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Südamlik isadepäeva kontsert Priiuse seltsimajas
Sellise pealkirja on valinud oma loole Laura Valli. Laura
kirjutab:
”Isadepäev on püha, millega märgitakse ära meeste rolli laste
kasvatamisel ning avaldatakse tänu nii isadele kui ka
vanaisadele. Eestis peetakse isadepäeva traditsiooniliselt
novembrikuu teisel pühapäeval, sel pühal heisatakse ka lipp.
Tavaliselt on päev koos olemiseks ning pereseltsis
tähistamiseks. Tihti korraldatakse aga kontserte ka koolis.
Mul oli suur rõõm külastada Sillaotsa Põhikooli ning lasteaia
isadepäeva kontserdi, mis toimus 9. novembril.
Seltsimajja sisenedes püüdsid kohe pilku kenad kunstitööd
ning meisterdused, mida iga kontserdikülastaja ka vaadata
sai. Tore oli näha, kuidas lapsed enese pisikesed käed
emmede-isside pihku surusid ning valmistatud töid neile
elevusega näitasid. Saali astudes köitis pilku uus toolide
asetus. Traditsiooniliste tooliridade asemel olid pingid
asetatud peaaegu et ringi, niisiis vaadatigi kontserti justkui
ühes suures pereringis. Ning et neil toolidel ka palju isasidvanaisasid istus, tegi eriti rõõmsaks. Üldse oli üritus üles
ehitatud uudselt – esinemiste vahele olid mõnusalt põimitud
Dubolazovite meespere mälestused ning meenutused, mis
tekitasid sooja tunde.”
Sillaotsa Põhikooli õppealajuhataja Katre Sarapi muljed
kontserdi kohta:
„Tänavune isadepäeva kontsert oli oma uudse ülesehituse
poolest meeldivalt üllatav, kelle idee see täpselt oli, aga oli
väga mõnusalt kokku seatud, vahepalad nauditavad ja
loomulikud.

Ingar, Ivar ja Ivo Dubolazov

Meeldiv on tõdeda, et meie vallas leidub perekondi, kus
erinevad põlvkonnad on andekad erinevatel elualadel ja
suudavad vaheldust pakkuda neile, kellel kontserdietteastete
ettevalmistamine käib põhitöö hulka. Perekond Dubolazovite
etteasteid jälgides tuli mõte, et kindlasti on selliseid
perekondi meil veel, kus eri põlvkonnad võiksid korraga
laval olla.”
Kontserdil teenis sooja vastuvõtu iga etteaste, olgu see siis
laul, luuletus, tants või pillilugu. Eriti jäid aga meelde
Kukupai lasteaia laste „Kellamäng”, Sillaotsa Põhikooli
mudilaskoori lustakad laulud ja toredad tantsud.
I klassi õpilastele jätsid kustumatu mulje „Vihmavarjude
tants”, Jane-Mai laul „Poisid, poisid” ja teisedki lasteaialaste
laulud. Meeldis neile ka politseiniku jutt ordenitest ja
teadustaja Ingar. Karli jutt kõige paremast isast pakkus paraja
annuse nalja. Laste arvates oli hästi ilus see, kui Lotte laulis
koos oma issiga.
Laura märkis: ”On äärmiselt armas, kui isad oma pikkade
tööpäevade järel leiavad aega ka lastega koos olemiseks,
musitseerimiseks. Eriti kui sellega ka esinetakse, sest talenti
ei tohiks ikka vaka all hoida.
Kontserdi maiuspalaks oli lõppu jäetud Priiuse segakoori
esinemine, dirigendiks Laura Kägo-Saunasoo.”
Lõpetuseks lisas Katre Sarap: ”Väga meeldis mulle, et
kontserdil olid esindatud kõik põlvkonnad - lasteaialastest
segakooriesinejateni, see räägib järjepidevusest ja sellest
oleme me ilmselt kõik huvitatud.
Aitäh peo ettevalmistajatele ja ka pealtvaatajatele, kelle jaoks
ju etteasteid harjutataksegi. Ärgem unustagem seda, et meie
lapsed esinevad ju ikka isale ja emale, et nende heakskiit
teenida. Kiitkem oma lapsi, seda ei ole kunagi liiga palju !”
„Saalist väljudes oli väga mõnus tunne, sest teadsin, et see
poolteist tundi polnud kohe kindlasti mitte raisatud aeg, vaid
andis väga palju positiivset energiat. Olgugi, et väljas külm
tuul lõõskas, oli soe olla. Soojuse olid südamesse tekitanud
kõik esinejad ning perekonnad, sel kontserdil eriti mõnusad
aga isad, kes oma lapsi kõigis ettevõtmistes toetasid ning ka
edaspidi kindlasti abiks on. Aitäh kõigile teile, kes te selle
kontserdiga seotud olite.
Kuna innovatiivseid ideid oli nii palju, jään huviga ootama
uuendustega emadepäeva kontserti!” Nii kirjutas Laura Valli
oma kontserdimälestuste lõppu.
Isadepäeva kontserdi muljed korjas kokku Ilona Vaagen
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Vallavalitsuse istungil
18. oktoobril 2007 otsustati:
1. Määrata ametiisik, kellel on õigus sooritada toiminguid
majandustegevuse registris ja väljastada müügipileteid.
2. Muuta Haaslava Vallavalitsuse 29.07.2003 korraldust nr
134 „Mobiiltelefonide kasutamise ja kõnemaksumuse
limiitide kehtestamise kord”
3. Muuta Haaslava Vallavalitsuse 05.09.2007 korraldust nr
187 (seoses Aadami külas asuva Kropi maa
maksustamishinna uue akti koostamisega).
4. Anda nõusolek Aardla külas asuva Sepa maaüksuse
ostueesõigusega erastamiseks.
5. Anda ehitusluba Kitseküla külas Mõtsa maaüksusel
elektrivõrgu liitumisühenduse ehitustööde teostamiseks
6. Kinnitada Edeage, Kolga ja Kure maaüksusel
detailplaneeringu algatamine ja planeeringu koostamise
tingimused.
7. Hoolduse seadmine (kahele puudega isikule).
8. Riikliku peretoetuse peatamine ja jätkamine (seoses
peretoetuse maksmisega lapsele endale või isikul, kes teda
tegelikult kasvatab).
9. Riikliku toimetulekutoetuse vahenditest täiendava
sotsiaaltoetuse maksmine (küttepuude ostmiseks ühele
isikule, teatripiletite eest tasumiseks neljale lapsele ja
toimetuleku soodustamiseks ühele isiksule).
10. Haaslava Vallavalitsuse 25.09.2007 korralduse nr 214 ja
15.08.2006 korralduse nr 159 kehtetuks tunnistamine (seoses
hoolduslepingu lõppemisega).
25. oktoobril 2007 otsustati:
1. Haaslava Vallavalitsuse 16.05.2007 korralduse nr 111
„Maa suuruse, piiride, sihtotstarbe ning maksustamishinna
kindlaksmääramine ja ehitise teenindamiseks vajaliku maa
erastamiseks nõusoleku andmine” muutmine (seoses
Tõõraste külas asuva Kaspri maa maksustamishinna uue akti
koostamisega).
2. Kriimani külas asuva Saavapiiri kinnistu jagamine.
3. Riikliku toimetulekutoetuse vahenditest täiendava
sotsiaaltoetuse maksmine (täiendavaks koolitoetuseks ühele
isikule).
4. Loa andmine Koke külas Männiku maaüksusele rajatud
vedelsõnnikuhoidla kasutusele võtmiseks.
5. Savipaju, Lilu, Peetsu, Uue-Nõmme, Nõmmeveere,
Nõmmiku, Nõmmevälja, Nõmmepalu, Toominga Tee 1 ning
Paju tee 1 ja 2 maaüksuste detailplaneeringu vastuvõtmine.
6. Haaslava külas Kruusa maaüksusel üksikelamu
ehitamiseks ehitusloa andmine.
7. Lasteaia hoolekogu koosseisu kinnitamine (Roiu Lasteaia
Kukupai hoolekogu koosseisu kinnitati lasteaia juhtaja
ettepanekul lastevanemate üldkoosolekul 9.oktoobril valitud

