Haaslava valla infoleht
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Uudiseid ja kommentaare
Hea lehelugeja! Nagu kogu kiireltmuutuvas maailmas, nii on Haaslava vallaski oma muudatused. Seekord on
kuum sõna kool. Alates 2. aprillist töötab Sillaotsa Põhikooli
direktorina hr Aivo Roonurm, kes osutus sobivaimaks konkursil osalenud neljast kandidaadist.
Aivo Roonurm (pildil) on lõpetanud Tartu Ülikooli
kehakultuuriteaduskonna. Peale lõpetamist asus tööle Ülenurme Gümnaasiumi direktori asetäitjana sporditöö alal, kus
on töötanud seniajani. Ta on abielus, peres kasvab kaks last.
***
Võlgnen teile veel kommentaari, mille lubasin kirjutada pärast kohtumist siseministriga. Siseminister Tarmo
Loodusega kohtusid Tartumaa vallavanemad ja volikogude
esimehed. Meeskonda oli tugevdatud peaminister Mart Laariga. Teemaks paljuräägitud haldusreform. Oma reformikava
tutvustamisel ei jõutudki kaugemale uute piiride kaardile
joonistamisest. Sisulist analüüsi pole keegi üritanudki teha.
Haaslava vald oli pandud ühe supi sisse Ülenurme
vallaga. Kui hommikupoolne kohtumine kinnitas sellist varianti, siis päeva jätkudes laiendatud koosolekuga Reola kultuurimajas tutvustati meile juba sellist varianti, kus sama supi
sisse oli potsatanud juba ka Kambja vald. Selline riigiisade
mõtete kiire muutumine tekitas pahameelt Kambja inimestes,
kes seda ka koosolekul avaldasid.
Siseministri kaaskonda kuulusid ka suhtekorraldajad, kes jälgisid kohtumise kulgu ning tegid märkmeid hr
Tarmo Looduse poolt rahva ette paisatud lubaduste kohta. Ei
siseministri ega peaministri jutt kõlanud kuigi veenvalt, paljutki üritati enda kaelast ära veeretada.
Mõistetamatuks jäi matemaatiline tehe kahe valla
liitmise näitel. Kui paneme kaks vaest valda kokku, saame
ühe rikka!? Kokkuvõtteks võibki öelda, et selgemaks ei saanud küll midagi, välja arvatud mõte: mida vähem omavalitsusi, seda vähem muret ja vaenlasi riigiisadel. Räägitakse
demokraatia arendamisest, tegelikkuses käib võimu tsentraliseerimine. Nii maavalitsustele kui kohalikele omavalitsustele
antakse iga aastaga kasutada üha vähem raha. Kuhu küll loodi 2100 uut töökohta, nagu räägitakse. Kas riigiaparaadi
ametikohtadeks? Omavalitsustes seevastu on küll töötajate
koosseisud vähenenud.
***
Koos kevadvetega on meie õuele jõudnud järjekordne Kauni kodu konkurss. Kahjuks pole sellega jälle aega
kuigi pikalt tegelda – vastust nõutakse vallalt juba nädala
jooksul.

Eelmise konkursi tulemusena tunnistati parimaks
Valter ja Marielle Annamaa kodu. Ära märgiti Mangluste
kodu Unikülas, Roiu perekeskus ja Isoveri ladu.
Kevade märgiks võib nimetada ka heakorranädalat
23. – 29. aprillini, mille käigus mõnigi piirkond jälle parema
välimuse saab.
Vald ja kool valmistuvad 2. juunil toimuvaiks Vooremäe mängudeks, mis seekord toimuvadki meie vallas Sillaotsa kooli spordiväljakutel. Ka on meie korraldada Haaslava meestelaulupäev, millega ühtlasi tähistame ka valla
omavalitsuse taastamise 10. aastapäeva.
Toimub veel nii mõndagi põnevat. Osalege aktiivselt Teile sobivail üritustel, siis on kevadväsimus nagu peoga
pühitud ja päikegi paistab palju rõõmsamalt.
Kõike head soovides
Vallavanem Koit Prants
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Tere, kevad!
Tere, tere – vastab teine häbelikult oma iga-aastast
tegelikkust paljastades, olgu selleks siis õitsev kelluke või
tuules lendlev kilekott, linnulaul või mustakspõlenud kulu…
Kevadel on mitu nägu, alguses porine ja räpane,
suvepoole juba mururoheline ja puhas. Vähemalt mitu viimast aastat on Haaslava vallas juba nii olnud. Kevade nägu
on ruttu muutunud rõõmsaks tänu vallaelanike ja Sillaotsa
koolipere tublile tööle ja vallavalitsuse ning "Majaabi" toetavale käele.
Paistab, et igakevadine suurpuhastus on enamikule
juba tavapäraseks muutunud ega vaja enam meeldetuletamist. Hoolsamad juba riisuvad, raiuvad ja põletavad. Ei, mitte kaaskodanikke, ikka muru ja võsa.
Alates 23. aprillist kuni 27. aprillini on võimalik
saada vallamajast talonge Aardla prügilasse. Tasuta saab iga
majapidamine talonge 3 tonni prahi äravedamiseks. Ohtlike
jäätmeid – sõiduautorehvid, päevavalguslambid, akud, mürgikanistrid – võtab vastu "Majaabi", milleks tuleb eelnevalt
kokku leppida.
Veel kord tuletame meelde: kulu põletamine on äärmiselt
ohtlik ja keskkonnale kahjulik ! Kui tõesti teisiti ei saa, tuleb

