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Hea vallarahvas
Käes on jõuluaeg. Tosinjagu päevi veel ja õhukeseks
kulunud kalendri viimanegi leht rändab prügikasti, et teha
ruumi uuele - 2009.aasta kalendrile. Tuledesäras jõulupuud
ja -kaunistused, ehetes aknad ja hooned ning maad kattev
lumevaip süvendavad jõulumeeleolu. Ja nagu aasta lõpus
tavaks on saanud, tehakse kokkuvõtteid lõppevast aastast
ning seatakse plaane uueks aastaks.
Öeldakse, et aastad pole vennad ja eelkõige jääb lõppevat
aastat iseloomustama lumeta ja peamiselt plusskraadides
püsinud talv, jahe ja sademeterohke suvi ning sügis ja
rekordiline lumetorm koos sellele järgnenud äkksulaga
novembris-detsembris. Valla tegemiste poole pealt jääb aasta
keskmiseks. Suve lõppu veninud vabariigi valitsuse otsus
rahastamistaotluste rahuldamise osas lükkas selleks aastaks
planeeritud Sillaotsa Põhikooli hoone ja staadioni
remonditööd järgmisse aastasse. Varasematest aastatest
suurem riigipoolne rahaeraldus teedele võimaldas ehitada
tolmuvaba teekatteid Kurepalu, Aardla, Päkste ja Ignase
külades ning Roiu alevikus ja taastada mitmete teelõikude
kruusakatteid. Spordisõprade meeleheaks ehitati Roiu
alevikus asfaltkattega korvpalliväljak, rekonstrueeriti ja rajati
uusi suusaradasid ning ehitati uus sissesõidutee ja parkla
Vooremäel. Kaitsmaks ootajaid ilmamõjude eest paigaldati
ühistranspordi peatuskohtadesse kolm uut bussiootepaviljoni.
Vallamaja ja seltsimaja tarvis ehitati maagaasi baasil
töötavad keskküttesüsteemid. Välisabi toel remonditi
seltsimajas külakeskuse ruumid, mis nüüd on aktiivses
kasutuses. Valla jätkusuutlikkusele annab tuge asjaolu, et
vaatamata kinnisvara arendamise tempo järsule langusele on
aastaga meie arenduspiirkondades kerkinud hulgaliselt uusi
elamuid. Põllumajandusettevõtted on ehitanud uusi
tootmishooneid ja soetanud juurde uut tehnikat. Riigi, valla
ja omanike võrdne osalus nn kaevuprogrammis võimaldas
leida vahendid kolme puurkaevu ja nelja salvkaevu
ehitamiseks peredele, kelledel on olnud probleemid puhta
joogiveega kättesaamisega.
Lõppev aasta on olnud rikkalik kultuuri- ja spordiürituste
poolest. Vabariigi 90.aastapäeva tähistamise peol anti
esmakordselt välja Haaslava Hea Tegu tunnustus 2007.aasta
hinnatumale tegevusele, milleks valiti lasteaias uue rühma
avamine. Valla kuueteistkümnele tublile noorele jagati välja
haridus-, spordi- ja kultuuripreemiad. Meie väärikas
meeskoor tähistas oma 85.aastapäeva ja nende jätkuvat head
taset saime nautida nii Priiuse Seltsimajas kui Tartu Ülikooli
aulas maikuus antud juubelikontserdil. Neljandat aastat
järjest toimus isetegevuslaste ja nende sõprade hulgas

populaarne
Kadripäeva
tänuõhtu pidustus
Priiuse
Seltsimajas. Aktiivne tegevus toimub Sillaotsa Spordihoones.
Pallimängus on korraldatud vallasiseseid turniire ja osaletud
maakondlikel ning vabariiklikel võistlustel. Sporditegevusi
jätkub ka väljapoole spordihoonet – palliplatsidel,
küladevahelistel võistlustel.
Hästi läheb õppetöö Sillaotsa Põhikoolis, millest annab
tunnistust keskmise hinde järjepidev tõus. Koolis töötavad
paljud huvialaringid. Meie kodutütred ja noorkotkad on oma
tegevustega maakonna esireas. Rühm kooli õpilasi ja
õpetajaid viibis Comeniuse projekti raames külas Itaalia
koolinoortel. Kooli ja vallavalitsuse esindajad käisid maikuus
külas Soome sõprusvallal, kus lepiti kokku koostöö
järgnevates tegevusplaanides.
Rõõmu teeb, et meie Roiu Lasteaed Kukupai muudkui paisub
ja uuel aastal on vajadus avada uus rühm. Sellel aastal
remonditi lasteaias ruume ja sisustati uute mänguvahenditega
õueala.
Järgmise aasta olulisemateks tegevusteks jäävad Sillaotsa
Põhikooli hoone ja staadioni remonditööd, Roiu paisjärve
uue regulaatori ehitamine, teederemondid, ruumide remont
uue lasteaiarühma tarvis, seltsimaja lava remont ja
heakorratööd enamikes puhke- ja meelelahutuskohtades.
Loodame, et kärped riigieelarves jätavad alles vahendeid
kaevuprogrammi ja Vooremäe arenduste jätkamisteks.
Lõppev aasta tõi rõõmusõnumi meie kolmele suurperele, kui
saadi teade otsusest eraldada neile paljulapseliste perede
kodutoetus riigieelarve vahenditest eluruumide remondiks.
Tublit tööd on teinud kõik ja siinkohal selle eest teile suured
tänud! Kõiki tegevusi üles loetleda ei jõuakski ja seepärast
ärgu keegi pahandagu, kui midagi mainimata jäi.
Hea vallarahvas! Ülemaailmne majanduskriis ja selle mõjud
meie omas riigis teevad meid ärevaks ega lase tunda täit
rõõmu argi- ja pidupäevadest. Enamik tööealistest mõtleb
kartuses oma ja teiste tööhõivele. Suurenev tööpuudus,
sundpuhkused ja koondamised vähendavad kindlustunnet
tuleviku ees. Selles olukorras on eriti tähtis perekondlikul ja
samuti kogukondlikul kokkukuuluvustundel. Üksteisele
toeks olles jõu ja nõuga on alati kergemalt raskustest üle
saadud.
Soovin Teile kõikidele rahulikku jõuluaega, tujuküllast
aastavahetust ja edukat uut aastat! Olgu Teil ikka õnne,
tugevat tervist ja jätkuvalt tööd!
Jüri Raudseping
vallavanem
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Vallavolikogu ja vallavalitsuse istungid
Vallavolikogu 11. detsembri 2008. a istungil arutatud
küsimused
Haaslava Vallavolikogu 14.detsembri 2007 määruse nr
35”Maamaksumäära
kehtestamine
ja
maamaksust
vabastamine” muutmine.
Võnnu valla üldplaneeringu kooskõlastamine.
Maa munitsipaalomandisse taotlemine.
Haaslava valla arengukava 2004-2012 muutmine.
Riigi poolt rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite
ülejäägi kasutamise kord Haaslava vallas.
Haaslava Vallavolikogu 04.novembri 2005.a otsuse nr 15
„Haaslava
Vallavolikogu
eelarvekomisjoni
liikmete
kinnitamine” muutmine.
Roiu Lasteaia Kukupai õppevahendite tasu kehtestamine
Haaslava valla 2008.a eelarve muutmine.
Informatsioon.
Vallavalitsuse istungitel arutatud küsimused
09. detsembril 2008. a.
Leelomäe maaüksusel Uniküla külas üksikelamu ehitamiseks
nõusoleku andmine ja projekteerimistingimuste kinnitamine.
Lange külas asuva Talliotsa ehitise teenindamiseks vajaliku
maa ja sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks
riigimaale.
Kurepalu külas asuva Jäägri ja Metsavahi maaüksuste
jagamine detailplaneeringu alusel.
Ehituslubade andmine.
Täiendava sotsiaaltoetuse maksmine valla eelarvest.
Haaslava vallale kuuluva korteri üürile andmine.
Kasutusloa andmine.

