Haaslava valla infoleht

Nr 9 (160) september 2007

Suvistest tegemistest
Hea vallarahvas
Nagu alati tõi lõppev septembrikuu kaasa sügise – selle oma
värvikirevuse ja muutlike ilmadega. Enamik saagist on juba
hoiule talletatud, tööd-tegemised lõpetatud või lõpukorral ja
aeg tagasi vaadata suvel tehtule.
Selle suve suuremad remonditööd olid seotud lasteaias uue
rühma avamisega, milleks tuli kõigepealt remontida ja
sisustada ruumid päevakeskuse ületoomiseks vallale
kuuluvasse Männi 5-1 korterisse. Lasteaias remonditi ja
sisustati vajaliku inventariga ruumid uue rühma tarvis, värske
asfaltkatte alla said kõnniteed, korrastati mänguväljakut ning
piirdeaeda.
Sillaotsa Põhikoolis selleks aastaks ulatuslikemaid
remonditöid planeeritud ei olnud. Lammutati mittevajalik
kuur ja selle asemele rajati parkla. Nüüd avaneb koolimajast
ilus vaade staadionile. Koolimajas remonditi II korruse
tualettruumid ja ruumid koristajate tarvis. Koolimaja ja
lasteaia remonditööde teostaja oli Loit Invest OÜ.
Teede korrashoiuks on alati vahendeid nappinud nii riigil kui
omavalitsustel. Riigi poolt meile selleks aastaks teede
remondiks eraldatud 839 000 krooni eest otsustati eelkõige
parandada asumisiseste teede seisukorda. Nii remonditi Roiul
Männi tänav, Kurepalus Robi, Mõraoja ja Vallamaja teed,
Aardlas Keskuse tee ja Aardlapalus Männisalu tee. Päkste
külas remonditi Kitse tee truup ja teelõik.
Käimas on tänavavalgustuse rekonstrueerimise ja
laiendamise
tööd.
Kurepalus
saavad
valgustatud
Lauluväljaku ja Väike-Kure teed, Roiul pikendatakse
tänavavalgustust Kaagvere suunal, Päkste külla ehitatakse
tänavavalgustus bussipeatusest sillani, Ignasel ja Aardlas
piirdutakse põhiliselt valgustite väljavahetamisega. Töid
teostab OÜ Pental Elekter ja Siseministeerium toetab 895
000 krooni maksvaid töid 672 640 krooniga.
Vooremäe suusaradadel käib kahe suusasilla remont ja
radadele ning juurdepääsuteele täiendava kruusa vedu.

Nendeks
ja
järgnevateks
töödeks
eraldab
Kultuuriministeerium aastatel 2007-2010 igal aastal 500 000
krooni, millele vald peab omaosalusena aastas vähemalt
150 000 krooni lisama.
Priiuse Seltsimaja katusekatete vahetamise abiks on
Kultuuriministeerium meile eraldanud 200 000 krooni.
Hüppelised hinnatõusud ja suur nõudlus ehitusturul
võimaldasid meil vaid septembrikuus sõlmida lepingu tööde
teostamiseks soodsama pakkujaga, kelleks osutus
Hoonemeister OÜ. Kokku läheb katusekatete vahetus
maksma 788 320 krooni.
Kurepalu külaseltsi eestvedamisel ja valla rahastamisel rajati
puhkeplatsile võrkpalliväljak, liivakast ja roniredel kiigega
väikelastele. Kõik need uued võimalused on suvel aktiivset
kasutamist leidnud. Kurvastab ainult see, et mõni kipub oma
rammu vales kohas rakendama. Nii on tulnud roniredel-kiiku
juba mitmel korral parandada. Roiu majaelanike
ettepanekutel paigaldati valla poolt kahe elumaja laste
mänguplatside juurde roniredel-kiigud.
See oli põgus ülevaade olulisematest ehitustegemistest suve
jooksul. Suvesse mahtus aga ka vallale ühe olulisema
dokumendi – üldplaneeringu kehtestamine vallavolikogu
poolt. Tänud koostajatele ja kõikidele ettepanekute ning
märkuste tegijatele! Samuti toimus suvel hulgaliselt
huvitavaid üritusi, milledest ka meie lehenumbrites juttu on
olnud. Siinkohal tänan veelkord kõiki korraldajaid, toetajaid,
aktiivseid kaasalööjaid ja lihtsalt nautlejaid, kelle üheskoos
tegutsemine aitas kaasa lõppenud suve sisukamaks ja
meeldejäävamaks muutmisel!
Soovin vallarahvale ilusat sügist, tugevat tervist, edu
ettevõtmistes ja õnne isiklikus elus!
Jüri Raudseping
vallavanem
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Volikogu seitsmeteistkümnes istung 31. august 2007
Volikogu otsustas:
• Anda nõusolek vallale võetud laenude liitmiseks ja
tagasimakse tähtaja muutmiseks.
• Muuta Haaslava Vallavolikogu 04.11.2005 otsus nr 12
osaliselt, asendades tervishoiu- haridus- ja sotsiaalkomisjoni
liige Koit Prants Anne Lauriga.
• Kehtestada Haaslava valla üldplaneering. Üldplaneering on
kättesaadaval vallamajas ja valla kodulehel www.haaslava.ee
• Võtta vastu 2007. aasta I lisaeelarve.

