguses käitlemiseks

Mälestame lahkunuid
Ilmar Luht
13.03.1926- 27.05.2007
Igevere

Elsa Köörna
12.04.1919- 08.06.2007
Kriimani

Aino Kiin
18.10.1914- 12.06.2007
Haaslava

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