Haaslava valla teede ja tänavate talihooldus 2008/2009 hanke
võitja väljakuulutamine.
Atesteerimiskomisjoni
koosseisu
volitatud
esindaja
määramine.
Aktsionäriõiguste teostamiseks volituste andmine.
28. novembril 2008. a.
Haaslava külas asuvate Toominga tee 1, Paju tee 1 ning Paju
tee 2maaüksuste jagamine detailplaneeringu alusel.
Erastatava vaba põllumajandusmaa nimetuse, üldpindala ja
maksustamishinna kinnitamine.
Roiu Lasteaed Kukupai varjualuse ümberehitustööde teostaja
kinnitamine.
Lange-Vahe maaüksusel Lange külas viljahoidla ehitamiseks
nõusoleku andmine ja projekteerimistingimuste kinnitamine.
Detailplaneeringu kehtestamine.
Valla eelarvest toetuse maksmine.
Hoolduse seadmine.
Tegevustoetuse maksmine.
Reservfondist raha eraldamine.
Riigihanke korraldamine teedel talihoolduse korraldamiseks.
17. novembril 2008. a.
Elektrivõrguga liitumisühenduse rajamiseks ehituslubade
andmine.
Üksikelamu ehitamiseks ehitusloa andmine.
Kasutuslubade andmine.
Haaslava Reoveepuhasti maa-ala detailplaneeringu koostaja
kinnitamine.
Täiendava sotsiaaltoetuse maksmine valla eelarvest.
Ene Silla
vallasekretär

Maamaks
2009. aastaks jäävad kehtima senised maamaksumäärad ehk
1,5% maa maksustamishinnast aastas. Põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja
loodusliku
rohumaa
maamaksumäär
on
0,7
%
maksustamishinnast aastas.
Samuti jääb kehtima pensionäride maamaksuvabastus kuni 1
ha ulatuses tingimusel, et maamaksuvabastuse taotleja ei saa
maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu. Rõhutan
siinkohal, et automaatselt ei hakka pensioni künnise

ületanutel kehtima maksuvabastus, vaid ainult avalduse
alusel. Need pensioni saajad, kes on juba vabastatud
maamaksust, ei pea esitama täiendavat taotlust.
Maamaksust vabastamise avalduse blankett on kättesaadav
kodulehel www.haaslava.ee (avalik teave > taotluse vormid)
ning Haaslava vallamajas kohapeal.
Kairi Kell
maa-ja arendusnõunik

Õhuke jää nõuab ohvreid
Päästeteenistus hoiatab, et praegune veekogudele tekkinud
jää inimesi ei kanna ning sellele minek on eluohtlik. Jääst
läbi vajumisel ei saa inimesele saatuslikuks mitte
ujumisoskuse puudumine, vaid eeskätt külm vesi, mis mõne
minutiga tegevusvõime halvab.
Kalameestel palume reaalselt hinnata õrna jääga seotud
ohtusid ning mitte minna veekogule enne, kui jää on turvalise
paksusega. Ühtlasi soovitame jääle minnes kaasa võtta
jäänaasklid, vile või helisignaal ja päästenöör, et tagada
võimaliku õnnetuse korral eluga pääsemine.

Peale kalameeste pakub veekogudel käimine huvi ja
põnevust lastele, kes ohtusid ei taju. Lapsevanematel palume
mitte jätta lapsi veekogude läheduses järelevalveta ja
selgitada neile jääle mineku riske.
Marek Kiik
Lõuna-Eesti Päästekeskus
Avalike suhete büroo
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Rakett pole mänguasi ja laps pole kosmonaut - kasuta ilutulestikku ohutult!
Ilutulestikuga seotud ohutuse pärast peavad ennekõike muret
tundma vastavate seadmete tootjad või edasimüüjad. Siiski
on nendest lähtuv tuleoht pühade ajal ka päästjaid tõsiseid
ohutusega seotud mõtteid mõlgutama pannud.
Kahjuks ei puudu päästeteenistuse iga-aastasest jõulu- ning
aastavahetuse „programmist“ tuleõnnetused, mis saavad
alguse inimeste ettevaatamatust ilutulestiku kasutamisest või
lõbusa mänguasjana näiva tuleseadmega isekeskis jäänud
lastest. Nii sattus süütuna näiv säraküünal kogenematu 7aastase tüdruku kätte ja sõrmede vahelt pudenenud küünal
süütas toa sisu. Õnneks avastas isa juhtunu õigeaegselt ning
traagilisemad tagajärjed hoiti ära.
Veelgi ohtlikum pürotehniline seade, rakett, mis oli hooletult
sihitud, lendas aastavahetusel läbi Pärnu kontserdimaja akna.
Aknasse tekkis auk ja mõne aja eest valminud kultuuriasutust
ähvardas tulekahju.
Juhime lapsevanemate tähelepanu, et lastele on raketid
põnevad ja tekitavad huvi, kuid tegemist ei ole
mänguasjadega ja lapsed ei tunneta nende ohtlikkust. Isa-ema
hool ja selgitused on kindlasti vajalikud.
Pea meeles, et rakette tuleb alati laskma kindlalt seisvast
vertikaalsest peenikesest torust või tühjast pudelist, mille
avatud pikkus on vähemalt raketi kepi pikkus. Kontrolli, et
rakett liiguks vabalt ja suuna rakett nii, et kukkuva raketi
osad ei ohustaks kedagi ega midagi. Raketi lennuteele ei tohi
jääda takistusi. Tea, et raketi pulk kukub maapinnale tagasi
(mitte kasutada rakette inimrohketes kohtades, parklates jne).