[ Otsuste ja määrustega on võimalik tutvuda Haaslava valla
koduleheküljel www.haaslava.ee ning Roiu raamatukogus ja
vallamajas)
Maire Manglus
Vanemraamatupidaja-tehniline sekretär
vallasekretäri ülesannetes

Eelkool alustab taas!
Iga sügis on uus nagu ime –
värvitud taevad ja värvikad maad...
igal sügisel pilviku nime
esimest korda üks laps kuulda saab.
Leelo Tungal
Jälle on saabunud ilus kirju sügis ning kooliaeg alanud.
Sillaotsa Põhikoolis on saanud toredaks traditsiooniks
eelkool neile lastele, kes oma kooliteed järgmisel sügisel
alustavad. Eelkooli eesmärk ei ole lapsi lugema ja kirjutama
õpetada, vaid huvi äratamine kooli vastu. Lapsed saavad
tutvuda kena koolimajaga, oma tulevaste õpetajatega ning
klassikaaslastega. Koos hakkame mängima, joonistama,

laulma ja tantsima. Natuke teeme tutvust ikka ka lugemisega,
arvutamisega ning kirjaharjutustega. Mõnus on järgmisel
sügisel kooli tulla, kui klassikaaslased ja õpetajad on juba
tuttavad. Kokku hakkame saama üks kord kuus, laupäeviti.
Esimene kokkusaamine on 13. oktoobril, 2007. a. kell 10. 00
Sillaotsa Põhikoolis.
Kohtumiseni!
Kaie Käär
klassiõpetaja

Kogu perega matkama!
06. oktoobril läheme loodusesse matkama. Matk toimub
Vitipalu matkaradadel algusega kell 11.00 ja kestab ca 2
tundi. Marsruut on eriti sobiv lastele ja peredele, aga
kaasalööma on oodatud kõik huvilised. Kohale viib ja tagasi
toob meid valla buss, samuti on võimalik kohale tulla oma
transpordiga. Selleks on vaja kell 10.45 jõuda Tartumaa
Tervisespordikeskuse (Endine Elva laskebaas) ette parklasse.
Seal kohtume oma matkajuhiga, kelle nimi on Jana. Tema
juhatab meid edasi läbi seikluste ja mitmesuguste sportlikke
mängude, kuni jõuame oma matka sihtpunkti – nõiamaja
juurde. Seal pakutakse nõiateed, oodata on ka üllatusi. Matka
lõpetame piknikuga. Et kogu see ettevõtmine meil hästi
korda läheks, on vaja kõigepealt rohket osavõttu. Rada on
jõukohane ka väiksematele lastele. Osavõtjad peaks
arvestama sellega, et on juba sügis, ilm ei pruugi olla sellel
päeval enam kuiv ning soe, rada kulgeb ikkagi looduses ja

sellepärast tasub väga hoolikalt valida, mida selga-jalga
panna. Kindlasti tuleks võtta kaasa midagi kuiva ka
tagavaraks. Nagu eespool kirjutatud, saab kohapeal juua
nõiateed, aga muidu tuleb söögid-joogid igalühel endal kaasa
võtta. Et bussis on kohtade arv piiratud, oleks kindlasti
vajalik oma osalemisest ette teada anda. Selleks peaks
helistama vähemalt 04. oktoobriks telefonidel: 555 66 220
Tiit või 522 93 51 Ilona. Matk toimub iga ilmaga. Kes tahab
rohkem infot võib külastada internetis Vapramäe-VellavereVitipalu Sihtasutuse kodulehekülge aadressil www.vvvs.ee
Kohtumiseni matkarajal.
Tiit Kruusement
Sillaotsa spordihoone juhataja

Uudiseid teatrisõpradele
Sügisel jätkame Vanemuise teatri etenduste ühiskülastust.
19.oktoobril kell 19.00 etendub Vanemuise suures majas
ooper „Rigoletto”.
See on lugu pimedast armastusest, reetmisest ja
kättemaksust. Õuenarr Rigoletto püüab kiivalt oma
armastatud tütart Gildat kurja maailma eest kaitsta. Paraku ei
suuda ta märgata, kuidas tema vahendid selles võitluses on
muutunud ebainimlikuks. Pimestatud kättemaksuihast toob ta
enese teadmata ohvriks oma tütre…
Ooper on itaalia keeles eestikeelsete tiitritega.
Pilet hinnaga 140 krooni ja 84 krooni (sooduspilet) tuleb
välja osta hiljemalt 4.oktoobriks.
1. detsembril kell 19.00 etendub Vanemuise väikeses majas
draama „Jäine mõrv”.

Harold Kent ja Paul Riggs on edukad telekriminullide
autorid. Pärast pikki aastaid kestnud koostööd soovib Harold
oma napsulembesest partnerist lahku lüüa. Riggs ei ole
ettepanekust vaimustatud ning püüab partnerit iga hinna eest
sundida edasisele koostööle. Vahendid, mis võitluseks
valitakse, on erialased.
Piletid hinnaga 140 krooni ja 84 krooni (sooduspilet) tuleb
välja osta hiljemalt 8.novembriks.
Pileteid saab broneerida ja täpsemat infot küsida telefonil
7446520 Ilona ja 7446524 Maire.
Ilona Vaagen
kultuuri-ja spordinõunik
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Kooliaasta on alanud
Esimesest septembrist on peagi möödas kuu, kool tegutseb
täiskäigul ning suvevaheaeg oli nii ammu...
Sillaotsa koolis õpib tänavu 76 õpilast ja töötab 16
pedagoogi. Esimesse klassi asus õppima 10 uut poissitüdrukut. Aineõpetajad on kõik samad, kes möödunud
aastalgi õpetasid. Sellest aastast hakkasime õpetama teise
võõrkeelena ka saksa keelt, mistõttu töötab meie koolis saksa
keele õpetajana Karin Joasaar. Koolielu läheb tavalises,
traditsioonilises rütmis: toimuvad õppetunnid, tegutsevad
huviringid, õpilased saavad kasutada raamatukogu,
arvutiklassi. Kõige populaarsemad on jätkuvalt Taivo Kirmi
meisterdamisringid, Kaja Tamme pallimänguringid, Maris
Palgi kunsti- ja käsitööring. Aga ka Kadri Pihlari
mudilaskoor ja pillimänguring, Annika Tõnuristi tantsuring
ning Kaie Kääri tantsu-mänguring. Jääb vaid loota, et lastes
huvi säilib ning kevadeni on ringides osalejad aktiivsed.
Ringitegevuse tulemusi saab nautida ennekõike kontsertidel
ja erinevatel näitustel. Toetame igati õpilaste osalemist
võistlustel, olümpiaadidel, konkurssidel, soodustame