lapsevanemad: Raili Reemets, Doris Vahtrik, Sirli Parm,
Mari-Liis Kõõra, vallavalitsuse poolt nimetati lasteaia
hoolekogu liikmeks Ilona Vaagen).
01. novembril otsustati:
1. Vallavara võõrandamiseks enampakkumise korraldamine
(Kinnitati Kitseküla külas asuvate Kitse 1, 2, 3 maaüksuste
avaliku kirjaliku enampakkumise tingimused ja kord).
2. Kurepalu laululava ja külakeskuse detailplaneeringu
vastuvõtmine.
3. Roiu paisjärve-äärse maa-ala detailplaneeringu
vastuvõtmine.
4. Haaslava Vallavalitsuse 05.09.2005 korralduse nr 160
kehtetuks
tunnistamine
(seoses
hoolduslepingu
lõppemisega).
5. Hoolduse seadmine (puudega isikule).
6. Valla eelarvest täiendava sotsiaaltoetuse maksmine (ühele
isikule seoses raske majandusliku olukorraga).
7. Riikliku toimetulekutoetuse vahenditest täiendava
sotsiaaltoetuse maksmine (kahele isikule toimetuleku
soodustamiseks) .
8. Voore katastriüksuse pindala muutmine (seoses
kontrollmõõdistamisega).
9. Haaslava valla ametiautode kasutamise ja isikliku
sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise
korra kinnitamine.
10.
Projekteerimistingimuste
väljastamine
(Sillaotsa
Põhikooli renoveerimiseks)
11. Lepingute sõlmimine. (Otsustati: lubada vallavanemal
sõlmida leping AS-iga Kommunaalprojekt Sillaotsa
Põhikooli renoveerimise eelprojekti koostamiseks ja leping
konsultatsioonifirmaga Innopolis Konsultatsioonid AS
rahataotluse koostamiseks „Kohalike avalike teenuste
arendamine” meetmest.
14. novembril 2007 otsustati:
1.Õigusvastaselt võõrandatud Taga-Age 24 talu maa
maksumuse kinnitamine ja kompensatsiooni määramine.
2. Haaslava Vallavalitsuse 14.augusti 2007.a korralduse nr
167
„Maa
suuruse,
piiride,
sihtotstarbe
ning
maksustamishinna kindlaksmääramine ja Ludmilla Vadi
omandisse
ostueesõigusega
erastamiseks
nõusoleku
andmine“ muutmine.
3. Riikliku toimetulekutoetuse vahenditest täiendava
sotsiaaltoetuse maksmine (toimetuleku soodustamiseks ühele
isikule).
Ene Silla
vallasekretär

Vestlusring tarbija õigustest
Oled tarbija ja kindlasti on Sul küsimusi?
26.novembril kell 10.00 ootab Tarbijate Kaitse Ühendus
UGANDI Haaslava valla tarbijaid Roiu päevakeskusesse,
aadressil Männi tn 5.

Räägime tarbija õigustest, kasutades selleks praktilisest elust
võetud näiteid.
Lisaks tunneme huvi kodukemikaalide märgistuse ja
ökotoodete vastu. Lõpus individuaalne nõustamine.
Tarbijate Kaitse Ühendus UGANDI
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Tuntud inimene raamatukogus
Siiamaani otsime vastust küsimusele: „Kumb oli enne, kas
muna või kana?” Aga kui küsida seda raamatu ja
raamatukogu kohta, siis siin vist kõhelda pole vaja. Ju sai
ühel kaugel ajal lihtsalt raamatu eelkäijaid nii palju, et need
tuli paigutada mingisse kindlasse ruumi ja kindla süsteemi
järgi. Meile teada olevad esimesed raamatukogude eelkäijad
loodi Egiptuses 5000 aastat tagasi. Inimese sõprust
raamatuga võib lugeda veelgi vanemaks.