seda tööd tehes rakendada kõiki ettevaatusabinõusid: hoolega arvestada tuule suunda ja tugevust, varustada end piisava
koguse kustutusvahendite ja tööriistadega ning kutsuda appi
kogenud inimesi. Hoidke oma ja teiste vara.
Heakorranädalal pakuvad vajalikke teenuseid:
• Arne Siimo
tel 051 90 968 transport
• Lauri Roosiorg
tel 051 18 174 transport
• AS Emex, Teguri 53 Tartus
tel 471 772
vanaraua vastuvõtt
• AS Epler&Lorenz, Ravila 75 tel 421 398
ohtlikud jäätmed
• AS SAB, Betooni 4, Tartus
tel 424 225
suurjäätmed, ehituspraht
"Majaabi" pakub lepingulist tööd territooriumide heakorrastamiseks.
Täiendav info tel 490176, 490130 ja 052 761 73
Jõudu soovides
Valeri Rudakov, "Majaabi" direktor

Kes aprillikuus on sündinud...
1
2
3
4
5

6
8
10

12
13

Endla Pastel
Zinaida Tasa
Maria Rudakova
Aime Kopli
Uuno Seeba
Ella Tootsi
Hilja Pille
Olga Gavrilova
Leida Aduson
Aime Ploom
Mihhail Vanaküla
Semen Jogolev
(Semjon Žogolev)
Leili Kiisel
Arnold Soe
Elsa Köörna
Tamara Ind

1940
1920
1933
1939
1935
1908
1919
1925
1932
1936
1928

Lange
Aadami
Roiu
Tõõraste
Kriimani
Koke
Aardla
Roiu
Aardla
Haaslava
Uniküla

1936
1938
1940
1919
1939

Tõõraste
Aardlapalu
Metsanurga
Kriimani
Aardla

Südamenädala raames
25. aprillil kell 9.00 – 12.30

15
16
19
24

25
28
29
30

Matti Kase
Teodor Palu
Aime Lanno
Harry Lemberg
Lembit Küün
Aleksandra Babarõkina
Nadežda Võsotskaja
Uno Tõruvere
Miroza Kotsjuba
Aleksander Rohusalu
Matrona Kiho
Albert Peedoson
Lauri Mets

1941
1926
1940
1927
1927
1926
1931
1933
1933
1941
1934
1919
1927

Kriimani
Aardla
Kriimani
Ignase
Koke
Roiu
Roiu
Kõivuküla
Roiu
Haaslava
Uniküla
Uniküla
Kurepalu

Palju õnne!

Sünniaasta 2001

SÜDAMEARSTI VASTUVÕTT
perearsti ruumes Roiul Kesktänav 9
Konsultatsioon. EKG.
Kolesterooli määramine (10 krooni)
Valla bussi täiendav ring
(peatused ja ajad nagu neljapäevalgi)

Erik Kaha
23.03.2001
Kurepalu
Palju õnne!
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Pangateenused vallamajast
Nüüd on kõigil, kes on Hansapanga või Ühispanga
kontoris sõlminud vastava lepingu, võimalik kontrollida oma
pangakontot, tasuda arveid, teha ülekandeid ja muid toiminguid oma pangakonto käsutamisel Tartusse sõitmata.

Vallamaja vastuvõtutoas on interneti kaudu panga
kasutajate tarvis sisse seatud eraldi arvutitöökoht, mille kasutamine on kõigile vallakodanikele tasuta.
Arvutimänge mängida või muidu internetis surfata
selle arvuti abil kahjuks ei saa, selleks peavad soovijad külastama Roiu raamatukogu, kus on avalik internetipunkt.

Eelteade ametlike kohanimede määramise kohta
Kooskõlas Kohanimeseadusega ja Kohanimede määramise korraga Haaslava vallas on tehtud ettepanek määrata
ametlikeks kohanimedeks
Päkste külas
Kiigemäe – Rutar Meinhardi Armi kinnisasja tükeldamisel tekkiva maatüki aadressi- ja katastriüksuse nimena.
Kõigil, kellel on vastuväiteid toodud nimede ametlikeks kohanimedeks kinnitamise kohta, esitada need vallavalitsusele
30 päeva jooksul käesoleva eelteate avaldamisest.