ainetundide toimumist õppekäikude ja –ekskursioonidena.
Avatud silmaring on see, mis aitab elus edukalt toime tulla.
Soovime, et meie õpilased tahavad koolis käia, tahavad olla
head ja rõõmsameelsed. Pingutame ühiselt positiivse
õhkkonna säilitamise nimel. Sallivust, üksteisega arvestamist
ja muid väärtusi edendavad õppekavad ei puuduta ainult
ühte-kahte tundi, vaid peavad olema integreeritud kõikidesse.
Väärtustame sõbrasuhteid ja omavahelist head läbisaamist!
Saabuva õpetajate päeva puhul soovin kõikidele endistele ja
praegustele Sillaotsa kooli õpetajatele rõõmu igasse päeva.
Rõõm on nagu õnn, mida otsime igast oma teost, olemisest,
kohtumisest. Läbi elu otsime. Oleme selle leidnud, kui
mõistame, et rõõm on ainult läbi omaenese hinge tunda ja see
on üks erilaadne maailma nägemise ning kuulamise viis.
Lastevanematega loodame kohtuda juba 1.oktoobri
üldkoosolekul, et siis jagada oma rõõme-muresid.
Värvikirevat sügist kõigile!
Ilvi Suislepp
Sillaotsa Põhikooli direktor

Kohtusid vald ja kool
13. septembril toimus Sillaotsa kooli staadionil jalgpallimatš
valla, loe seeniorid ja kooli, loe juuniorid, esinduste vahel.
Mängu võitis ettearvatult noorem pool. Tulemus 5:0 vastas
igati mängu käigule. Noored näitasid head kokkumängu ja
kohati oli nende ülekaal nii suur, nagu mängiksid omavahel
Eesti ja Brasiilia koondised.

Pildistas Uno Ellen

Ajaloohuvilisena ja tõenäoliselt ainsana, kes on kõikidest
senistest kohtumistest, kas mängija või kohtunikuna osa
võtnud, tahaks kirjutada sõpruskohtumise ajaloost ja natuke
mõtiskleda.
7. septembril 2000. aastal avati pidulikult Sillaotsa Põhikooli
uuendatud staadion. Avamatšis kohtusid valla omavalitsuse
ja Sillaotsa kooli võistkonnad. Kuigi avapoolaja võitis
tulemusega 3:0 valla võistkond, jäi mängu lõpptulemuseks
võistluslik viik 3:3. Üritus meeldis kõigile ja seda otsustati ka

järgmisel aastal korraldada. 6. septembril 2001 olid
palliplatsil juba võistkonnad FC (Football Club) WALD ja
FC COOL.
Kokku on seni toimunud 8 jalgpallimatši ja üldseis on 4:3
kooli võistkonna kasuks. Esimene mäng jäi viiki ja hiljem on
viigilise tulemuse puhul võitja selgitatud 11 meetri
karistuslöökide abil. Algusest peale on mõlemad võistkonnad
kasutanud „laenatud” või „sisseostetud” mängijate teenuseid.
Kooli võistkonnas on nendeks vilistlased või lihtsalt endised
õpilased ja valla võistkonnas kellegi vallainimese sugulased
või sõbrad. Paar korda on mängu lõpul tehtud ilutulestikku,
võistlejaid on ergutanud Sillaotsa kooli tantsutüdrukud,
kohtunikuks on olnud endine jalgpalli Eesti rahvuskoondise
mängija Janek Kiismann ja parematel aegadel on matši
vaadanud ligi sadakond pöidlahoidjat.
Viimastel aastatel on aga märgata paigalseisu. Osa vanu
tegijaid on erinevatel põhjustel kõrvale jäänud, kooli
võistkond koosneb vanemate klasside poiste vähesuse tõttu
enamasti „sisseostetud proffidest” ja valla võistkonna
kokkusaamisega on samuti suuri probleeme. Hea, kui pooled
kutsututest kohale jõuavad. Välja on pakutud viia matši
toimumise aeg varasemale ajale - augustikuu keskpaika,
korraldada mitme võistkonna vaheline turniir jne.
Korraldajad peaksid koos maha istuma ja asja arutama.
Tahaks loota, et tore ettevõtmine saab sisse uue hoo ja
hingamise. Ja valla võistkond tahab üldseisu viigistada.
Kohtumiseni järgmisel aastal!
Taivo Kirm
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Päästeameti teade
Kevadiste kulupõlengute vältimiseks tuleb maavaldused
korrastada sügisel.
Hoidmaks ära kulupõlengutega kaasnevat varalist ja
keskkonnakahju, tuleb maavalduste korrastamisega alustada
sügisel, kui on võimalik viimast korda niita suuremad
heinamaad ja õuealad.
Käesoleva aasta 1. aprillist jõustunud keskkonnaministri
määruse „Metsa ja muu taimestikuga kaetud alade
tuleohutusnõuete kinnitamine” muudatusega keelustati kulu
põletamine pärast lume sulamist.
Keskkonnaministri määruse kohaselt algab tuleohtlik aeg
kevadel pärast lume sulamist ning lõpeb sügisel vihmaste

ilmade saabudes. Tuleohtliku aja alguse ja lõpu määrab Eesti
Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut.
Vältimaks kulupõlengutest tekkivat keskkonnakahju ja ohtu
inimeste varale, kutsub Päästeamet maaomanikke üles
korrastama oma maavaldused juba sügisel. "September on
suurepärane aeg, et suve jooksul kasvanud rohi oma
maavaldustel ja majaümbrustes ära niita," märkis
Päästeameti peadirektori asetäitja Alo Tammsalu.
Selle aasta esimene kulupõleng toimus 14. märtsil ning
tänaseks on registreeritud 2128 metsa- ja maastikupõlengut.
Toomas Viks
Päästeameti pressiesindaja