Jüri Raudseping Roiu raamatukogus

Tänapäeva raamatukogud ei peida endas enam papüüruse- ja
pergamendirulle, siit võib leida huvipakkuvat nii laps kui
täiskasvanu, nii ilukirjanduse huviline kui teatmeteoste
lugeja.
25.oktoobril toimus Roiu raamatukogus üritus „Tuntud
inimene raamatukogus”. Ürituse nimetus võis tunduda küll
pretensioonikas, kuid vallarahvas osales sellel väga
aktiivselt. Koduses raamatukogus sai kohtuda vallamaja
ametnikega, kes ühe tööpäeva jooksul asendasid
raamatukogu juhataja asetäitjat Ene-Tiinat. Kõige rohkem
lugejaid teenindas vallavanem Jüri Raudseping. Lisaks
raamatute laenutamisele osales ta hilisemas vestlusringis, kus
osalesid raamatukogu töötajad, vallaametnikud ja lugejad.
Mõned mõtteterad, mis vestlusringis kõlama jäid:
„Lugeja usaldab raamatukoguhoidjat. Raamatukokku
tullakse enamasti konkreetse raamatu sooviga. Eriti käib see
õpilaste kohta. Seevastu aga vanem generatsioon ootab
raamatukogu töötaja poolset soovitust, sest teada on ainult
teema, millest tahetakse lugeda. On need siis armastus- või
kriminaalromaanid, mälestuste või luuleraamatud.
Raamatukokku tullakse nii raamatuid laenutama kui ka
lihtsalt maailma asjade üle vestlema.”
Palju lugejaid, Roiu raamatukogu!
Ilona Vaagen
kultuuri-ja spordinõunik

Noorkotkas Veiko Kõiv
Veiko, viibisid esmaspäeval, 5.novembril, vallavanema
vastuvõtul. Mis oli selle vastuvõtu põhjus?
Juhtus siis selline asi, et sain aasta noorkotkaks. Seepärast
kutsutigi mind vallavanema vastuvõtule, kus sain kätte aasta
noorkotkale kuuluva rändauhinna, kristallist kotka kuju.
Aasta Noor Kotka valimine toimub sügisel. Siis vaadatakse,
millega on noored kotkad viimase aasta jooksul hakkama
saanud ning tehakse erinevad osavus- ja jõuvõitlusi.
Eelnevatel aastatel on selle auhinna võitnud sellised inimesed
nagu Rain Ottis, Rivo Räpinast, Margus Pihlakas, Märt
Küün, Martin Merirand, Lauro Reino, Eiko Haabu, Oliver
Kalf, Virko Luide ja nüüd siis mina.

Noorkotkas Veiko Kõiv

Millal ja kus on alguse saanud Sinu huvi noorkotkaste
liikumise vastu?
Ma olin vist 3. klassis kui Taivo Kirm kutsus mind esimest
korda laagrisse. Seal oli palju erinevaid tegevusi, mis mulle
meeldisid ning hakkasingi regulaarselt nendes laagrites
käima.
Mida noorkotkad teevad?
Noorkotkastel on aastas 3 kindlat laagrit: kevad-, suve- ja
sügislaagrid. Lisaks veel palju muid üritusi. Laagrites
õpitakse, kuidas looduses hakkama saada, mida ja kuidas
valmistada metsas ellujäämiseks vajaminevaid esemeid
käepärastest vahenditest. Vabal ajal muidugi räägitakse juttu,
mängitakse palli ja mõni istub niisama. Tegevusi on palju!
Kui rohkearvuline Teie liikmeskond meie vallas on?
Haaslava vallas on noorkotkaid 20 ringis. Enamuses Sillaotsa
Põhikooli õpilased, kuid on ka mujalt koolidest. Noorimad
kotkad käivad 1. klassis.
Kas noorkotkaks olemine mõjutab ka Sinu tulevast
elukutsevalikut?
Ma arvan, et kindlasti mingil määral, kuid täpsemalt öelda ei
oska.
Ja lõpetuseks, mida on andnud Sulle noorkotkaks
olemine?
Kindlasti palju uusi sõpru ja tuttavaid. Palju erinevaid uusi
oskusi, mida võib kõikjal elus vaja minna.
Soovitan noorkotkaks tulla kõigil noortel, keda see vähegi
huvitab!
Veiko Kõivuga vestles Ilona Vaagen
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Õpilaste tunnustamine
Avaldan K I I T U S T hea ja väga hea õppeedukuse ning hea ja eeskujuliku käitumise eest
1. õppeveerandil 2007/2008. õppeaastal järgmistele õpilastele:
4. klass
1. klass
2. klass
Merit-Karmel Annamaa
Anette Abel *
Joosep Pleksner
Andris Lillemäe
Elis Järvemäe
Karl-Ander Mei
Kätrin Metsla
Maurice Lina *
3. klass
Diana Michelson
Silvija Mikk *
Janette-Kristi Härm
Hendrik Silm
Mirjam Pirn *
Mihkel Lepson
Anette Traks
Martin Pungar *
Garlos Lukas
Karlis Põldoja
Lotte Suislepp *
5. klass
Tõnis-Ingvar Mals
Sander Radionov *
Andre-Loit Valli *
Gabriel Tahti
* hinded väga head ja käitumine eeskujulik või hea

6. klass
Karola Siimsalu *
Gertrud Pleksner
Roland Reinvald
8. klass
Kristin Klaus
9. klass
Taavi Mals
Triin Tõnurist *