Elukoha registreerimine
Saabusid valda
Svetlana Lokko
Valdo Mei
Kersti Vint
Enn Banner
Harri Vessmann
Viive Vessmann
Endel Eeskivi

Aardlapalu
Aadami
Roiu
Kurepalu
Tõõraste
Tõõraste
Ignase

Niiduserva
Hurda
Männi 5-20
Järvekalda 3
Raudteemaja 3-2
Raudteemaja 3-2
Pikamäe tee 1-4

Vana-Kastrest
Jõelähtme vallast
Tähtvere vallast
Tartust
Ülenurme vallast
Ülenurme vallast
Tartust

Roiu
Roiu
Koke
Tõõraste
Tõõraste

Kesktänav 10-7
Kesktänav 10-7
Arsi
Raudteeääre
Raudteemaja 3

Luunja valda
Luunja valda
Tartusse
Tartu valda
Laeva valda

Lahkusid vallast
Eva Juss
Sander Juss
Keiu Leopard
Janek Truu
Valter Kitsing

Politseiteated

Ajavahemikul 18. jaanuarist kuni 18. veebruarini
varastati Päkste külast Konstantin Golubevi Vooremäe hoovilt 1300-liitrine alumiiniumist veemahuti. Kahju suurus on
2700 krooni.

15. jaanuaril avastati sissemurdmine Roiul Oja 3
garaaži, kust varastati M. Sulbi veoautolt GAZ-53 mootorilt
vasktorusid, akujuhtmeid, alumiiniumkolvid ja traktori RS09 külgülekande korpus. Kahju ulatub üle 12000 krooni.

6. veebruaril 2001 avastati Ignase külas Eesti Energia AS Sula alajaama piirkonnas elektriliini ja -kilbi vargus.
Kahju üle 11000 krooni.

19. veebruaril võttis T.O. ebaseaduslikult oma valdusesse OÜ Baltic Farmingu kütuseauto, mis seisis osaühingule renditud Haaslava kuivatis. Firmale tekitatud kahju on
selgitamisel.

20. veebruaril varastati Koke külast Kastre metskonna riigimetsast 15 tm 4,8 m pikkuseid kuusepalke. Kahju
tekitati 10725 krooni.


6. aprillil avastati Alakülas Konksi talu hoonete
juurest Kuldar Kööbile kuulunud muruniiduki vargus. Kahju
on selgitamisel.