Päästeteenistus soovitab
Päästeteenistus soovitab inimestel kontrollida ahjud-pliidid
ning pühkida korstnad.
Seoses saabunud
kütteperioodi algusega soovitab
päästeteenistus üle kontrollida kütteseadmed ning pikemate
ootejärjekordade vältimiseks tellida korstnapühkimise teenus
juba varakult.
Kütteseadmeid
tuleb
hooldada
regulaarselt,
kuna
puhastamata korstendes/lõõrides koguneb tahm ja nõgi, mis
süttides võivad põhjustada tulekahju.

Täiendavat infot korstnapühkimise kohta saab päästeala
infotelefonilt 1524.
Kütteseadmetest tingitud tulekahjudes hukkus möödunud
aastal 5 inimest, 2005. aastal 10 inimest ning 2004 aastal 5
inimest.
Päästeteenistus hoiatab: hooldamata küttekeha on ülimalt
ohtlik ning võib hävitada meie kodu!
Rain Porss
Päästeameti pressiesindaja

Suitsuandur on eluliselt tähtis abimees
Tuleõnnetus võib tabada igaüht. Kahjuks kipuvad meil aga
ununema esmased tuleohutusnõuded ning sageli saadab
inimesi usk, et minuga ju tuleõnnetust ei juhtu.
2007. aastal on Lõuna-Eesti kuues maakonnas: Jõgeva-,
Põlva-, Tartu-, Valga-, Viljandi- ja Võrumaal tulekahjus
hukkunud 29 inimest, kõik neist kodudes. Kas pole mitte
kurb statistika?! Tegelikult saab iga inimene ise oma kodu
tuleohutumaks muuta ja üks lihtne abivahend selleks on
suitsuandur.
Päästeameti korraldatud kampaania „Kodu tuleohutuks”
raames viidi kevadel läbi uuring, et selgitada elanike
tuleohutusalast teadlikkust. Tulemuseks saime, et Eesti
elanikud ei pea tulekahju puhkemist oma eluruumides eriti
tõenäoliseks ja et suitsuandur on hinnanguliselt vaid 16%
kodudest. Ligikaudu kolmandikus nendest peredest, kus
suitsuandur puudub, ei peetagi seda vajalikuks. Inimesed
põhjendavad
suitsuanduri
puudumist
või
selle
mittevajalikkust erinevalt, kuid peamiselt toodi välja, et
eluruumis pole küttekollet ega suitsetajaid. Kuid küttekolded
ja suitsetamine pole sugugi ainsad tulekahju põhjustajad;
järelevalveta jäetud põlev küünal või katkised elektrijuhtmed
ja elektriseadmed on samasugused ohuallikad. Seega võib
öelda, et 84% Eestimaa peredes, kus puudub suitsuandur, on
oht kaotada oma vara, veelgi hullem – enese või oma
lähedaste elu.
Alles hiljuti toimus Valgamaal Puka alevikus korteripõleng,
mis lõppes tänu suitsuanduri hoiatavale signaalile õnnelikult.