Ilvi Suislepp
Sillaotsa Põhikooli direktor

Astrid Lindgreni 100-ndale sünniaastapäevale pühendatud nädal Sillaotsa koolis
14.novembril 1907.aastal sündis väike tüdruk Astrid Anna
Emilie Ericsson, kes siis ei võinud aimatagi, et teeb midagi
sellist, mis jätab kustumatu jälje paljude inimeste hinge ja
südameisse. Tol päeval sündis Pipi ja Karlssoni, Bullerby
laste ja hulkur Rasmuse, Emili ja Tjorveni ning mitmete
teiste unustamatute tegelaste looja, keda meie tunneme
Astrid Lindgreni nime all.
Otsustasime
meiegi
armastatud
lastekirjaniku
sünniaastapäeva sisukalt ja lõbusalt tähistada. Mis meil siis
nädala jooksul toimus?
Algklassilapsed meisterdasid “Karlssoni väikeseid kukekesi”
ja “Karlssoni aurumasinaid”. No tulid ka igavesti vahvad
meisterdused välja! Lapsed olid ikka päris kindlad, et need
aurumasinad ei plahvata, nagu juhtus raamatus Väikevenna
aurumasinaga. Ning eks kukekesigi sai tüki maad rohkem kui
Karlssonil, sest meenutagem – nimetatud mehikesel pidi
olema toatäis kukepilte, aga oli vaid tilluke kukeke ühe pildi
nurgas.
Raamatukogujuhataja Aulike seadis raamatukokku näituse
Lindgreni loomingust. Raamatuid oli seal küll uuemas, küll
vanemas trükis, õpilastes huvi ja õpetajates nostalgiat
äratamas. Usun, kallis lugeja, et sinugi üks lapsepõlve
lemmikraamatuid oli just sellel näitusel väljas!
Raamatukogus toimusid raamatukogutunnid ning koridoris
võis stendilt lugeda Astrid Lindgreni elust ja loomingust. Kas
teie näiteks teadsite, et Karlssoni prototüübi leidis Lindgreni
raamatute eesti soost illustraator Ilon Wikland Pariisi turult,
kus kõndis ringi just selline turris juuste, ruudulise pluusi ja
siniste traksipükstega mees? Mina sain nüüd teada. Lapsedki
kuulsid palju uut ja huvitavat ning said kuuldut-loetut
viktoriinil ära kasutada. Tore, et ka vanemate klasside lapsed
tulid viktoriinile oma teadmisi kontrollima!
Ühel vahetunnil luges raamatukogujuhataja Aulike ette
katkendi Lindgreni vähemtuntud raamatust “Pöialpoiss Nils
Karlsson”. Jutt meeldis lastele väga, teisel päeval said 1. ja 2.
klassi lapsed teada, kuidas lugu edasi läks ja kindlasti tärkas
nii mõneski lapses uudishimu, mis põnevad lood Nils
Karlssoniga veel juhtuvad.

Nädala oodatuim sündmus oli kahtlemata suur
sünnipäevapidu, kuhu propelleri põrinal lendas täies
hiilguses kohale parajalt paks mees parimais aastais ehk
Karlsson katuselt ning temaga tulid kohtuma paljud
imevahvad Pipid, Väikevennad, Bullerby lapsed ja mitmed
teised Lindgreni loodud tegelased. Eriti meeldejääv oli 2.
klassi Karl-Ander Pipi isana, Kurrunurruvutisaare kuninga
kehastuses. Väga tore oli Karlsson-Taavi ja VäikevendAndre-Loidi kahekõne, samuti Pipi-Lotte hundiratas, PipiMirjami laul, röövlilaste Kätrini, Diana ja Merit-Karmeli
katkend raamatust “Röövlitütar Ronja”, aga samuti kõikide
teiste tegelaste julged ja rõõmsameelsed etteasted. Peolt ei
puudunud ka Karlssoni lemmikud - lihapallid (olgugi
seekord väikeste pirukatena) - ja kommid. Tantsisime,
mängisime, ladusime klotsidest torne ja joonistasime Pipi
hobust. Lärmi ja lõbu oli laialt, kui kõik asusid spunki
otsima. Mis see spunk on, ei teadnud Pipi ega osanud meiegi
täpsemalt öelda, aga üles ta leiti! Kõik oli ikka maailma
parim, sest eestvedajaks oli ju maailma parim mees! Kindlalt
oli õpetaja Kaie kehastatud Karlsson üks vahvamaid, keda
mina kunagi näinud olen.
Lindgreni nädala lõpetuseks vaatasime ETV lõbusat
lastelavastust “Karlsson katuselt” ning tegime kokkuvõtteid
toredast ja meeldejäävast nädalast. Loodame, et lapsed
leiavad nüüd palju hõlpsamini raamaturiiulilt Astrid
Lindgreni raamatuid, kus peategelasteks lapsed ja natuke
lapsemeelsed täisksvanud. Soovin kõigile lehelugejatele
meeldivaid taaskohtumisi Lindgreni tegelastega!
Lõpetuseks
tänab
korraldajameeskond
koosseisus
raamatukogujuhataja Aulike ning õpetajad Kaie ja Annika
kõiki häid abimehi: koolitädi Olgat, kes peosaali
kaunistuseks imevahva Karlssoni maalis, kunstiõpetaja
Marist, kes lastega Pipisid joonistas ning kooli direktsiooni.
Aitäh ka emadele-isadele abi eest kostüümide leidmisel või
meisterdamisel!
Annika Tõnurist
õpetaja
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Marsruut Sillaotsa – Krosno – Sillaotsa
Kõik sai alguse ühest eelmisest Sillaotsa kooli inglise keele
õpetajast, kes algatas osalemise rahvusvahelises Comeniuse
projektis. Elagu rahvaste sõprus! Mullu sügisel käisid
poolakad ja itaallased – meie projektipartnerid - meil, nüüd
sõitsime meie Poola.
20. mai pärastlõunal istusid reisibussi kuus õpilast ja neli
õpetajat ning sõit algas. Kõik piiripunktid möödusid valutult,
Leedu oma lausa läbi une ja olimegi järgmise päeva
hommikuks Poolas. Maastik hakkas muutuma: palju lilli,
teistsugused marjapõõsad, taamal juba paistsid mäed.
Vaatasime ikka vasakule ja paremale: linnades oli küll palju
suuri koledaid reklaamplakateid, kuid maal seevastu imelised
majad veel imelisemate aedadega.
Meie lõpp-puntiks oli Põhja-Poola väikelinn nimega Krosno.
Imestasime pidevalt: kus on paneelmajad?! Kas kogu linn
koosnebki ainult ilusatest suurtest mitmekordsetest kaunite
hoolitsetud aedadega eramajadest?! Vist küll. Paari – kolme
kortermaja nägime ikka ka. Aga see-eest ei olnud džiipe ega
muid selliseid väga uhkeid autosid. Inimesed sõitsid
rahumeeli kaheukselise tikutopsisuuruse Fiatiga ja olid
pealtnäha igati rahul. Linnas nägime isegi kanu aedades ringi
siblimas.
Esimesel
õhtul
toimus
nö
“jäämurdmisõhtusöök”
võõrustajate ja itaallastega. Juba õhtusöögilauas leidsid
lapsed kiirelt jututeemasid. Keelebarjääri ei paistnud üldse
olevat. Meie lapsed jagati kenasti perede vahel ära ning sinna
nad hiljem ööbima sõitsidki.
Järgmisel päeval sõitsime kooli, mis asus Krosno lähedal
Rowne külas. Et siis samasugused maalapsed nagu meie
omadki - rõõmustasime! Suur kohtumispidu koolirahva ja
külaliste vahel toimus Rowne kultuurimajas. Vaatasime ära
poolakate väga toreda esinemise, mille käigus tutvustati
kohalikku kultuuri ja ajalugu, seejärel said tervituseks sõna
itaallased ning meiegi astusime tagasihoidliku programmiga
lavale.
Õhtupooolikul viidi meid Ignacy Luasiewicz´i õlitootmis–
memoriaalmuuseumisse. Väga põnev oli! Selgus, et
nimetatud meesterahvas, kes elas aastatel 1822-1882, avastas
seal naftaleiukoha ning leiutas õlilambi. Tehti esimene
õlilamp maailmas. Samas on ka maailma suurim õlilampide
kogu. Vaatsime kõrguvaid naftapuurtorne ja imetlesime
sügavuses mullitavat naftat.
Õhtu tipnes ühise grillipeoga hiigelsuure lõkke ääres. Mina ja
õpetaja Kaie rõõmustasime, sest kohtusime Ròwne kooli
endise vene keele õpetajaga, kes oskas vene keelt ja viimaks
saime ka vabamalt suhelda. Vene keel võrreldes inglise
keelega on ikka tükk maad selgem ja omasem. Lapsed
seevastu tundsid end inglise keeles suheldes kui kalad vees!
Järgminegi päev oli sündmusterohke: sõitsime läbi
ümbruskonna vaatamisväärsused, külastasime Dukla
linnapead ning lõime kaasa ülivahval hüvastijätupeol.