Ajavahemikul 8.– 9. aprillini murti Alakülas sisse
Konksimetsa majja ja kõrvalhooneisse ning varastati mikrolaineahi, muruniiduk ja soojapuhur. Kahju 6800 krooni.
Konstaabel Ivar Dubolazov
Politsei poole pöördumiseks kasutage lühinumbrit
110 (0 tuleb vallas asuvalt analoogtelefonilt muidugi ette
valida); töö ajal võib helistada ka Tõrvandi politseijaoskonda tel 415 440. Konstaabli mobiiltelefon on 253 903 710,
kodune lauatelefon 490 250. Kui soovite jääda tundmatuks,
aga siiski politseid abistada, kasutage vihjetelefoni 308850.
Noorsookonstaabli telefon on 415 388
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KODUKANDI LOOD LI
lehekülgi Haaslava valla ajaloost
Sporditegemine Haaslaval vanadel aegadel
Oma füüsiliste võimete proovilepanek ehk meie
arusaamas spordiga tegelemine on sama vana kui inimkond.
Maadlemine ja rusikavõitlus (poks) olid esimesed võitlusviisid, kus tehti kindlaks, kes on teisest üle jõu ja osavuse poolest.
Muinasaegade spordi hälliks oli Kreeka, kust said
alguse paljud kaasaja spordialad ja olümpiamängude korraldamise traditsioon.
Eestis võib teadaolevalt esimesteks spordivõistlusteks pidada 1440.a. Tallinnas korraldatud ratsaturniiri. Esimene spordiselts loodi Eestis 1823.a., mil alustas tegevust
jahtklubi.
Enamiku praeguste spordialadega – raskejõustik,
võimlemine, pallimängud, kergejõustik, ujunime, jalgrattasport jne hakati Eestis regulaarselt tegelema 19. sajandi lõpul
ja 20. sajandi algul. Kõige populaarsemad olid aga maadlus
ja tõstmine. Enamus inimesi pidi tegema rasket füüsilist tööd,
mis nõudis palju jõudu ja vastupidavust. Kus rohkem mehi
koos oli, seal prooviti omavahel jõudu: tõsteti raskusi, maadeldi, suruti kätt ja veeti vägikaigast. Suureks eeskujuks olid
ka meie tollased jõumehed Georg Lurich, Georg
Hackenschmidt ja Aleksander Aberg, kellest kaks esimest
olid sajandivahetuseks juba maailmanimed ja ega Abergi
tähelendki ennast kaua oodata lasknud.
Haaslaval toimus vanim kindlalt teadaolev spordiüritus 1907.a. 22. juulil, kui kohalik karskusselts Priius korraldas suvepeo, mille kavas oli iluturnimine.
Ajalehest Meie Aastasada 9. juunist 1912 loeme:
Tartu Eesti Evangeelse Noorsoo Selts pani 3. juunil
Haaslaval karskusseltsi "Priius" ruumides toime piduõhtu.
Näidati näitemängu ja kavas olid ka turnimise ettekanded –
piramiidid lippudega, turnimise harjutused Rooma rõngastel, turnimine parredel ja piramiidid redelitega.
Kuni 1920. aastani oli Priiuse selts Haaslaval ainsaks spordiedendajaks. Seltsi protokolliraamatust võib lugeda, et 1916.a. märtsis ostis selts endale piljardilaua, et liikmetele sportlikku meelelahutust pakkuda.
Esimesel Eesti omariikluse perioodil 1924 – 1940
tegutsesid Haaslaval spordiosakonnad või -grupid karskusseltsi Priius, haridusseltsi Koit, Ülemaalise Eesti Noorsoo
Ühingu osakonna, Vabatahtliku Tuletõrjeühingu ja Kaitseliidu Kompanii juures.
1924.a. oktoobris kavatseti ka seltside Priius ja Koit
ühisel ettevõtmisel asutada Haaslava spordiseltsi Võitja.
Soovi spordiseltsi astuda avaldasid Eduard Lätti, Elmar
Käärik, Elmar Kondra, Eduard Kõõra, Rudolf Käsi, Elmar
Kriisberg, Johannes Rüütli, Aleksander Allmann, Reinhold
Schventke, Eduard Kõrven, Karl Henn, August Kavald, Herbert Lepik, Hugo Nursi, Elmar Link, Oskar Roose, August
Mark, Karl Tompson, Gustav Issak, Gustav Parmakov, Johannes Siimo ja Johannes Pruks. Kahjuks jäi aga spordiselts
omavaheliste erimeelsuste ja majandusraskuste tõttu loomata.
Spordiosakonnad loodi Koidu juurde oktoobris
1924 ja Priiuse juurde jaanuaris 1925 (asutajad Elmar
Käärik ja Eduard Lätti).
Tsiteerime Postimeest 22. märtsist 1925:

Üldharidus- ja kehakultuuri kursused Haaslaval.
25. veebruarist kuni 8. märtsini korraldasid Haaslava karskusselts "Priius" ha haridusselts "Koit" Kurepalus
karskussihilised üldhariduslikud ja kehakultuuri kursused.
Osavõtjaid oli kursustel haruldaselt palju – loengutel 50
kuni 200 kuulajat ja kehakultuuritundides 100 kuni 247 inimest. Lektoriteks olid karskusseltsi instruktor J. Adamtau ja
haridusseltsi poolt P. Sepp.
Mõlemad seltsid on ülalnimetatud kursuse korraldamisega ümbruskonna rahvale, iseäranis noortele, kasulikku ja mõistlikku ajaviidet ja ka teaduslikku materjali pakkunud, mis kiiduväärt tegu on. Iseäranis agaralt võtsid korraldustöödest osa ümbruskonna koolide õpetajad, kes ka kohalikes seltsides juhtivatel kohtadel on, milline nähtus paljudele õpetajaile mujal eeskujuks võiks olla.
26. aprillil 1925 korraldas KS Priius spordiosakond murdmaajooksu võistlused, kus tuli joosta Sillaotsa
algkooli juurest Haaslava vallamajani, 4,5 km. Võistlustest
võttis osa 12 jooksjat, kellest 4 esimest said diplomid. Jooksjate järjestus oli: 1) Rudolf Käsi 17 min 30 sek, 2) Vladimir
Radkowsky, 3) Elmar Käärik, 4) Osvald Viilup, 5) Arnold
Kiljako, kes sai 5. koha eest tahvli šokolaadi. Õhtul toimus
Priiuse saalis pidu, kus toimunud vägikaikavedamise võitis
A. Rõigas.
Jooksu Sillaotsa koolimajast vallamajani korraldati
kuni 1940. aastani veel vähemalt 4 korda, neist osa organiseerijaiks oli Kaitseliidu kompanii spordiosakond. Praeguseks on see vana traditsioon taastatud ja juba kümmekond
aastat korraldatakse tõrvikutega Jüriöö jooksu, alguses Sillaotsa kooli nüüd ülevallalise üritusena.
1927.a. kevadel asutati spordiring Ülemaalise Eesti
Noorsoo Ühenduse osakonna juurde . Ringi asutajad ja aktiivsemad liikmed olid Rudolf Käsi, Osvald Luts, Elmar Lätti, Eduard Lätti ja Rudolf Palla. Esialgu käidi koos Sillaotsa
koolis, kuid varsti keelati see ära. Loeme 17. veebruari 1929.
Postimehest:
Haaslava vallavalitsuse koosolekul li arutusel
ÜENÜ Haaslava osakonna palve lubada Sillaotsa Algkooli
ruume koolitööst vabal ajal ühingu lugemis- ja spordiringide kokkukäimise kohaks kasutada. Volikogu istungil naerdi
aga palve üle ja otsustati eitavalt – kooli ruumid ei ole lõhkuda.
Nüüd toimusid spordiringi treeningud Rudolf Palla
kodus. Ring tegi tihedat koostööd naabervaldade samasihiliste organisatsioonidega ja korraldas kohapeal spordivõistlusi.
1928.a. loodi Kaitseliidu Haaslava Kompanii spordiosakond, kes võttis Haaslaval spordiürituste korraldamise
oma hoole alla. Loeme jälle ajalehte: Kaitseliidu Tartumaa
Maleva Teataja, 1. oktoober 1929:
Spordi- ja laulupäev Haaslaval.
Järjest rohkem hakkavad maal edenema kasulikud
ajaviited ja inimesi ühendavad ettevõtmised. Üheks sarnaseks oli juulikuus Haaslava kompanii poolt oma ruumes ja
aias korraldatud laulu- ja spordipäev. Kokku oli tulnud tegelasi kümnest ümbruskonna vallast. Spordipäev algas omavaheliste laskevõistlustega kompanii tiirus Haage orus. Lasti