Tulekahjust teatas majaelanik, kes oli ärganud naaberkorteris
tööle hakanud suitsuanduri signaali peale. Tänu õigeaegsele
teate saamisele ning kiirele reageerimisele jõudsid päästjad
tule leviku piirata ning inimesed kannatada ei saanud.
Head meelt teeb asjaolu, et üldsuse teavitamist suitsuanduri
vajalikkusest peab oluliseks suurem osa inimestest. Tulemus
näitab vähemalt seda, et inimeste teadlikkus tuleohutuse
tõstmise võimalustest kasvab.
Inimestele, kellel juba on kodus suitsuandur, tuletame
meelde, et anduri patareisid tuleb kontrollida kord nädalas.
Suitsuandurit regulaarselt hooldades teeb väike elupäästja
õnnetuse korral oma töö ning päästab teie elu ja vara.
Lisainfot suitsuanduri, selle paigaldamise ja hooldamise
kohta leiate Interneti leheküljelt www.kodutuleohutuks.ee.
Suitsuandur muutub elamutes kohustuslikuks 2009. aasta 1.
juulist. Lõuna-Eesti Päästekeskus on koostöös kohalike
omavalitsustega Lõuna-Eesti kuues maakonnas kodudesse
paigaldanud ligikaudu 1000 suitsuandurit. Kõik soovijad on
saanud ka tuleohutusalaseid nõuandeid.
Väga riskantne on ootama jääda, millal kell kukub ja
suitsuandur kohustuslikuks muutub – hooli oma lähedaste
elust, paigalda suitsuandur ja maga rahulikult juba täna öösel.
Erki Remmelkoor
Lõuna-Eesti Päästekeskus
Ennetustöö büroo juhataja
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Noorte suvevaheaeg
Selleks korraks on suvi lõppenud. Uurisin, mida Sillaotsa
kooli endised ja praegused õpilased suvevaheajal korda
saatsid.
Mina ise veetsin suve väga meeldejäävalt ning
mitmekülgselt. 2007. aasta suvi oli üks parimaid 15 aasta
jooksul. Sai kõike tehtud, mis suvel teha annab:
rannamõnusid nautida, reisida, paljudel üritustel ja laagrites
käia, sportida, tööd teha - nii maal abiks olles, kodus kui ka
taskuraha teenimiseks; pidutseda (mõistuse piirides ikka...),
uusi tutvusi luua, vanade ja ka uute sõpradega aega veeta,
lugeda raamatuid ja ka natuke lollusi teha, mis peavadki suve
juurde kuuluma :)
Suvi andis tohutut energiat. Päike säras enamiku suvest ja see
pidigi ju nii olema! Kui ta parasjagu taevas ei säranud, oli ta
südames kogu aeg olemas. Sellest soojusest peaks jõuludeni
ikka vastu pidama :)
Kui on taoline suvi, tulevad ka head ideed ja märkad elu enda
ümber. Seega leidsin aega ja tahtmist käia erinevates
kohtades, ka välismaal. Kodumail üritusi juba jätkuskontserte jms. Ning kui hetkel ei toimunudki suurtel lavadel
midagi erilist, tuli võtta toredad inimesed kokku ja ise midagi
ära teha! Suve eriline miljöö paneb kohe inimesed elama ja
suhtlema. Uued tutvused sünnivad sel kuumal ajal nagu
iseenesest. Loodan, et uued sõbrad ja tuttavad ning
loomulikult ka varasemad olijad jäävad mu ellu pikaks ajaks!
Meie kui töörahvas ei saa unustada ka tööd. Vähemalt mitte
terveks suveks. Hea, et leidub mõistvaid inimesi, kel jagub
tööd ka noorte jaoks.
Mina jäin igatahes selle vaheajaga super rahule ja ei tulegi
suurt kurvastust peale, kui mõtlen, et peagi algab kool. Kuna
nii palju head on olnud ning ehk ongi paras aeg hakata
koolitarkust talletama ja uusi väljakutseid otsima.
Taavi (tulevane 9. klassi õpilane) kirjutab oma suvest nii:
Selle suvepuhkuse veetsin ma töiselt - aitasin koolis
väliklassi ehitada. Kodus oli kah üht-teist tegemist ning
aitasin neid, kel seda kõige rohkem vaja oli ja kelle
abistamist ma vajalikuks pidasin. Loomulikult sain kokku
sugulaste ja sõpradega, veetsin nendega aega.
Käisin klassiga Rootsis, mis oli tõeliselt vägev ja erakordne
(tänud klassijuhatajale Kaja Tamm!). Seltskond oli üle kõige
(8. ja 9. klass pluss kaasreisijad).
Igal võimalikul momendil nautisin päikesepaistelist ilma. Sai
loodud ka mõned uued sõprussuhted. Käisin mitmetel
üritustel: Antsla laat, Hansapäevad jne.
Minu arust on see suvi küll igati korda läinud, sest sai ära
tehtud kõik, mis plaanis oli ning rohkemgi veel, kuna suveks
polnudki plaane tehtud.
Toomase (vilistlane) suvi oli selline:
22. juuni lõpetasin eduakalt lukksepa eriala I kursuse. Pärast
seda pidasin jaanipäeva. Selle veetsin sõpradega Lähtel. Paar
päeva hiljem toimusid Lähte kihelkonna päevad. Kõige muu
hulgas aitasime sõpradega autosid kraavist välja ja mida
kõike veel...
Veidi aega pärast puhkamist läksin linna plekksepana tööle.
Pärast tööd sai linnas väga lahedasti sõprade ja tuttavatega
aega veedetud.

Nädala pärast otsustasin minna Roiule lukksepatööde peale,
kuna see ju kodule lähemal ning ka töö oli meeldivam ja
parem. Töö tasus minu arust ennast igati ära.
Ka vihmastel päevadel pole igav hakanud - tegevust leidus
toaski. Arvuti pakkus põnevaid asju: muusikat laias valikus,
filme Internetist saaduna jpm. Ka kodus pere keskel on tore
olnud, hiljaaegu pidasime isa sünnipäeva. Oleme võtnud
vastu külalisi ja suhelda saanud erinevate inimestega.
Jäin suvega väga rahule ja igavust pole küll tundnud! :)
Age (õppis Sillaotsal algklassides) räägib oma suvest:
Suvi oli väga lõõgastav ja samas elamusterohke. Oli
paremaid ja natuke kehvemaid päevi, aga loomulikult seda
head ja ilusat jätkus rohkem. Suve veetsin põhiliselt oma
sõprade, kallima ja perekonna seltsis. Ning osaliselt ka
töökaaslaste ja võõraste keskel, kes muide, aja möödudes,
polnudki enam võõrad! Olen tutvunud 2007. aasta suvel väga
paljude huvitavate inimestega, on olnud võimalusi kohtuda
põnevate isikutega ja olen selle üle väga õnnelik!
Olen käinud vahelduva eduga Vastse-Kuuste lihatööstuses
tööl ja sealt saadud rahaga palju head teinud ja ostnud.
Kodus olles jõudsin ka ühe korra metsa seenele. See oli üks
tõeliselt tore kogemus. Sõprade ja vendadega käisin kalal,
see on juba heaks harrastuseks saanud. Ning rõõm on suur,
kui ka näkkab - natuke tulu vee ääres istumisest. Aga juba
see käimine-olemine, kogu elamus on väärt.
Esimesel suvekuul sai käidud Lätis, Jurmala veepargis. See
väike reis sinna oli unustamatult vahva. Soovitan kõigile!!!
Suvi oli pikk ja seega toimus mitmeid üritusi ja sünnipäevi.
Nagu noored ikka, sain ka mina ennast mitmel korral välja
elada, lõbutseda, elu nautida!
Suvi pakkus eriliselt head rannailma, keha on saanud päikest,
vett! :)
Kokkuvõttes võib öelda, et jäin ülimalt rahule ja loodan, et
ka teistel oli sama päikseline ja ilus suvi.
Kooli saab nüüd küll minna täie energia, positiivsuse ja
töötahtega.
Tairi (lõpetas sel aastal 9.klassi) veetis oma vaheaja nii:
Sellel aastal möödus suvi minu jaoks kuidagi väga kiirelt.
Suvi algas jaanipäevaga, siis käisime klassiga ekskursioonil
Rootsis, reis oli väga meeldejääv. Peale seda olen käinud
erinevates Eesti paikades, näinud palju huvitavat ja olnud
hästi palju koos oma sõprade ja sugulastega ning lihtsalt
puhanud.
Kokkuvõtteks on see suvi olnud väga meeldejääv ning
andnud jõudu ja energiat.
Kätrin (tulevane 4.klassi õpilane) on samuti suvega rahul:
Suvevaheaeg algas vanaema juures sõpradega mängides.
Seejärel käisin kodutütarde ja noorkotkaste laagris Luunjas,
kus oli väga lahe. Kõige ägedam oli diskoõhtu. Johanna ja
Holger olid väga toredad rühmajuhid, kohe kõige paremad!
Pärast laagrit sõitsime Võrumaale minu teise vanaema
juurde. Seal on mul kass ja koer, kellega hullata. Sõitsin
rattaga, käisin poes. Lihtsalt puhkasin. Kõige mõnusam on
kodus Roiul olla ja jões ujuda ning sõpradega aega veeta.
Tegelikult on juba päris vahva kooli minna.
Triin Tõnurist
Sillaotsa Põhikooli õpilane
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Õnnitleme oktoobrikuus sündinuid
1 Veera Ahtijainen
Maiga Peri
Jaan Undrits
3 Eduard Sahk
4 Elsa Meinhard
5 Helga Zirk
Vaike Riibak
Mati Meos
8 Vaike-Vilhelmine Randoja
9 Maria Gubar
11 Maria Petrova
12 Esta Kõiv
14 Tõnu Tahti
15 Tamara Kobjaševa
16 Endel Undrits
Väino Kerge
Uuno Ellen
20 Aleksandra Vahva
Ants Raudoja
Leida Raudoja
Veera Saaremets
Harri Vessmann
21 Aavo Oidsalu