Kui rakett lõhkeb käes või tabab kedagi on õnnetuse
tagajärjed väga valusad.
Jälgi tuulesuunda - tuulise ilma puhul tuleb rakett lasta vastu
tuult. Väga tugeva tuule korral ei ole soovitav raketti lasta
(rakett ei pruugi saavutada sobivat lennukõrgust).
Üldised ohutusreeglid ilutulestiku kasutamisel:
• Ära proovi ise valmistada ilutulestikku.
• Ilutulestiku tegemiseks tuleb valida ohutu koht, arvestama
peab kaugusega nii inimestest kui ka hoonetest. Kindlasti ei
tohiks rakette süüdata majade vahel ning vahetus läheduses,
rakett suunata ohutus suunas.
• Järgi hoolikalt kasutusjuhendis toodud ohutusnõudeid ohutuskaugus, toote toestamine, süütamise viis jne.
• Mistahes pürotehnilise toote süütamisel ei tohi
kummarduda selle kohale. Juba süüdatud toote kohale
kummardumine on eluohtlik!
• Süüta ilutulestik võimalikult kaugele ettesirutatud käega.
• Ära kunagi süüta pürotehnikat hoides seda käes!
• Peale süütenööri süütamist mine kiiresti ohutusse
kaugusesse.
• Ilutulestikku ei tohi panna lõkkesse, kaminasse või mujale
tulekoldesse.
• Ära kunagi sihi või osuta ilutulestikuga ega viska seda teise
inimese või muude objektide suunas.
Ainult meeldivaid tulestikuelamusi ja ohutut jõulukuud!
Erki Remmelkoor
Lõuna-Eesti Päästekeskuse
ennetustöö büroo juhtaja

Tulge taidlema
28. novembril sel aastal toimus Priiuse seltsimajas Haaslava
vallas taidlejate tänuõhtu. See tore üritus on juba
traditsiooniks saamas. Igal aastal, kadripäeva paiku,
kutsutakse Haaslava valla taidlejad kokku, et proovida oma
oskusi ja vaadata-kuulata, millega aasta jooksul on hakkama
saadud. Taidlejaid Haaslava vallas leidub, aga usun, et neid,
kes selle toreda asjaga hakkama saaks, on meil vallas
rohkem. Tulge ja osalege! Näiteks Priiuse segakoor igatseb
väga kaunite meeshäälte järgi, kes koori tenoripartiisid
laulaksid.
Kuna ees on laulupidu, mille repertuaar on väga kõrgete
nõudmistega ja isetegevuslastele parajad pähklid, siis oleme
nende laulude kallal purenud ning muud laulud on jäänud
veidike unarusse. Andku siis kuulajad andeks, kui kõik ei
tulnud nii välja nagu vaja. Peaasi, et taidlejatel isetegemise
rõõm alles jääks ning nad ikka esinemise ajal kõik kohale
tuleksid.
Kontsert algas Laura Väljaotsa, Sandra ja Kaisa Vaageni
etteastega. Ühiselt esitati Kait Tamra laul „Ajavood”.
Seejärel vestis Ilona eestlaste elu-olust enne I üldlaulupidu.
Kontserdi ülesehitus põhines omakorda üldlaulupidude
traditsioonil. Millised koorid ja millal esimest korda
laulupeol üles astusid.
Kuna I laulupeol kõlasid ainult meekooride laulud, siis
kutsuti meiegi kontserdil kõigepealt lavale Haaslava
meeskoor.
Järgmisena esines Priiuse segakoor. Nende poolt esitatav laul
A. Kunileid „Sind surmani”, kõlas esimest korda
neljahäälsena just sel samal I üldlaulupeol. Milline aegade
sild! Oma esinemine lõpetati Miina Härma lauluga „Tuljak”.
Aga mitte traditsiooniliselt, tähendab lauldes, vaid (andku

helilooja andeks) vahepeal prooviti räppidagi! Ja paistis, et
rahvale meeldis!
Rännak mööda laulupidude traditsiooni jätkus. Järgmisena
kõlasid laulupeol lastekooride laulud. Nii ka meil. Kuid
sellise erinevusega, et üles astus Sillaotsa Põhikooli pisike
pillikoor. Ja laste esinemist on alati väga südantsoojendavalt
mõnus kuulata.
Alles seejärel lubati laulupeole naiskoorid. Kuuste naiskoor,
kes meie peol esines, rõõmustas publikut kahe lauluga.
Taidlejate eeskava lõpetas naistantsurühm „Krüsanteem”.
Tore oli vaadata, kui juba soliidses eas daamid tantsimisest
sellist mõnu tunnevad. Nad on nii püüdlikud ja ka
arenemisvõimelised.
Õhtu pärliks, vähemalt minu jaoks, oli Kait Tamra
esinemine. Tema meeldiv hääletämber toob kuulajateni
lauludes peituva sügava sisu ja sõnumi. Ta oli meeldivalt
üllatunud, kui kuulis meie tüdrukute esituses oma laulu
märkides, harva kuuleb nii noorte esinejate poolt sellist
pühendumist.
Enne meeskoori bändi esinemist tulid tantsupõrandale Priiuse
seltsimaja line-tantsijad. Hoogsa ja tempoka muusika saatel
esitati popurrii erinevatest kantritantsudest.
Ja oligi aeg kõigil tulla tantsupõrandale, sest mängima
hakkas meeskoori bänd. Meeste jaoks tegi selle ülesastumise
eriliseks see, et esmakordselt mängiti uhiuutel pillidel. Kes
tahtis, sai südaööni tantsida.
Lõpetuseks tahaksin soovida taidlejatele. Rõõmu Teile
silmadesse ja naeratust näole. Naeratus teeb elu kergemaks.
Uskuge, ikka kergemaks!
Aitäh, esinejatele ja kuulajatele.
Eevi Rohusalu
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Haaslava Hea Tegu
Missugused on need mälestused, mis jäävad meenutama
peagi lahkuvat 2008. aastat? Millised on meie ühised
mälestused sündmusest või ettevõtmisest, mis vääriks
kandma austavat nime „Haaslava Hea Tegu 2008“?
Austatud vallarahvas. Tehke oma valik ja andke hääl ühele
alljärgnevatest kandidaatidest. Oma vastuse võite saata
aadressile vald@haaslava.ee, samuti võite vastava blanketi
täita Roiu päevakeskuses, raamatukogus, Priiuse seltsimajas
või Haaslava vallamajas. Küsitlus lõppeb 20. jaanuaril
2009.a.
1. Roiu korvpalliväljak
2. Kurepalu külakeskus
3. Vooremäe suusaradade korrastamine ja laiendamine
4. Priiuse seltsimaja katuse vahetus, üleminek gaasiküttele
5. Haaslava isetegevuslaste tegevus