Foto ajakirja "Sädemed" 1925 mainumbrist:
Sillaotsa – Kurepalu murdmaajooksust osavõtnud ja korraldajad.
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sõjaväe vintpüssist 200
m pealt 1 0-ringilise
märgi pihta 15 lasuga
ja spordipüssist 35 m
pealt 10-ringilise märklaua pihta 15 lasuga.
Tulemused olid keskmised, mis aga primitiivsete lasketiirude kohta
täiesti rahuldav on.
Pääle lõunat
avati pidulikult kompanii uus korrastatud
spordiplats, kus algasid
kergejõustikuvõistlused
ümbruskonna kompaniide ja spordiseltside
vahel. Siin oli parimaks
Haaslava
võistlejaks
Herbert Treial.
Sama ajalehe
1.
novembri
1930
6.69 ja teine oli H. Labent 6.60. Märgiti ära, et Labentil oli
numbris kirjutatakse:
üks hüpe 7.08, aga väikese üleastumisega. See on ka nüüd,
Haaslava kompanii korraldas 20. juulil kompanii
68 aastat hiljem, praegustele sportlastele päris kõva tulemus.
lasketiirus ja spordiplatsil ümbruskonna kompaniide vaheli16. aprillil 1937 kirjutab Kaitseliidu Tartumaa Mased laske- ja spordivõistlused. Kohal oli võistlejaid 15 valleva Teataja:
last, kokku 143 sportlast.
Haaslava kompanii spordiosakond korraldab 1.
Laskmises võisteldi Kaitseliidu Tartumaa Maleva
mail 1937 KS Priiuse ruumes hooaja kevadpeo, mille kavas
pääliku poolt välja pandud rändauhinna peale. Toimusid
on peale näidendi Euroopa tasakaalu-turnija Mister Hudsokergejõustikuvõistlused (jooksud meestele ja naistele,
ni ettekanded ja Kaitseliidu liikmed teevad piramiide. Esineb
kaugus- ja kolmikhüpe, kettaheide, kuulitõuge ja odavise).
ka trikitantsija Daras Makarof. Kaks tundi enne peo algust
Ka võisteldi 25 km jalgrattasõidus ja võrkpallis, nii mehed
korraldatakse kevadised murdmaajooksu võistlused. Kolmekui naised.
le esikohale tulnule diplomid.
Haaslava kompanii poolt väljapandud rändauhinna
Kaitseliidu kompanii spordiosakond korraldas aasparimale Kaitseliidu kompaniile võitis Kambja, teiseks tuli
tail 1929 – 1938 kokku 7 suurt laske- ja spordivõistlust ümbHaaslava ja kolmandaks Mäksa.
ruskonna spordihuvilistele ja palju väiksemaid spordiüritusi.
9. augusti 1933 Postimees:
Kompanii spordipealikud olid 1930/33 Reinhold Klaos,
Pühapäeval 6. augustil toimus Haaslaval kohaliku
1933/36 Eldor Lamp, 1936/38 Evald Keerak ja 1938/40 JuKaitseliidu Kompanii korraldusel järjekorras viies laske- ja
lius Ivane.
spordipäev. Võistluste kavasse oli võetud ka erilisi kaitseTublid spordimehed olid Kaitseliitlastest veel Harri
väelisi alasid, nagu sõjaline kolmevõistlus ja alarmsõit jalgPõdersoo, Heino Ojamaa, Osvald Treial, Johannes Krooman,
rattaga. Spordipäev algas kell 8.00 laskevõistlusega Haage
Rudolf Käsi, Eduard Klaos, Elmar Käärik, Elmar Reinhold,
laskerajal. Kergejõustikus võisteldi 100 m jooksus, 1500 m
Artur Rüütel, Paul Lukk jpt. Kompanii laskejuhatajaks oli
jooksus, 3000 m murdmaajooksus, kaugus- ja kõrgushüppes,
1929/35 Julius Maranik, kes oli ka ise hea laskur.
4X100 m teatejooksus, kuulitõukes ja kettaheites. Naised
Kaitseliidu sportlased võtsid agaralt osa ka malevvõistlesid 60 m jooksus ja kaugushüppes.
konna spordivõistlustest. Nii võitis Peeter Raudsepp 1939.a.
Kõige vaatemängulisem ala oli 3 km alarmsõit
18. juulil Kambjas toimunud ratsutamisvõistlustel 850 m
jalgratastel, mis pakkus pealtvaatajaile mitugi lõbusat silgalopis esikoha. Kaitseliidule kuulus ka valla ainus spordimapilku. Võistlejad olid enne sõitu lahtiriietatult teki all.
väljak, kus ka teised oma võistlusi korraldasid.
Signaali peale nad riietusid, rakmestusid, sõid ja sõitsid
Huvitavad ja vaatemängulised spordietendused toijalgratastel 3 km. Esimesele kohale tuli Aksel Mitt ajaga 9
musid meie vallas 17. – 18. märtsil 1935, mil Haaslaval
min 28,4 sek ja teiseks Arnold Kliim ajaga 10 min 48,8 sek –