1929
1936
1937
1932
1931
1927
1942
1946
1929
1924
1935
1938
1946
1938
1933
1935
1945
1921
1935
1937
1943
1946
1938

Roiu
Ignase
Kurepalu
Mõra
Ignase
Roiu
Roiu
Lange
Tõõraste
Ignase
Päkste
Kriimani
Koke
Roiu
Kurepalu
Kriimani
Kurepalu
Kriimani
Kurepalu
Kurepalu
Kitseküla
Tõõraste
Alaküla

22 Laine Nahksepp
23 Ellen Kägo-Saunasoo
Juhan Malleus
26 Aino Laja
Malle Tennosaar
28 Elmar Kopli
29 Aino-Maria Sõrmus
30 Pelageja Saks
Aime Rulli
31 Arkadi Raud

1941
1941
1941
1936
1945
1929
1929
1930
1942
1939

Alaküla
Päkste
Kitseküla
Ignase
Roiu
Tõõraste
Päkste
Kõivuküla
Lange
Roiu

Palju õnne!

Sünniaasta 2007
Taaniel Raud
20.08.2007
Roiu
Palju õnne!

Haaslava valla kultuuri- ja spordiüritused
30.09.07
01.10.07
06.10.07
19.10.07
26.10.07
26.10.07

Pensionäride ühenduse Kuldlõng sügispidu Priiuse seltsimajas
Sillaotsa kooli lastevanemate üldkoosolek
Perega Vitipalu matkaradadele!
Ooper „Rigoletto” ühiskülastus „Vanemuises”
Ballett „Giselle” ühiskülastus „Vanemuises”
Tantsuõhtu Priise seltsimajas. Esineb Üllar Jörberg

kell 12.00
kell 18.15
kell 11.00
kell 19.00
kell 12.00
kell 21.00

Hobustest ja mitte ainult
18. septembril 1922 algatas põllutööministeerium Eestis
suguhobuste märgistamise. Suguhobusteks märgistati kolm
kodumaal laiemalt levinud hobusetõugu: Tori - Roadsteri,
Ardenni (ka belglane või prantslane) ja Eesti maahobune.
Hobused kanti tõuraamatusse. Tegevuse koordineerimiseks
ja oma huvide paremaks kaitsmiseks asutati mitmel pool
maakondades hobusekasvatajate seltse.

Ei ole teada, mis põhjusel meie valla talupidajad just seda
hobusetõugu eelistama hakkasid. Näiteks naabrite juures,
Vana Kuuste vallas aretati rohkem Ardenni tõugu hobuseid.
Ardenni hobuste suur pooldaja ja aretaja oli Villemi talu
peremees Jüri Ottas. Uued tõuhobused jäid aga rohkem
moeasjaks. Põhiliseks töö- ja sõiduhobuseks taludes olid ikka
erinevate hobusetõugude ristandid.

Haaslava vallas tegutses 1920. aastate alguses Eesti Tori –
Roadsteri Hobuse Kasvatajate Seltsi Haaslava Haruselts.

Eesti Tori – Roadsteri Hobuse Kasvatajate Seltsi Haaslava
haruseltsi asutamiskoosolek toimus 20. detsembril 1922
Haaslava vallamajas. Koosolekul viibisid Jaan Hiio, Johan
Ivane, Peeter Prost, Karl Klaos, August Link, Aleksander
Klaos, Kristjan Kliim ja Jaan Annuk.