6. Haaslava
meeskoori
85-juubelikontsert
Priiuse
seltsimajas ja Tartu Ülikooli aulas
7. Tolmuvaba kattega teede ehitus Kurepalus, Villemil,
Päkstes, Aardlas.
8. Lennundusmuuseum
9. „Teeme ära“ koristuskampaania Haaslava valla
territooriumil
10. Noorkotkaste, kodutütarde laagrid
11. Metsanurga külas toimunud külademängud
12. (Siia tuleb Teie ettepanek juhuks, kui nimistus ei
leidnud seda „õiget“)
Ilona Vaagen
Kultuuri-ja spordinõunik

Fotovõistlus „Minu Haaslava”
Võib julgusega öelda, et möödunud aastal esmakordselt välja
kuulutatud fotovõistlus „Minu Haaslava“ oli edukas ja väärib
jätkamist. Kõik osalenud harrastusfotograafid nägid oma
koduvalda erinevalt. Kes oli tabanud hommikuse
päikesetõusu laanesügavuses, kes aga aastaaegade
vaheldumise kodu ümbruses. Oli huvitavaid fotosid
armsatest lemmikloomadest ning väikestest sulelistest.
Haaslava vallavolikogu kultuuri-ja spordikomisjon kuulutab
välja uue fotovõistluse „Minu Haaslava“. Nagu võistluse
nimigi ütleb, osalevad sellel võistlusel fotod, millel on
jäädvustatud huvitavaid hetki meie valla elus.
Palume võistlusfotod tuua hiljemalt 26. jaanuariks Haaslava
vallamajja.

Iga osaleja võib esitada kuni 3 paberfotot A4 formaadis.
Fotol peavad olema lisatud autori nimi, vanus, koht, kus
pildistatud ja võimalusel ka pealkiri.
Töid hinnatakse kolmes vanuserühmas: lapsed kuni 14
(kaasa arvatud) eluaastat, noored 15-25 eluaastat ja
täiskasvanud vanuses 26 ja vanemad.
Fotovõistlusega seotud küsimustele saab täpsed ja
ammendavad vastuseid, kui need saata e-maili
aadressile:lauranne22@gmail.com.
Ilona Vaagen
Kultuuri-ja spordinõunik

Noorteprojekti tegevusest
Tänu Tartu Maavalitsuse projektirahastamisele sai taas kord
võimalikuks mitmete tegevuste pakkumine Haaslava valla
noortele. Huvilised said muuhulgas näiteks tutvuda kreekarooma maadluse ja raskejõustikuga. Vastupidavus- ja
jõutreeningud toimusid TÜ Spordiklubis ja Sillaotsa
Spordihoones. Projekti raames toimus veel Roiu
päevakeskuses kursus „Leia oma stiil ja ole omanäoline“.
Huvilised omandasid teadmisi värvus- ja stiiliõpetusest ning
oskuse kaunistada oma rõivaid litrite, pärlite ja erinevate
käsitööpistetega. Noored said üheskoos ka valmistada
kinkekarpe, paberist ja paeltest kunstlilli ning tähtpäevadeks
kaarte. Jõulueelne aeg inspireeris valmistama mitmesuguseid
jõulukaunistusi ja kauneid jõuluingleid.
Iga uus kogemus ja oskus andis lastele tahet tegutseda. Kõiki
tegevusi saatis vaimustav meeleolu ja rõõm tehtust.
Oselejatel tekkis tõeline spordihuvi ja soov jätkata
treeninguid. Treenerid laususid ainult tunnustavaid sõnu ja
püüavad edaspidi koostöös huvilistega leida parimad
lahendused ning võimalused.
Projekti raames viidi läbi kutsesobivustest Sillaotsa
Põhikooli lõpuklassi õpilastele, eesmärgiga suunata juba
kevadel kooli lõpetajaid mõtlema oma edasiste valikute peale
elus. Tahaks loota, et need kes veel ei teadnud, kuidas
toimida peale ühe eluetapi, Sillaotsa Põhikooli lõpetamist,
said julgust edasi mõelda. Samuti tundus, et osadel õpilastel
oli kindel siht juba silmade ees ning loodan, et nende õpilaste