Priiuse seltsimajas ja Kriimanis toimusid Saul Hallopi vabamõlemad Haaslavalt.
kunsti rändtrupi Hercules esinemised. Saul Hallop oli mitNaiste võrkpallis võitis Luunja ja meestest Tartu
mekordne maailmarekordiomanik ja 1922.a. maailmameister
maleva siderühm. Köieveos olid kaks kangemat Tähtvere ja
tõstmises. Hiljem asutaski ta oma rändtrupi, kus ka ise esines
Raadi.
ja oma jõudu demonstreeris. Kriimanis laskis ta oma rinnale
10. augustil 1933 ilmus teade spordivõistlustest
tõsta suure sepaalasi, mille peale sepahaamriga taoti.
Haaslaval ka Tallinnas ilmuva Päevalehe spordinurgas, kus
olid ära toodud ka tulemused. Kaugushüppes võitis R. Marks
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1930.aastate keskpaigas asutati
spordiosakond Haaslava Vabatahtliku
Tuletõrje Ühingu juurde. Organiseerijad
ja tublid spordimehed olid Valdur Toom,
August Kukk, Evald Reinhold, Karl Henn,
Julius Ivane jt. Osakond võttis osa kõikidest valla spordiüritustest. Osaleti ka
maakondlikel tuletõrjujate spordipäevadel.
Tartumaa
Tuletõrjebrigaadi
spordipealik oli 1938/39 Haaslava valla
Pihlapuu talu perepoeg Kalju Põdersoo.
12. augusti 1937 Postimees:
Maleturniir Haaslaval.
Juba juulikuu alguses alustati
siin neljanda suure maleturniiriga, millel
võistleb 15 maletajat. Turniiri järjestus
on praegu selline: 1) A. Karu – 10 võitu
ja 0 kaotust, tema on ka turniiri kindel
võitja, sest tal on vaid nõrgematega mängida jäänud. 2) E. Rammo – 10 võitu ja 1
kaotus 3) E. Palla – 10 võitu, 3 kaotust ja
1 viik. Turniiri lõppjärjestuses vist suuremaid muudatusi enam ei tule.
1930. aastail muutusid populaarseks spordialad, kus ennast füüsiliselt eriti
ei olnud vaja pingutada: male, kabe,
bridž, koroona (tollal: Rootsi lauapiljard).
Veel oli populaarne jalgrattasõit.
Autosid oli tollal vähe ja kehvade teeolude tõttu polnud võimalik eriti kiiresti sõita. Poisikestele ja noorematele meestele
kihelkonna õpetajate päevadel spordivõistluste korraldaja.
tegi eriti suurt rõõmu, kui jalgrattaga õnnestus autost mööda
Ka organiseeris ta samal aastal Tartus haridusministeeriumi
kihutada.
poolt korraldatud võimlemisõpetajate kursustel, mille ka ise
Talispordialadest tegeldi kõige rohkem suusatamilõpetas, sportliku eeskavaga lõpupeo Kurepalus Priiuse seltsega. Siin olid omaette klass Karl Pihlapuu, ja Aksel Traat,
simajas.
kes 1938/40 osalesid mitmetel suurematel võistlustel OteTõenäoliselt kõige tuntum enne sõda Haaslava valpääl, Võrus ja Tartus. 27. veebruaril 1941 tulid nad Mäksa
las elanud spordimees oli 1936/39 Tuigo Algkoolis töötanud
valla võistkonnas meeskonnasõidus Tartu suusakrossi võitjaElmar Jervson (pärast nimede eestistamist: Enn Järvel). Ta
teks.
oli 1935.a. Eesti meister kolmikhüppes ja 1934/39 9-kordne
Kuni eelmise sajandi alguseni olid maakohtades talmedalivõitja kolmikhüppes, kõrgushüppes ja kümnevõistluvel väga populaarsed hobuste ja saanidega võidukihutamises. 1940.a. oli ta Eesti Spordi Keskliidu kergejõustikutreesed, kus võitja seisis saanis püsti.
ner, pärast sõda ettevõtja Kanadas.
Üldse oli kõik hobustega seonduv vaatamist väärt.
Haaslava vallast oli pärit ka Ernst Säga, üks esimesi
Tartus asus Eesti Vabariigi Ratsarügement, kus korraldati
Tartu spordiarste, kes töötas ka võimlemis- ja terviseõpetajaratsutamisvõistlusi: concour ehk takistussõit, galopp,
na ning oli spordikohtunik.
džigiteerimine, mõõgaga raiumine ja torkamisvõistlus. Need
1935.a. ostis Tartu suurärimees Karl Jänes Kriimani
võistlused tõmbasid alati palju rahvast kokku.
mõisasüdame Haaslava vallas ja rajas sinna Heiti talu. Ta oli
Esimese spordipisiku said lapsed sageli koolist, Silka 1940.a. Eesti meistriks tulnud Tartu jalgpallimeeskonna
laotsalt ja Tuigost. Koolides toimusid kehakultuuritunnid,