Tundsime end igal sammul oodatud külalistena, meid
ümbritses määratu külalislahkus ja sõbralikkus. Lapsed jätsid
lausa pisarsilmi hüvasti, vahetati e-maili ja postiaadresse.
Mina lõpetan oma jutu nagu vanas pioneeride päevikus:
olime väsinud, aga õnnelikud!
Annika Tõnurist
õpetaja
Mai lõpus toimus Comeniuse projekti raames reis Poola, et
tutvuda Poola kultuuri ja tavadega. Kui ma sellele reisile
tagasi mõtlen, meenuvad mul vaid head mälestused. Kõik oli
võrreldes Eestiga palju teistmoodi. Kahjuks jäin ma kohe
reisi alguses haigeks ja üpris raske ning väsitav oli kõike
kaasa teha. Toimus ju hästi palju: grillimine, külaskäik kooli
ja linnavalitsusse, poodides käimine, muuseumide
külastamine, matkamine ja mis kõik veel. Aga vaatamata
kehvale enesetundele nautisin reisi ja mind ümbritsevaid
abivalmis inimesi.
Terje Kuljus
9. klassi õpilane
Poola reis tekitas ainult positiivseid emotsioone. Kõige
parema tunde jätsid inimesed, kellega kohtusime. Rahvas oli
väga lahe ja lastest said peagi meie head sõbrad.
Poola peres, kus meid vastu võeti, sai väga palju nalja. Meid
võeti väga hästi vastu. Viisime neile kinke ja saime kingitusi
ka vastu.
Üritused, mis meile korraldati ning millest ka ise võtsime,
olid mitmekülgsed ja vahvad. Tore oli ka see, et õpetajad,
kes ehk väga hästi inglise keelt ei oska, said välisriikide
inimestega kenasti suheldud.
Isegi pikk teekond Poola ja tagasi polnud igav, kuna buss oli
mugav ja seltskond tasemel.
Triin Tõnurist
9. klassi õpilane
Sõit Poola oli üpris väsitav, sest iga natukese aja tagant aeti
meid üles ja küsiti passi. Vahel tehti ka lühikesi peatusi
tanklates ning siis sai juba kaasa antud raha kulutada.
Poolas ööbisime me peredes, itaallased aga hotellis. Kuid
meil oli peredes kindlasti palju vahvam!
Viimasel õhtul oli lahkumispidu diskoga. Kahju, et see nii
vara läbi sai...
Tagasiteel pidime külastama ka Krakowi soolamuuseumi,
kuid kuna pidime nii kaua ootama ja lõpuks saime mingi
imeliku giidi, siis otsustasime sinna mitte minna. Peale selle
eksisid Triin ja Terje ka ära. Muidugi leidsime nad jälle üles.
Algaski tagasisõit Eestisse.
Karl Pleksner
9. klassi õpilane

Preemia „Tuleviku tähed”
Vastavalt Haaslava Vallavolikogu määrusele nr. 22
11.detsembrist 2006, jagati sel aastal esmakordselt meie
tublimatele lastele ja noortele Haaslava valla kultuuri-,
haridus- ja spordipreemiaid „Tuleviku tähed”.
Avaldusi 2007. aastal kultuuri-, hariduse- ja spordivallas häid
ja väga häid tulemusi saavutanud laste ja noorte kohta
võtame vastu 1.detsembrist 2007 kuni 15.jaanuarini 2008.a.

Lisainformatsiooni saab telefonil 7446 520 või e-mail
aadressil ilona@haaslava.ee.
Tunnustagem oma lapsi ja noori, nad on seda väärt!
Ilona Vaagen
kultuuri-ja spordinõunik
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Õnnitleme detsembrikuus sündinuid
1 Vladimir Parkuš
Laine Saarekivi
Arnold Sarapuu
2 Peedu Kikkas
Vaalja Kroon
3 Arry Hango
5 Virve Musta
Lya Laumets
Helju Sagar
Ene-Helve Kallavus
7 Vello Lanno
8 Aare Roosaar
10 Hilma Miina
Vladimir Kolobai
11 Vilma Tegova
13 Zinaida Parkuš
15 Heino Lillo
Katri Romanova
16 Astrid Piim
18 Lembit Prost

1930
1930
1946
1946
1947
1931
1916
1928
1932
1941
1941
1943
1928
1938
1938
1928
1937
1938
1944
1940