ammused erialavalikud ning õpingusoovid leidsid veelkord
kinnitust, testi tulemuste näol.
Kogu projektitegevuse ajal oli meeldiv, toetav ja sõbralik
koostöö Haaslava Vallavalitsusega. Lapsed said turvaliselt
vallabussiga
sõita
treeningutele
Tartu
Ülikooli
Spordiklubisse ja Sillaotsa Spordihoonesse.
Noorteprojekt päädis Pokumaale sõiduga ja Pokukoja
külastusega. Pokukoda pakatas üllatustest, loovusest ja
sõbralikkusest, nii et külastustunnid möödusid lausa lennates.
Pokumaalt lahkudes oli osalejatel südames soojus ja hinges
positiivsus. Siinkohal täname Sahkar OÜ ettevõttejuhti Lauri
Roosiorg`u, kes tasus Pokukoja külastuspiletid kõigile
osalejatele. Bussisõidu eest kandis hoolt FIE Karli Pastak.
Suur tänu Noorteprojekti toetajatele: Tartu Maavalitsus,
Haaslava Vallavalitsus, OÜ Sahkar, FIE Karli Pastak ja
MTÜ Haaslava Laulu- ja Mänguselts.
Meeldivat Jõuluootust kõigile!
Maive Otsa
Projektijuht
Teadmiseks noorteprojektis osalejatele
11. jaanuaril 2009.a kell 12 kohtume taas Sillaotsa
Spordihoones, et teha kokkuvõtteid tehtust. Kohal on
treenerid Enn Tõnisson ja Jarek Lätt ning tegelusjuhid
Annika Käärik ja Evelin Tartu. Kaasa võtta toredad mõtted ja
tegutsemistahe!
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Haaslava II JõuluCup võrkpallis
Laupäeval, 06. detsembril olid Sillaotsal võitlustules 7
võrkpalli võistkonda. Võitjaks mängis end seekord Monieri
(Endine Ehituse ABC) võistkond, kes oli finaalis üle
Deckolist. III koha sai Haaslava 1. võistkond, kes võitluses
finaalipääsu eest, kaotas tasavägise heitluse Monierile 1 : 2,
kolmas geim sealjuures 13 : 15. Eelmängudes kaotati ka
Deckolile, võideti aga Eskarot, Maxitit ja Evikot.
Võistkonnas mängisid: Janno Jõesaar, Kristjan Karu, Imre
Reha, Ain Valge, Anari Põder ja Kalle Meho. Võistkonna
parimaks tunnistati Imre Reha. IV koht läks seekord Maxitile
ja V koht Eskarole. Haaslava II võistkond kaotas nii Eskarole
kui Maxitile, kuid võitis Evikot. Seega VI koht. Võiduta jäi
seekord Eviko. Haaslava II võistkonnas mängisid: Urmas
Pleksner, Priit Pedak, Jaanus Sova, Taso Tooming, Aivo
Moorits, Margus Jansen ja Tiit Kruusement. Parima mängija
auhinna sai Margus Jansen. Et II JõuluCup läks igati korda,
auhinnalaud oli korralik ja ka süüa-juua jätkus kõigile, selle
eest suured tänud toetajatele ja kaasaaitajatele: Haaslava
Vallavalitsus, A Le Coq, Yes Sport, AS Pere, Tridens, Maxit
Estonia AS, Monier, Vipex, Ööklubi Illusioon.
Pallimänge jagus terve oktoobri- ja novembrikuu jagu.
Nimelt jõudsid äsja lõpule Tartumaa Sügismängud, kus ka
Haaslava valla võistkonnad aktiivselt osalesid. Kõige
kõrgema, IV koha võitles välja võrkpallinaiskond. III kohast
jäi üks võit puudu. Kaotati Eedenile (mängib Eesti esiliigas),
Ülenurmele ja Põllumajandusülikoolile, võideti aga Tartu
valda. Naiskonnas mängisid: Maarika Maurer, Marja-Liisa
Kesküla, Hanna Sibul, Mari-Liis Laas, Kristi Vasemägi,
Kadi Keskpalu, Kaile Tuvi, Eva-Liis Seiler. Ka
korvpallimeeskond mängis A tugevusgrupis ja saavutas V
koha. Kaotati Kambjale, Ülenurmele ja Laevale, võideti
Rõngut. Võistkonna koosseis: Andres Ottender, Kaimar
Vahelaan, Raivo Simson, Sven Mihailov, Enn Kull, Mart
Kull, Margus Kupp, Jaanus Kahu ja Peep Kihlevelt.

võistkonna üle. Sügismängude kokkuvõtteks (veel oli kavas
lauatennis ja indiaca, milles me ei osalenud) tuli Haaslava
vald läbi aegade kõige kõrgemale, viiendale kohale. Et oleks
selge, kus me teiste omavalitsuste hulgas paikneme, toon
siinkohal ära kogu paremusjärjestuse:
1. Tähtvere vald
71
2. Ülenurme vald
69
3. Tartu vald
53
4. Tartu linn
48
5. Haaslava vald
36
6. Kambja vald
31
7. Luunja vald
30
8. Rannu vald
29
9. Nõo vald
24
10. Elva linn
22
11. Rõngu vald
21
12.Alatskivi vald
17
13.Laeva vald
17
14. Puhja vald
10
15. Vara vald
8
Osa turniire on veel pooleli. Nii võrkpalli naiskond kui
meeskond osalevad üle-eestilisel Elioni rahvaliiga turniiril,
kus naiskonnal on head võimalused oma alagrupist edasi
jõuda. Korvpallivõistkond osaleb Tartmaa meistrivõistlustel
III liigas, alustatud on kolme võiduga, aga seal jätkub mänge
veel aprillikuuni. Nendest ja teistest üritustest lähemalt siis,
kui tulemused on selgunud. Seniks aga kõigile ilusaid jõule
ja sportlikku aastavahetust. Minge suusatama, Vooremäel on
väga head rajad.
Tiit Kruusement
Sillaotsa spordihoone juhataja

Nii edukalt ei läinud aga võrkpallimeestel. Osaleti kahe
võistkonnaga ja IV liigas saadi 6 võistkonna seas kaks
viimast kohta, kusjuures I võistkond sai oma ainsa võidu II

Hillar Kärna maalide näitus Priiuse seltsimajas
Priiuse seltsimaja saalis on üles seatud näitus, mis tutvustab
maalikunstnik Hillar Kärna töid. Perekond Hangolt, kelle
erakogusse kõik näitusel esitatud tööd kuuluvad, tuli ka
initsiatiiv selline väljapanek Priiuses korraldada.
Samad maalid olid hiljuti välja pandud Võru linnagaleriis
toimunud näitusel. Selle puhul ilmus 15. novembri Võrumaa
Teatajas Andres Raagi artikkel „ Kolm näitust, üks tuum“.
Toome siinkohal katkendi sellest leheloost.
„Hillar Kärna on sündinud 23. septembril 1936 Tartus. Ta
on õppinud mitmes kunstikoolis, tema põhilised väljundid on
olnud õlimaal ja joonistus. Eelistatud on pigem
traditsioonilised teemad, nagu maastikumaal ja portree.
Mõlemat näeb ka seekordsel näitusel „Kodukandi vaated”.
Tegu on Pallase traditsioonis töödega — asjata ei nimetata
Kärnat viimaseks pallaslaseks. Traditsiooniline lähenemine