Tori - Roadsteri hobusetõug saadi Eesti maahobuse ja
mõisates leiduvate täkkude (Hannoveri, Holsteini, Friisi,
Araabia, Inglise jne) ristpaaritusest.
Uus hobusetõug leidis kiiresti palju poolehoidjaid. Kuna
keskne tegevus toimus rohkem Tallinnas ja Harjumaal,
otsustati kohapeal haruseltse asutada. Esimene haruselts
loodi 1922 detsembri alguses Suure Kõpus Viljandimaal ja
teine Haaslaval.

Asjaajajaks ja haruseltsi esimeheks valiti Jaan Hiio.
Selts registreeriti ametlikult 26. jaanuaril 1923 Tartu Võru
rahukogu poolt seltside ja ühingute registris nr 1583 all
(Riigi Teataja nr 70 – 17. mai 1923).
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kinni võeti. (NB! Jaan Märtin oli tagaotsitav hobusevaras ka
Loeme põhikirja: „Seltsi ülesandeks on Eestis Tori –
1936. aastal. Paistab, et sellele mehele hobused tõesti
Roadsteri tüüpi hobuste tõugu olude kohaselt välja arendada,
meeldisid.)
kasvatuse kultuuri tõsta ja tõuloomade müüki korraldada.
Oma otstarbe kättesaamiseks palkab selts omale eriteadlasi,
instruktoreid ja teisi ametnikke, registreerib kõik oma
piirkonnas olevad Tori – Roadsteri tüüpi väärtuslikud
suguhobused, märgib paremad neist tõuloomadeks, korraldab
oma liikmete hobuste juures tõupuhtuse ja tervise kontrolli,
korraldab oma liikmetele hobuste näitusi, oksjone ja
võistlusi, laotab laiali teadmisi otstarbeka hobusepidamise
kohta nõupidamiste, läbirääkimiste, ettelugemiste, kursuste,
õppereiside ja kirjanduse abil. Selts on vahendajaks oma
liikmetele suguhobuste ostu ja müügi juures. Seltsil on oma
pitsat. Haaslava haruseltsi asukoht on Haaslava vallamajas.”
Selts tegutses aktiivselt paar aastat. Korraldati mitu üritust,
värvati juurde uusi liikmeid ja propageeriti igati Tori –
Roadsteri hobuseid. Varsti hakkas aga tegevus soikuma.
Tõuhobuste ostmine ja ülalpidamine ei olnud mitte kõigile
taskukohane, seda võisid endale lubada vaid jõukamad
peremehed. 1925. aastast alates ei ole seltsi tegevuse kohta
enam mingit märki.
Ametlikult likvideeriti Haaslava haruselts 15. novembril
1939 siseministri resolutsiooniga. Likvideerimiskomisjoni
protokoll on koostatud 5. jaanuaril 1940.
23. jaanuaril 1936 tunnistati vabariigi valitsuse otsusega
põllutööministeeriumi poolt arendatavateks hobusetõugudeks
Eestis – eesti, tori, ardenni, inglise, täisverd, oolavi ja
ameerika tõud. Riikliku abirahaga arendatavateks määrati
eesti, tori ja ardenni tõud.
Vahepealsetel aastatel on hobune meie elust täielikult
kõrvale tõrjutud. Nüüd oleme nii kaugel, et 30. jaanuaril
2001 kanti ohustatud loomatõugude nimekirja eesti hobune
ning 11. detsembril 2003 Eesti raskeveo hobune ja Tori
hobune.
Loo lõppu mõned ajalehelood:
“Postimees” nr 85 – 17. aprill 1902 kirjutab:
“Naishobusevaras Anna Tari, Haaslava vallast pärit, oli 3.
aprillil ringkonnakohtu süüpingis.
6. detsembril 1901 varastati Peterburgi uulitsalt Konsa poe
juurest ukse eest lumevedaja hobune ära. Tagaajajad
tabasivad varastatud hobuse Mäe uulitsal ja ree peal istus
kaebealune Anna Tari, kes hobust juhtis. Kohtulikul
uurimisel püüdis süüdistatav küll salata ja seletas, et keegi
tundmata mees hobuse tema kätte andnud ja ise ära kadunud.
Ta tahtnud hobust politseisse viia, kuna teda teel kinni
võetud. Ta ei saanud aga oma vabandamist millegagi
põhjendada. Tari on juba varem 2 korda varguse pärast
kohtulikku karistust kandnud.
Kohus mõistis Anna Tari ühes kõigi iseäraliste õiguste
kaotamisega 2 kuuks vangi.”
“Elu” nr 189 – 23. august 1908:
“Ööl vastu 18. augusti varastati Haaslava vallas Otsa talu
peremehe Eduard Uudeli rehe alt, seina enne maha lõhkudes,
60 rubla maksev hobune ära. Kahtlus langes Tartus, Puiestee
uulitsal elava Taskini peale, kelle korterit läbi otsides seal
öömajal olev Jaan Märtin, kes tagaotsitud kuulus varas on,