Kitseküla
Ignase
Tõõraste
Roiu
Kõivuküla
Igevere
Päkste
Igevere
Lange
Kriimani
Kriimani
Uniküla
Ignase
Kriimani
Kriimani
Kitseküla
Uniküla
Roiu
Tõõraste
Haaslava

21 Elle Kiisel
Konstantin Malinen
Tatjana Vannik
24 Leida Edur
Iriina Pihlapuu
Laine Kangron
25 Vallas Kiisel
26 Kalju Roose
Hille Hein
Andres Kohu
27 Arnold Raik
29 Ilmar Kuusmann
Milvi Kopli
30 Endla-Emilia Peedoson
Volli Peri
Toomas Etti
31 Milvi Silm

1937
1939
1939
1914
1921
1936
1935
1937
1938
1939
1924
1938
1947
1925
1928
1932
1937

Haaslava
Aardlapalu
Kurepalu
Kurepalu
Kitseküla
Roiu
Haaslava
Uniküla
Päkste
Aadami
Roiu
Kurepalu
Mõra
Uniküla
Ignase
Kurepalu
Haaslava

Palju õnne!

Haaslava valla kultuuri- ja spordiüritused
23.11.07
02.12.07
08.12.07
09.12.07
16.12.07
17.12.07
20.12.07
20.12.07
28.12.07

III Kadripäeva tänuõhtu Priiuse seltsimajas
Advendiaja algus Roiu keskväljakul.
Võrkpalliturniir Haaslava valla karikale Sillaotsa spordihoones
Pensionäride ühenduse „Kuldlõng” jõulupidu Priiuse seltsimajas
Jõululaat Priiuse seltsimajas
Haaslava valla koduste laste jõulupidu Priiuse seltsimajas
Kukupai lasteaia jõulupidu Priiuse seltsimajas
Sillaotsa Põhikooli jõulupidu Sillaotsa Põhikoolis
Aastalõpu pidu Priiuses. Esinevad Ivo Linna & Anti Kammiste

Kell 19.00
Kell 16.30
Kell 10.00
Kell 12.00
Kell 12.00
Kell 18.00
Kell 17.00
Kell 18.15
Kell 21.00

Leida Kibuvits 100 aastane
18 oktoobril 2007 möödus 100 aastat kirjanik Leida
Kibuvitsa sünnist.
Tutvume allpool tühidalt tema elulooga ja loeme lõigu
loomingust.
Leida Kibuvits sündis 18 oktoobril 1907 Haaslava vallas
Kurepalus. Isa Jaan Kupits pidas rätsepaametit ja oli
kohaliku karskusseltsi puhvetipidaja, ema Minni (neiuna
Meos) oli taluteenijaks. 1911. aastal siirdus perekond elama
Tartusse. L. Kibuvits öppis 1913-1919 A. Salomoni saksa
tütarlaste koolis, 1919-1927 Eesti Noorsoo Kasvatuse Seltsi
tütarlaste gümnaasiumis ning 1922-1924 kunstikoolis
"Pallas".
Töötas apteekriõpilasena, trükitöölisena "Varraku" trükikojas
ja masinkirjutajana Tartus II diviisi intendantuuris. Abiellus
1931. aastal leitnant Kibuvitsaga. Elas 1932-1939 Pärnus ja
Viljandis, hiljem Tallinnas. Eesti Kirjanike Liidu liige 1938
aastast. Töötas kutselise kirjanikuna.1944-1946 ajalehe
"Rahva Hääl" kultuuriosakonna juhataja.
13 veebruaril 1950 L. Kibuvits arreteeriti ja mõisteti sama
aasta 8 mail "kodumaa reetmise" süüdistuse alusel 25 aastaks
vangilaagrisse ja 5 aastaks asumisele. Karistust kandis