Olümpia omanik. Mitu aastat tähistati jalgpallihooaja lõpekus tegeldi kergejõustikualadega, võimeldi ja mängiti palli.
tamist väikese peoga Heitis, kus oli kohal kogu meeskond.
Õppekavas oli spetsiaalne õpilaste kolmevõistlus, kuhu kuu28. juulil 1940 korraldasid KS Priius ja ÜENÜ
lusid 60 m jooks, kaugushüpe ja pallivise. On huvitav, et
Haaslava osakond spordipropaganda peo. Priiuse protokollijalgpall, mida Eestis oli mängitud juba 20. sajandi algusest
raamatus on kirjas, et enne tuleb spordiplats korda teha:
peale, võeti koolides kehalise kasvatuse programmi alles
jooksurada saviga täita, hüppekasti liiva vedada ja võrkpalli1936.a. pärast Eesti Jalgpalliliidu pöördumist haridusminisväljak ühes postidega uuendada. See jäigi arvatavasti viimateeriumi poole.
seks spordiürituseks vallas enne seltside laialisaatmist ja rasKoolide juures sel ajal staadione ei olnud ja võimkeid sõja-aastaid. Järgmine sporditeade vallast ilmub Postilemistunnid toimusid käepärastes kohtades, näiteks Sillaotsal
mehes 8. augustil 1944:
koolimajaesisel platsil, kus praegu asub lipuvarras.
Kalevlased Haaslaval.
Mõlema valla kooli sõjaeelsed juhid – Värdi ParisaTartu "Kalevi" järjekordse külaskäigu spordipäev
lu ja Aksel Rüütli – olid ka ise tervete eluviiside ja kehakulpeeti 6. augustil 1944 Haaslaval. Kell 4 pärast lõunat algatuuri propageerijad. Nii oli A. Rüütli 5. juunil 1921 Võnnu
sid Kurepalu spordiväljakul kergejõustiku- ja võrkpalli-
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mises olid tulemused kärbeskaalus E. Salujõe 185 kg, sulgvõistlused, millest võtsid osa Tartu, ümbruskonna ja kohalikaalus R. Kool 205 kg ja raskekaalus R. Võngerfeld 300 kg.
kud sportlased. Kell 9 õhtul toimus KS "Priius" rahvamajas
Tänapäeval on meie vallast võrsunud päris mitu hea
suur spordipidu, mille kavas olid maadluse, poksi- ja tõsteklassiga suusapoissi ja -tüdrukut. Olemas on oma jalgpallivõistlused, muusikalised ettekanded ja seltskondlik osa.
meeskond, kuhu ka järelkasvu on sirgumas. Korraldatakse
Võrkpalliturniiri finaalis võitis Tartu Politsei Sporperespordipäevi, jüriöö jooksu ja osaletakse valdadevahelisdiring Kuuste valla meeskonda 2:0 (geimid 15:3 ja 15:8).
tel Vooremäe mängudel.
Kergejõustikus oli parim R. Boris, kes hüppas kauTegemist ja tahtmist on, oleks vaid rohkem tänagust 5,83 m. Kuulitõuke ja kettaheite võitis Hans Moks [hilipäevaseid võimalusi.
sem maailma tippodaviskaja, Kanada koondise liige]. TõstTaivo Kirm
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Haaslava valla asutuse "Majaabi" veevarustuse ja reovee ärajuhtimise tariifide ja veemõõtjata
tarbijatele hinna arvestuse aluste kinnitamine
Kooskõlas Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse (RT I 1999, 25, 363; RT I 2000, 39; 102, 670) paragrahvi 14 lõikega 2 ning lähtudes Haaslava Vallavolikogu 15.03.2001 määrusega nr 26 kinnitatud
Haaslava valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja punktist 11.3 Haaslava Vallavalitsus
määrab:
1. Kinnitada alates 28. juunist 2001 valla asutuse "Majaabi" veevarustuse ja reovee ärajuhtimise tariifid
(lisa 1) ja hinna arvestuse alused veemõõtjata tarbijatele (lisa 2).
2. Tunnistada p 1 nimetatud kuupäevast kehtetuks Haaslava Vallavalitsuse 14.06.1999 määrus nr 45.
3. Määrus avalikustatakse Haaslava vallamajas ja Roiu raamatukogus 27. märtsil 2001 ning jõustub 30.
märtsil 2001.
Lisad:
1. Haaslava valla asutuse "Majaabi" veevarustuse ja reovee ärajuhtimise tariifid.
2. Haaslava valla asutuse "Majaabi" veemõõtjata tarbijatele veevarustuse ja reovee ärajuhtimise hinna arvestuse alused.
Koit Prants
Vallavanem
Aavo Omann
Vallasekretär
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LISA 1