toetab ideed kodusest ja tuttavast. Portreed emast, vennast ja
iseendast noorena vaid süvendavad seda oma-tunnet, mis
kodukoha armsaks teeb.
Tööd on seda väärtuslikumad, et sellist maalilaadi
tänapäeval naljalt enam viljelda. Õigus on Kärna kunagisel
koolikaaslasel Jüri Marranil, kes ütles, et need pildid
räägivad värvi keelt. Värvimäng on Kärna töödes keskne.Ta
on värvimeister.“
Külastage Priiuse seltsimaja ja saage osa Metsanurga külas
elava maalikunstnik Hillar Kärna töödest.
Aitäh perekond Hangole, tänu kellele sai see näitus teoks.
Ilona Vaagen
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Toidust ja mitte ainult
Varsti on käes jõulud ja uus aasta. Päkapikud, jõuluvanad,
kingikotid ja kindlasti jõululaud – lookas laud seaprae,
verivorstide, hapukapsaste, süldi, piparkookide ja muu
maitsva toidukraamiga. Aastavahetusel kaetakse samuti
rikkalik toidulaud.
Vaatame, mida panid inimesed pidulauale eelmise sajandi
alguses ja Eesti esimese iseseisvuse ajal, toiduainete ja
jookide valikut ja hindasid ning mida pakuti külastajale
restoranides ning sööklates.
Jätame siinkohal rahvustoidud ja talupojaroad kõrvale ja
vaatame uuemat aega.
20. sajandi alguses muutus maarahva toit senisega võrreldes
tunduvalt. Jämedast jahust rukkileib, soolasilgud, mundris
kartulid ja kooritud hapupiim tõrjuti kõrvale. Tänu
meiereidele, kus piima kokku osteti ja põllu- ning
karjapidamise edenemisele, oli talupidajal rohkem raha
toiduvaliku muutmiseks. Söögilauale ilmusid tihti erinevad
lihatoidud, või, juust, kohv, enamasti küll viljakohv, sepik,
küpsetised, erinevad magustoidud –”roosamanna”, valge sai
jne.
Tartus ilmunud venekeelne ajaleht ”Jurjevskii Listok”
kirjutas detsembris 1912:
”Aastavahetuse pühade puhul on Tartu Suurel turul
toidukaupade väljapakkumine suurenenud.
Soodsate hindadega on müügil (siinkohal on toiduained
toodud nii nagu lehes reklaamiti): zernistaja, pajusnaja ja
ketovaja ikra - jutt on kolmest erinevast kalamarja sordist,
vähese soolaga tuurakala, ”kuninglikud heeringad”,
”delikatess heeringad”, Tallinna kilud, kala-, liha- ja
juurvijakonservid, Nezini hapukurgid tünnist, Karpovi kurgid
plekkvaatides - ”Nagu värsked”, kuivatatud puuviljad,
apelsinid, viinamarjad, sidrunid, mandariinid, konserveeritud
ja kuivatatud seened, värske ja vähese soolaga lõhekala,
”tsaari oliivid”, soolatud sudak, balõkk otse Astrahanist,
suitsetatud siig, metslinnud – värskelt ja suitsetatult, vorstid –
Viini, Hamburgi, Krakovi, ”Jahimehe”, teevorst jne, pähkli-,
šokolaadi- ja vanilje halvaa, erinevat sorti tee ja kohvi,
präänikud, küpsised, leib ”Ceres”, saiad, ”Filippovi pirukad”
Moskvast, lehetaignakoogid, Viini-, vahukoore- ja
kreemitorud, kuivatatud Moldaavia ploomid, vobla, Rootsi
kilud, erinevad juustud - ka Hollandist, Helveetsiast
(Šveitsist) ja Pranstsusmaalt, marineeritud tomatid, kirsi-,
vaarika-, mustasõstra- ja pohlamoosid, mõru-, piima- ja
täisšokolaad, marmelaad, monpansjee, pastilaa, martsipan.
Külastajaid
ootavad
restoranid
”Waldschlössen”,
”Automaat” - ”kus igal õhtul mängib Viini daamide
orkester”, ”Ameerika”, Segerlin” ja ”Russ”, kus pakutakse
soodsat lõunasööki, 2 rooga ja kohv maksab kokku 40
kopikat. Kohvikutes - sööklates ”Peterburg”, ”Varssavi” ja
”Helsingfors” maksavad lõunasöögid 25 kopikat ja
õhtusöögid 30 kopikat.”
1913. aastal oli jõulude eripakkumine: Krimmi magusad
puuviljad – apelsinid 45 tk 1 rbl, mandariinid 35 tk 1 rbl,
kuuseõunad 100 tk 20 kopikat.
Kirikuvein ”Kagor” maksis 1 liitrine pudel 80 ja toop 70
kopikat, portvein ”Madeira” maksis 1 liitrine toop 75 kopikat
ja ½ liitrine pudel 40 kopikat.
Nüüd oli vahepeal ligi kümme toiduga kitsast aastat ja sealt
läks kõik endistviisi edasi.
Jõuludeks 1924 olid Tartus eripakkumised:

„Müügil Prantsuse, Hispaania, Itaalia, Portugali, Saksa,
Helveetsia, Inglise jne veinid.
Bordeaux punane 1 l – 375.-, ½ l – 220 marka, Bordeaux
valged, Burgunder punane ja valge, Reinveinid,
Mooselveinid, Itaalia lauavein Chianti, magusad veinid:
Lacrimae Christi 1 liitrine pudel 550.- ja ½ liitrine pudel 300
marka, Malvaasia 550.- ja 300 marka, Madeira 575.- ja 325
marka, Cognac Napoleon 1870.- ja 900 marka, viski White
Horse 1 liiter - 1725.-, Negro Rum 1100.- ja 600.-, liköörid
Curacao ½ liitrit 900.-, Abricote 800.-, Banano, Marzepane,
Benedektiin, kõik 900 marka. Cognac, J. Calvet 1 liiter
1550.- , F. Martell 1450.-, Whisky – Black ja White 1 lliter
1770.-, liköör Cherry Brandy 1 liiter 1750 marka.“
Kvaliteetse alkoholi hinnad olid väga kõrged.
Detsembris 1926 oli Tartus Raekoja platsil asunud restorani
„Automaat” menüü järgmine: „puljong pasteediga 15 marka,
potagerein pirukaga 25 marka, borschack juustu kangega 25
marka, sudakukala Vene moodi 50 marka, kalapfancen
vormides 40 marka, wol-of-went 50 marka, rostbeaf inglise
moodi 40 marka, lamba kotlet hernestega 40 marka, saksa
beafsteks 40 marka, veini shilee puuviljaga 25 marka ja
õunad öökuues 25 marka.“
Kui vaadata eelpool toodud hindu, siis näeme, et 1 liiter
konjakit ja viskit maksis rohkem, kui 1500 marka. Sama raha
eest aga sai restoranis (”Automaat” oli hea mainega ja kallis
koht) osta rohkem, kui 30 praadi või 60 magusrooga.
1927-1928 toimus Eestis rahareform ja mark muutus
võrdseks sendiga.
Tartus Rüütli tänavas asunud ja taanlasele Holger Segerlinile
kuulunud restorani s ”Segerlin” oli jõulude eel 1931 järgmine
menüü: ”rammuleem pirukaga 15 senti, borschack väikevene
moodi 15, koha tartarkastmes 45, kulebjaka kalast 45,
Pozarski kotletid 25, schashlõk riisiga 45, seakarbonaad
kapsaga 40, loomafilee mäerõikaga 40, Viini šnitsel 40,
sibulaklops 40, vasikakotlett juurviljaga 45, hanepraad
hapukapsaga 50, jänese praad salatiga 45, omlett moosiga 25,
apelsini kompott 40, vahvlid vahukoorega 25 ning pliinid või
ja koorega 45 senti.“
Tartu restoranihinnad jäid pealinnale alla. Seltskondlik maja
„Suveaed“ pakkus Tallinnas detsembris 1932 – „konsomee
„Julianne“ 25 senti, vähjapüree pirukaga 25, okroška 45, kala
a la „Orly“ 45, lõhekala vähjakastmes 60, Gatšina kotletid
50, Viini röstpraad 45, Boef a la Stoganoff 45, file mignon a
la Africanne 75, vasikafrikassee riisiga 45, croquettes a la
Italienne 75, seakarbonaad 55, šnitsel aiaviljaga 60 senti,
kanapoeg pohlakeedisega 1 kroon, risotto vähjakaeltega 65,
plombiir garneeringuga 35, vahvlid vahukoorega 30, gelee a
la Russe 30, baiser vahukoorega 25, mokka kohv 15 ja
suured vähjad 1 kroon 75 senti tükk.“
Lihtsamale rahvale mõeldud söögikohtades olid hinnad
odavamad. Söögisaalis „Koit” (Tartu, Suurturg 2) pakuti
aprillis 1934.
Eelroad: rosolje 15 senti, sült sealihast 18, heeringas koorega
15 ja kala majoneesis 15 senti
Supid: rammuleem piruka ja munaga 10, rammuleem
võitaigna pirukaga 15, neerusupp 8, neerusupp hapukoorega
10 ja aedviljasupp piimaga 8 senti
Praed: keedetud sink rohelise hernega 25, seakarree
hapukapsaga 25, Hamburgschnitsel munaga 30, Soome klops
seentega 20, lambapraad magushapu kapsaga 25, Viljandi
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“Albert”, helbebiskviit, coctail biskviit, liivakook ja biskviit
kapsad 25, roastbeaf juurviljaga 25, vasika frikassee riisiga
“Marie” 1.30 -2 krooni kg.
25 ning vareenikud koore ja võiga 25 senti.
„Kawe“ suur konkurent AS “Ginovker” pakkus magusate
Magusroad: „jumalateroog“ 15-25, riisipuding rosinatega 12,
toodete kõrval ka juustubiskviiti, soolabiskviiti “Sangar“ ja
mustasõstrakissell piimaga 10 ja vahukoor moosiga 15 senti.
soolabiskviiti “Kapten”, hinnaga 1.60-2 krooni kg.
Joogid toidu kõrvale: piim 3, keedetud piim 3, keefir 10,
1930. aastate keskpaigas hakati uue asjana pakkuma
kohv piimaga 5, kohv koorega 10, tee 3, tee sidruniga 6, tee
konserveeritud toiduaineid.
moosiga 10, limonaad 12, „Karamel” õlu 15, puuvilja jook
15 ja morss 5 senti
Nii olid Tartu poodides 1939. aasta alguses müügil
eestimaised “Esto” konservid, klaas- ja plekkpurkides Võileivad ja küpsetised: sai, võileib, pirukas, kook, kõik
„rohelised herned, kollased oad, sinised ploomid siirupis,
hinnaga 5 senti tükk.
soolatud
puravikud,
marineeritud
paradiisiõunad,
1930. aastal maksis A. –S. Rotermanni Leivatehase toodang marineeritud riisikad, mulgikapsad, kollased pirnid,
2 kilone rosinasai 81 senti, 2 kg 1 sordi sai 85 senti, 2 kg II
õunapüree, Moskva seljanka, lambaraguu, mulgikapsad
sordi sai 67 senti, võisai 1 kg 65 senti, 2 kg sepik 63 senti, 2
sealihaga, pohlakeedis“.
kg peenleib 53 senti ja 2 kg rukkileib 50 senti.
Haaslava „Priiuse“ rahvamajas ja „Kaitse Kodu“ majas
Uue asjana hakati valmistama ja müüma „ valmisaineid
tegutsesid puhvetid, mis aastalõpupidude ajal avatud olid.
koju“ – jaanuaris 1933 maksis küpsetatud siiakala 100
Siin mingit erilist jõulutoitu pakkuda ei saanud, küll aga olid
grammi 7 senti, inglise juust vormis 100 grammi 17 senti,
müügil võileivad ja maiustused ning erinev keelekaste.
praekapsad 6 senti, rosolje 15 senti, pasteet 25 senti, seapraad
„Kaitse Kodu“ puhvetist sai ka kangemat kraami, mida
18 senti ja sült 8 senti 100 grammi.
karskusseltsi majas teadupärast ei pruugitud.
Valmistoidud olid kallid ja esialgu leidus vähe ostjaid.
Televisioonis jookseb praegu draamasari „Tuulepealne maa“.
Rohkesti söödi aga liha ja piimatooteid.
4. detsembril näidatud seerias oli juttu sellest, kuidas vapse
Nii tarvitas statistikaameti andmetel eestlane 1933-1934
toetavad ärimehed saadeti karistuseks Kihnu saarele ja
toiduks 54,9 kg liha, millest 45% oli sea- ja 40% loomaliha.
kuidas nad enne Pärnus ja hiljem saarel pummeldasid –„nii,
Selle näitaja järgi olime Euroopa kõvemaid lihasööjaid.
et terve Pärnu linn oli peentest napsidest täiesti tühi“.
Saksamaal söödi 49,5, Prantsusmaal 43,3 ja Inglismaal 59,0
Kirjeldatud loo peategelane oli Tartu ärimees Karl Jänes.
kg liha aastas inimese kohta.
Suurkaupmees Jänes ostis 1935. aastal endale Kriimani
Tartus, Aleksandri tänav 14 asunud „Voldemar Koppeli
mõisasüdame ja käis tihti Kurepalus rahvapidudel. Põlise
koloniaal-, veini- ja õlleäris“ olid mais 1937 toiduainete
vallakodaniku Karl Meinhardi meenutuste järgi armastas
hinnad – peenleib 30 senti kg, sai 45 senti kg, sprotid õlis,
rahamees ka siin laia lehte mängida ja pidule tulles ostis ta
karp 50 senti, „teevorst“ 1.- kg, või 1,80 kg, keedusink 2.mitmel korral kogu puhvetikauba ära ning käskis selle
kg, juustud 1.15-1.80 kg, kohv 4.- kg jne.
rahvale tasuta laiali jagada.
Moodi läksid õhtused tee- ja kohvijoomised, kus
Jõulud on kohe tulemas, äkki teeb keegi järgi.
ilmtingimata pidid laual olema biskviidid ehk küpsised.
Häid jõulupühi ja aastavahetust.
Kondiitriärides pakuti 1938. aastal „Kawe” biskviite
Taivo Kirm