Nõroblagis Permi oblastis. Vabanes vangistusest 1955.
aastal. Jätkas tööd kirjanikuna.
Leida Kibuvits on kirjutanud romaanid "Soomustüdruk"
(Tartu 1932), "Rahusõit" (Tartu 1933), "Paradiisi
pärisperenaine" (Tartu 1934), "Manglus Sepapoeg" (Tartu
1936) ja "Kass arvab, et...." (Tartu 1936). Pooleli jäi pikem
perekonnaromaan "Leinapajud".
Veel on ilmunud novellikogud "Rist ja rõõm" (Tartu 1938),
"Sipelgaõli" (Tartu 1941) ja "Elagu inimene" (1962). L.
Kibuvits on kirjutanud noorsooraamatud "Kaks meest on
ikka kaks meest" (1947) ja "Tuljak ja Tups" (1948).
Postuumselt on avaldatud proosakogumik "Endistest
aegadest" (1977) ja Eesti novellivara sarjas valimik
"Lepatriinupunane" (1987). Teinud ka tõlketöid, tõlkinud
saksa keelest eesti keelde Goethe „Wilhelm Meisteri
õpiaastad” (1958), „Wilhelm Meisteri rännuaastad” (1959) ja
koos Nigol Andreseniga valimiku Stefan Zweigi „Novelle”
(1965)
Leida Kibuvits suri 5 detsembril 1976 ja on maetud Tallinna
Metsakalmistule.
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andest, sinna juurde nutab haledalt laps ja puruneb klaas.
Romaanis „Soomustüdruk” kirjutas Leida Kibuvits ka meie
Jälle poolteist kopikat vastu puhvetipidaja pükse, mõtles
vallast. Lehekülgedel 38-39 võib lugeda Kurepalu kirjeldust
Juhan mõrult. Ta oli jahist välja magamata, kärsitu ja kurjas
ja lehekülgedel 54-55 on kirjas lugu, kuidas tema isa,
tujus. Tal oli ka pahameel sellepärast, et karskusseltsi
Haaslava karskusseltsi „Priius” puhvetipidaja Jaan Kupits
„Priius” ruumidesse oli kogunenud ohtrasti inimesi, kes juba
viskas puhvetist välja sinna purjutama tulnud vallavanema
enne kogunemist olid võtnud nii mõnegi pika sammu
ühes oma sugulastega. Muidugi tõi see endaga kaasa
karskusest kaugemale. Ja tema valvas pilk leidis peatselt, et
puhvetipidaja ametist vallandamise.
need inimesed kavatsesid ka siin, karskusseltsi ruumides,
„Oh liiva oli siin küll rikkalikult, liiga paljugi. Punaliivane
karskusest kaugemale sammuda, pudelid korvis või
oli ju kogu see maakond, kõrgematel küngastel koguni kerge
rinnataskus.
tuiskliivaga. Jõekaldal oli pisut paljast luhariba, siis haljast,
Hei, vallavanemale see suur laud just akna juures, see kõige
kui see parajasti kas kevadise või sügisese suurvee alla ei
parem, sest talle on külla sõitnud ta õepojad linnast ja kaasa
ligunenud, ja samas algas punav pinnas ja männimets. Tüved
toonud selle imepilli, grammofoni. Ta oleks ju võinud
sirged, kõrged kui sambad, kähara ladvatutiga otsas. Oja läks
koduski oma perega seda pillimängu kuulata, aga ei, tema on
läbi metsa, jääkülm allikavetest ka südasuvel. Oja üks kallas
rahvamees, läbi ja lõhki rahvamees – las rahvas kuulab ka
oli madal, teine aga punasest liivakivist, kõrge kui
seltsimajas seda imepilli.
mitmekordse maja sein. Punane kaldasein oli üleni kirjuks
kraabitud nimede, kuupäevade ja nimetähtedega, südamete ja
„Muusika, mängi marssi” hõikas vallavanem suureliselt, ja
surnupealuude kujutistega.
kaks noormeest hakkasid askeldama kasti ümber, mille küljes
suur kõver roosa toru nagu kooldunud õiekarikas.
Kurepalu oli ju mitte kõige jõukamate ja peenemate
Lillekarikast tuleb küll kähisedes, aga ikkagi lustlikku
linnasakste suvituskohaks. Siia tõid väikesed aurulaevad
marsiviisi. Ja niisama lustlikult laseb üks noormeestest,
„Nikolai”
ja
„Karl
Gustav”
linnast
suvitama
vallavanema õepoeg muidugi, lendu korgi kaasatoodud
aktsiisametnikke,
venelastest
arste
Vene
uulitsa
vägijoogi pudelilt. Puhvetipidaja Juhan hoiatab eeskirjade
loomakliinikust, kirjutajaid renteist, koloniaalkaupmeeste
rikkujat, ise lustist juba väga kaugel.
perekondi, suuri ja väikeseid kadakasaksu. Kurepalust viidi
aga linna turule punases liivamaas kasvanud muhedaid,
„Mis sa rätsep” ütles vallavanem väga üleolevalt. See on
jahuseid kartuleid, kuulsaid Kurepalu „väiksid verevid”, ja
minu õepoeg.....”
Tartu roosõunu. Kartulimaa, õunapuuaed ja mesipuud,
„Siin on karskusseltsi ruum” kostis Juhan erutatult. „Ja siin ei
nendest siin ju suuremalt jaolt elatigi. Ja väikestest
tohi juua ei õe- ega vennapojad. Ja mina olen siin praegu
suvemajadest suure männimetsa all.
puhvetipidaja, mitte rätsep.”
Mets ise oli tore. Päikesepaistel lõhnas ta kirjeldamatult.
„Rätsep jääb ikka rätsepaks” hõikas noormees, vallavanema
Saksapreilid nuusutasid kinnisilmi, pea kuklas ja ütlesid siis
õepoeg. „Ole parem täismees ja võta üks klõnks” ja ise
väga õndsa häälega, et nii võis kunagi lõhnata Eedeni aed.
lükkas näpuga viltu Juhani sametise kaelasideme.
Paksud koloniaalkaupmehed aga arvasid röhitsedes, et see
Ümberringi irvitati ja Juhani peale langes äkiline vihalaine.
tore männimets lõhnab kuumal suvepäeval nagu korkimata
„Siin ei jooda vägijooke” karjus ta üle irvitava inimhulga.
jäänud rummipudel, nagu palsam. Kõik koos olid kindlad, et
see lõhn teeb kopsud terveks ja nii see oligi. Kõrgete puude
„Mis sa rätsep keksid” ütles vallavanem. „Mis keelajat nüüd
all punasel liival lillatas kanarbik ja haljendasid pohlavarred
sinust....”
ja oli palju pruune männiseeni. Üle kõige mõnus vaikus,
Vallavanema õepoeg lükkas küljega Juhanit, nagu noor
jalgealune oli paksult varisenud okastest pehme ja suured
kukeke noriks vanaga tüli ja saab vastu väga laksuva
mehedki astusid kuulmatute kassisammudega.
kõrvakiilu ja veel teisegi.
Paksus metsas seisid tüved lähestikku, vanad männid, kui
„Tohoh, kur-rat” ajas paks vallavanem end ähvardavalt püsti,
mastipuud, ümber tõsine ja tumehaljas hämarik. Seltsimaja
teisel pool lauda muidugi.
ligiduses kasvas aga naljakama laadiga pedajaid, mõnel võra
„Välja kuradid” karjus Juhan tulises vihas. Naised kiljusid ja
viltu ja salkus nagu tedrekuke sabaratas vastu tuult, teine
lapsed nutsid, krabisevad kompvekipaberid ühe põgeneva
kühmus ja kandiline nagu oleks tal kaenlas kark ja kott. Võta
lapse peos. Välja, välja, kadugu kõik vehkiva puhvetipidaja
või jäta, nagu vallasant. Ja mõni lookas nagu kartulivõtja
silmist. Äh kurat, või veel mitme mehega kallale kippuma!
vanaeit. Jämedatel okstel oli suuri sõlmi aga peenemad
Ühe pika hüppega on Juhan toas, haaras nurgast püssi ja
juured tikkusid madu ussi mängima, luurates jalakäijaid ja
seisis sellega ukselävel.
tõmbasid tõttaja siruli.”
„Välja” möirgab ta täiest kõrist. Ja püssipära küljes ripub ta
„Hommikul on laanest jahilt tagasi ka isa Juhan. Kuuris
naine ja tõmbab vihase mehe koos tuliriistaga tuppa tagasi,
heinte all aga on suur põder.
enesel nägu päris valge, ainult suus ümber pisut sinakat.
Kellel nüüd aega nülgimisega jändama hakata, kui võib olla
„Hullvaim.... Siberi....” lõõtsutab. „Lapse pärast, mõtle lapse
on viimane päikesepaisteline pühapäev augustikuu lõpus.
peale....”
Linnast tulevad pühapäeval lõbusõitjad. Teenijatüdrukud
Laps ise aga uinus kuuris, varahommikul toodud põdra
oma kavaleridega, antvärgid ja majaperemehed linna äärest.
kõrval.”
Koputavad jalutuskeppidega vastu lauda, pinkidel on aga
reas nende emandad ja lapsed. Nõuavad punast mõdu ja
Taivo Kirm
liivakooke, praetud säinaid ja vaadikalja. Hei, pudel ja paar,
toop ja teine. Hõisatakse lauldakse priiusest, sest kallist
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Informatsioon
• Lõuna Politseiprefekt Aivar Otsalt jagas teenetemärke
8. novembril k.a. toimus Vanemuise väikeses majas Eesti Politsei
89.aastapäevale pühendatud pidulik aktus. Toimunud üritusel premeeris
Lõuna politseiprefekt Aivar Otsalt mitmeid Lõuna Politseiprefektuuri
teenistujaid teenetemärkidega. Teenistuskohustuste silmapaistvalt hea
täitmise eest ja seoses Eesti Politsei 89.aastapäevaga sai teenetemärgi ka
Ivar Dubolazov. Õnnitleme!
• Plaanis on avada lastepäevahoid Kurepalus. Sellest tulenevalt soovin
teada, kas ja kui paljud lapsevanemad oleksid nõus antud teenust
kasutama. Suureks abiks oleks Teie arvamused ja ettepanekud. Palun
kirjutada aadressile laste.paevahoid@mail.ee või helistada numbril 58173288. Ootan rohket tagasisidet! Laimi Stallmeister
• 13. detsembril kell 19.00 Kambja kirikus Dave Bentoni jõulukontsert.
• Roiu juuksur Hille Reinvald töötab ajutiselt teisipäeval ettetellimisel ja neljapäeval kell 9 – 17.00.
Telefon 5027750 Hille Reinvald