HAASLAVA VALLA ASUTUSE "MAJAABI"
VEEVARUSTUSEJA REOVEE ÄRAJUHTIMISE TARIIFID
1. Veevarustus
2. Reovee ärajuhtimine

krooni/m3
krooni/m3

8.40
8.40
LISA 2

HAASLAVA VALLA ASUTUSE "MAJAABI"
VEEMÕÕTJATA TARBIJATELE
VEEVARUSTUSE JA REOVEE ÄRAJUHTIMISE HINNA ARVESTUSE ALUSED
Arvestuslik
kogus

Tarbija

1. Veevõtt tänavakraanist ilma kanalisatsioonita elamus
(ühe elaniku kohta)
2. Veevarustus kanalisatsioonita elamus (ühe elaniku kohta)
3. Veevarustuse- kanalisatsiooni ja kuivtualetiga elamus
(ühe elaniku kohta)
3.1 sama, vanniahjuga
4. Veevarustuse ja kanalisatsiooniga ahiküttega elamus
(ühe elaniku kohta)
4.1 sama, sooja vee tootmisel vanniahjuga
4.2 sama, sooja vee tootmisel elektriboileriga
5. Veevarustuse ja kanalisatsiooniga kesk-või elektriküttega elamus
(ühe elaniku kohta)
5.1 sama, sooja vee tootmisel elektriboileriga
5.2 sama, tsentraalse soojaveevarustusega
6. Perearstikeskus (ühe töötaja kohta)
7. Lasteaed (ühe inimese kohta)
8. Toitlustusettevõtted (ühe istekoha kohta)
9. Kauplused (ühe töötaja kohta)
10.Tootmisettevõtted ja töökojad (ühe duši kohta)
11. Loomapidajad (ühe looma kohta):
11.1 hobune
11.2 siga
11.3 lammas

Tariif krooni/m3

m3

vesi

1,5
1,7

12,60
14,30

2,6
3,3

21,85
27,70

21,85
27,70

3,9
5,1
6,0

32,75
42,85
50,40

32,75
42,85
50,40

6,5
7,6
8,5
2,0
2,0
6,0
2,5
15,0

54,60
63,85
71,40
16,80
16,80
50,40
21,00
126,00

54,60
63,85
71,40
16,80
16,80
50,40
21,00
126,00

1,8
0,5
0,2

15.10
4.20
1,75

reovesi

-

Mälestame lahkunuid

Vladimir Oknov
21.04.1952 – 08.04.2001
Roiu
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