Ülekuulamisel selgus, et Uudeli hobuse oli Taskini vend ära
varastanud, kelle korteri juurest Riia uulitsalt hobune kätte
saadi. Pääle selle võeti nimetatud näpumeestelt veel üks
hobune ühes vankriga ära, kelle omanik alles teadmata.”
“Isamaa” nr 98 – 4. mai 1909:
“Häbematu pettus.
Reola laadal, 28. aprillil tahtnud keegi Haaslava valla
talumees mustlasele hobust müüa. Kui kaup küps, kutsunud
mustlane mehe kõrtsi, rääkides, et tal mitte parajat raha
mehele maksta ei ole, enne kui ära vahetab. Mees läinud
mustlasega kõrtsi kaasa.
Mustlane ostnud mehele paar potti õlut ja ise raha vahetama
minnes jooksnud korraga rahva sekka ja kadunud sinna ära.
Müüja jäänud 28 rublast ilma. Ka hobune oli kõrvale
toimetatud. Pärast leidnud Haaslava mees oma hobuse
kellegi linnamehe käest, kellele mustlane oli hobuse vahepeal
ära müünud.
Mustlane on kinni võetud. Ülekuulamisel seletas ta, et ta
hobuse eest raha kellegi teise isiku kätte maksnud, keda ta
müüja pojaks oli pidanud. Asja uuritakse.”
”Postimees” nr 176 – 9. juuli 1920:
”5 juulil pakkus Haaslava valla kodanik Eduard Prikko
laadaplatsil oma hobust müüa. Talle tuli salk mustlasi juurde
ja pakkus hobuse eest 8000 marka, kuna talumees 12 000
marka nõudis. Viimaks hüppas üks noor mustlane hobuse
selga, et proovisõitu teha ja kihutas teiste mustlaste
rõõmukisa saatel minema. Kui hobusevaras silmapiirilt
kadus, lõi üks tugev mustlane Prikko rusikaga selili, et
kelmidele mahti anda laiali joosta. Talumees läks ühes
hobusekronuga,
kelle
mustlased
maha
jätsid,
kriminaalpolitseisse abi otsima, kellel korda läks mõnda
kahtlast mustlast kinni pidada.”
“Postimees” nr 26 – 28. jaanuar 1936:
“Leiti varastatud hobune ja regi. Tagaotsitav hobusevaras
põgenes.
Haaslava rajooni konstaabel Jakob Mets leidis möödunud
laupäeval Haaslava vallas Emajõe lähedal asuvast
elanikkudeta majast hobuse ja ree. Samal ajal märkas
konstaabel, et majale läheneb mees. Märgates politseinikku,
põgenes mees joostes üle Emajõe ja kadus metsa. Kuna jää
oli väga nõrk, ei söandanud konstaabel talle järgneda.
Tartu kriminaalpolitsei ametnik tegi kindlaks, et põgeneja oli
tagaotsitav hobuse ja murdvaras Jaan Märtin. Varas varjas
end oma surnud ema majas, mis kauemat aega seisis
kasutamata. Sinna oli mees toonud hobuse ja ree, mis
tõenäoliselt olid varastatud.
Leitud hobune on umbes 8-aastane kõrb ruun, 1.45 m kõrge.
Reel on tühje viljakotte, nartsudest tekk ja köis. Asjade
omanik on senini leidmata. Hobust ja varastatud kraami võib
näha Tartu kriminaalpolitseis.”
Taivo Kirm
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Informatsioon
• Segakoor Priius kutsub
Ootame kõiki laulma! Segakoor Priius alustab oma uut lauluhooaega 1.oktoobril kell 19.00 Kurepalus, Priiuse seltsimajas.
• Sillaotsa Spordihoone otsib koristajat.
Helistada telefonil 55566220 Tiit Kruusement

26. oktoobril
Priiuse Seltsimajas

Tantsuõhtu
Esineb Üllar Jörberg
Pilet 60 krooni
Puhvet
Uksed avatakse kell 21:00

Politseiteated
 29.08. sõitis roller Roiu alevikus Männi 3 maja juures
külge sinna pargitud sõiduautole MAZDA. Liiklusõnnetuse
asjaolude väljaselgitamiseks alustas liikluspolitsei menetluse.
 02.09. rikuti majaelanike rahu Roiu alevikus Oja 7-3.
Kohale kutsutud politseipatrull kontrollis seltskonda ja saatis
pidutsejad laiali.
 09.09 teatati, et Roiu bussipeatusesse kogunenud
autodega seltskond rikub ümberkaudsete majade elanike
öörahu. Kontrollima läkitatud politseipatrulli saabudes olid
rahurikkujad juba lahkunud.
 10.09. Mõra külas Ülesool murdis lahtipääsenud koer
maha naabri kanad ja jänesed, osapooled said omavahel
kokkuleppele.
 11.09. ärandati Unikülast sõiduauto FORD. Sõiduk on
leitud, asjaolude väljaselgitamisega tegeleb politsei
autojälitusgrupp.
 15.09. teatati Aardlapalu külast, et on varastatud võssa
peidetud jalgratas, omanik sai jalgratta tagasi ja pretensioone
ei ole.

 17.09. teatati
kortermajast.

politseile

jalgrattavargusest

 22.09. ja 23.09 teatati politseile lärmakatest
seltskondadest Roiu aleviku bussipeatuses. Patrulli saabudes
olid lärmajad juba lahkunud.
 22.09. teisaldati tasulisse parklasse sõiduauto FORD,
mida juhtis juhtimisõiguseta Valdur.
 23.09. teatati kaklusest Aadami külas asuvast talust.
Kohalesaabunud patrull toimetas kainenemisele meesterahva.
Meeldetuletuseks
Alates 01.09. on alla 16 aastastel alaealistel keelatud viibida
ilma täiskasvanud saatjata avalikes kohtades ajavahemikus
kella 23.00-06.00 ni.
Lugupeetud lapsevanemad, tundke huvi oma laste tegemiste
vastu ja seda eriti õhtusel ajal. Nii saate tagada, et Teie laps
ei satuks õigusrikkumise ohvriks.
Harras Tiisler
vanemkonstaabel

 16.09. tungiti Unikülas seisnud sõiduautosse, millest
varastati erinevaid esemeid. Asjaolude väljaselgitamisega
tegeleb politsei autojälitusgrupp.

Mälestame lahkunuid

Kaja Leigri
20.07.1949 – 14.09.2007
Koke küla

Uniküla

Osvald Kaaro
27.11.1913 – 19.09.2007
Metsanurga küla

Väljaandja: Haaslava Vallavalitsus — 62113 Kurepalu, Tartumaa  7 446 524.
Toimetaja: Ilona Vaagen (teataja@haaslava.ee). Trükkija: Trükikoda Alfaprint