Politseiteated
 Ööl vastu 19.10 varastati Mõra külas asuvalt kinnistult 21
pakki soojustusmaterjali, penoplasti koguväärtuses 12 100
krooni.
Asjaolude
väljaselgitamiseks
alustati
kriminaalmenetlust.
 20.10 kella 00.40 ajal tarbisid Roiu alevikus Männi 5
maja korteris kaks alaealist tütarlast alkohoolset jooki GIN,
tüdrukute suhtes alustati väärteomenetlust.
 20.10 kella 01.00 ajal toimus noorte lärmakas
koosviibimine Roiu alevikus Oja 7 korteris, kus ka alaealine
tütarlaps tarbis alkohoolset jooki GIN. Juhtunust teavitati
tütarlapse ema.
 21.10 teatati politseile Aardlapalu külast, et sõiduteel on
lahtiselt 20 karilooma, patrulli saabudes oli loomade valdaja
saanud kariloomad oma kontrolli alla.
 27.10 teatati politseile Unikülast, et Mäeotsa kortermaja
keldrist on varastatud jalgratas.
 28.10 varastati Roiu alevikust Männi tänavalt roller,
mõne aja pärast tabati varastatud roller koos varastega.
Asjaolude väljaselgitamiseks alustati kriminaalmenetlust.
 29.10 kella 04.20 ajal teatati politseile, et Roiu alevikus
Oja 7-3 korteris rikuvad noored majaelanike rahu valju
muusika kuulamisega, kohalesaabunud patrull vestles
korteris olnud noortega ning muusika keerati kinni.
 29.10 teatati, et Vana Kuuste-Lootvina tee 4 km on tee
äärde maha kallatud 20 kasutatud veoautokummi.
 23.10 ajavahemikus kella 12.30-13.30 ni on Roiu
alevikus asuvast lukustamata kontoriruumist varastatud 25
mootorratta dokumendid.

 26.10 kella 10 ajal tekkis tüli Roiu alevikus Kesktänav 10
maja juures tüli kahe majaelaniku vahel. Asjaolude
väljaselgitamiseks alustati väärteomenetlust.
 31.10 alustati kriminaalmenetlust selle kohta, et 29.08.07
avastati Aardla külas Võsastiku talus omavoliline
elektrienergia tarbimine.
 02.11 toimus Unikülas liiklusõnnetus, kus sõiduauto
Mazda rikkus liiklusmärgi „Anna teed” nõudeid, mille
tulemusel sõitis ette sõidueesõigust omavale Volkswagenile.
Liiklusõnnetuses said kergemaid vigastusi kaks inimest.
 02.11
toimetati
Roiult
kainenemisele
meeskodanikku, üks kauplusest, teine bussipeatusest.

kaks

 07.11 kella 23.20 ajal teatati politseile, et Roiu alevikus
Männi 3 ühes korteris rikuvad noored maja öörahu, patrulli
kohale saabudes läksid pidutsejad laiali.
 08.11 teatati politseile Aardlapalu külast kahe naisterahva
vahelisest tülist, mis oli tekkinud isiklikel põhjustel. Politsei
selgitas, kuidas sellises olukorras edaspidi käituda.
 10.11 hommikul vehkis Meelis Roiu alevikus Kesktänav
10 maja hoovis noaga ja ähvardas maja ees olijaid tapmisega.
Joobes Meelis toimetati kainenema ja tema suhtes alustati
kriminaalmenetlus.
 10.11 õhtul toimetati kainenemisele Roiu alevikust
Kesktänav 10 maja juurest joobes meeskodanik.
 Ajavahemikus 05.11.-10.11 on Roiu alevikus Männi 5
maja korteris toimunud lärmakad peod, mille ajal rikuti
majaelanike rahu ja korteri sisustust. Asjaolude
väljaselgitamiseks alustati väärteomenetlust.
Harras Tiisler
vanemkonstaabel

Mälestame lahkunuid
Hilja Kukkes
05.12.1922 - 04.11.2007
Aadami

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