Valimised Võnnu koguduses
Iga 4 aasta tagant valitakse kõigis luterlikes kogudustes uued
koguduse juhtorganid. Nüüd on uue nõukogu ja juhatuse
valimise aeg ka Võnnu kihelkonnakoguduses kätte jõudnud.
Võnnu koguduse nõukogu korralised valimised toimuvad
25.jaanuaril 2009 kell 12:00 Võnnu kirikus. Uue juhatuse
määrab ametisse valitud nõukogu.
Õigus nõukogu valida ja valimistel kandideerida on
koguduse täieõiguslikel liikmetel. Koguduse täieõiguslik
liige on see, kes on maksnud jooksval või eelmisel aastal

koguduse liikmeannetuse ja käinud jooksval või eelmisel
aastal vähemalt korra armulaual.
Kandidaadi võib
üles
seada 5-10 täieõigusliku
koguduseliikme poolt praegusele juhatusele koguduse
kantselei aadressil esitatud ühiskirjaga hiljemalt kaks nädalat
enne valimisi.
Lisainformatsioon koguduse kantseleist või tel 7 492 322, 52
93 100
Koguduse juhatus

Preemia „Tuleviku tähed 2008“ ootab uusi kandidaate
Saada tunnustatud ja jagada tunnustust, need on ühe õilsa teo
kaks poolt. Aastast 2007 jagab Haaslava Vallavalitsus
tunnustust meie tublimatele õppuritele, laulu-ja pillilastele,
noorsportlastele. Ja hea meel on tõdeda, et meil endiselt on
rohkesti aktiivseid ja edukaid lapsi ning noori, kes on
väärilised kandideerima sellele preemiale.
Head lapsevanemad, vanavanemad, õpetajad, treenerid,
juhendajad. Just Teie saate esitada oma lapse, hoolealuse või
õpilase kandidatuuri kultuuri-, haridus-ja spordipreemiatele

„Tuleviku tähed 2008“. Selleks palume Teil 2009 aasta
jaanuarikuu jooksul esitada taotlus.
Arvesse lähevad kõik 2008. aasta saavutused ja edusammud.
Loodame aktiivset osavõttu.
Täpsemat informatsiooni võite küsida telefonil 7446 520 või
e-maili aadressil ilona@haaslava.ee.
Ilona Vaagen
kultuuri-ja spordinõunik
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Haaslava valla kultuuri- ja spordiüritused
21.12.08
30.12.08
10.01.09
11.01.09

Pensionäride jõulupidu Priiuse seltsimajas
Aastalõpupidu Priiuse seltsimajas. Esineb ansambel „Sinu naine”
Kurepalu külaseltsi korraldatud jõulukuuskede põletamine Kurepalu lõkkeplatsil
Teatriabonoment „Jooksvad kulud“ Tartu Sadamateatris

Kell 12.00
Kell 21.00
Kell 11.00
Kell 16.00

Informatsioon
• Põhikooli õpilased, kes ei õpi Sillaotsa Põhikoolis, võivad oma jõulupakkidele järgi tulla Haaslava vallamajja alates 16.
detsembrist 2008 a kuni 9. jaanuarini 2009 a.
• Seoses töökorralduse muutusega hakkab alates 01.12.2008 .a piirkondlik metsaspetsialist KIM JÄRVPÕLD(tel 5157853)
vastu võtma kodanikke alljärgnevalt:
Iga kuu I ja III esmaspäeval Tartumaa keskkonnateenistuses aadressil Aleksandri 14, Tartu, kell 10.00 – 14.00
Metsateatisi saab esitada kirja teel: Tartumaa keskkonnateenistus, Aleksandri 14, 51004 Tartu ja e-metsateatisena e-riigi
kaudu.
• Lamekatuste (eramajad, korteriühistud, garaažid ja laohooned) katmine bituumen rullmaterjaliga. Samas parandame ja
tasandame vana aluspinna ja vajadusel soojustame, töö kiire ja korralik, hinnad soodsad, tehtud töödel garantii. Töötame ka
talvel, küsi hinnapakkumist. Tel. 56741400 Kert Helme
• Jõuluaeg Võnnu kirikus
24.12 kell 16:00
Püha jõuluõhtu
25.12 kell 11:00
1. jõulupüha armulauaga
31.12 kell 16:00
vana-aastaõhtu armulauaga
• Väikelaste lauluring Kurepalu külakeskuses alustab uuel
aastal 5. jaanuaril kell 11.00.

ÕNNITLEME JUUBILARE
Jüri Schneeberg

ÕNNITLEME

Lisette Kändra

Sebastian Kupri
21.11.2008

Aliina Hõim

Pärle Saar
25.11.2008

Eevi Adamka
Endla Kase

Anni Neemeste
26.11.2008

Helve Randla

Liisa-Lotte Anier
25.11.2008

Niina Suvi

Vitalia Lavrentjeva
30.11.2008

Politseiteated
 12.11 päeval varastati TTK Roiu kauplusest erinevaid
toidukaupu. Kuna oli tegemist grupiviisilise ja
süstemaatiliste „pikanäpumeestega“ siis alustati nende suhtes
kriminaalmenetlus.
 26.11 päeval toimus Ignase külas liiklusõnnetus, kus
kitsal ja kurvilisel teel põrkasid kokku kaks sõiduautot.
Õnnetuses inimesed vigastada ei saanud, kahjud korvab
süüdlase kindlustusselts.
 28.11 päeval teatati naabritevahelisest tülist Ignase küla
Pikamäe tee korterelamust. Kohalesaabunud patrull selgitas
asjaolud ning osapooled rahunesid.

 06.12 südaööl tungiti Roiu alevikus asuvasse elumajja,
sündmuse asjaolud on kriminaalpolitsei poolt selgitamisel.
 06.12 kella 03.10 ajal toimetati kainenemisele Roiu
alevikust Männi 4 maja juurest meeskodanik.
 11.12 hommikul avastati Roiu lasteaias, et ruumides on
suits. Asjaolude selgitamiseks saadeti sündmuskohale
päästeamet ja politsei. Suitsukolle avastati kiiresti, mille tõttu
polnud vaja lasteaia lapsi ja töötajaid evakueerida ning
õnnetuses tagajärjel ei vajanud ka keegi arstiabi.

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

Harras Tiisler
juhtivkonstaabel

