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Häid uudiseid jagub
Sõmerpalu vallas on töös
mitu suurt projekti, millest
on kasu paljudele valla inimestele.
Ilmselt on vallakodanikud tähele pannud, et
Raiste risti ja Varese vahel
askeldavad helkurvestidega spetsialistid: käib Raiste
risti ja Varese vahelise tee
rekonstrueerimise projekteerimine.
Juba on valmis projekt
Raiste risti valgustamiseks
teeristist bussipeatuseni. Et
sinna on valgustust vaja,
sellest on aastaid juttu olnud. Peatselt pannaksegi
valgustuspostid püsti ja
teerist muutub tunduvalt
ohutumaks.
Veel sel aastal on plaanis

Sõmerpalu lasteaia Lepatriinu tagumises tiivas (endises
hooldekoduosas) kapitaalremonti alustada. Kavas on
välja vahetada ventilatsiooni-, keskkütte-, vee- ja reoveesüsteem ning remontida
ruumid.
Käimas on keskkonnamõju hindamine ASi Toftan
laiendamiseks. Umbes kümne hektari suurusele maaalale plaanib ettevõte rajada
uue peenpalgiliini koos laoplatsiga. Kui peenpalgiliin
on valmis, pakub Toftan
tööd veel 40 inimesele.
Peatselt algab uus kooliaasta. Edu kõigile koolilastele ja õpetajatele!
AARE HOLLO,
vallavanem

Hajaasustusprogramm
aitab maaperesid
Sel aastal esitati Sõmerpalu
vallale
hajaasustusprogrammist toetuse saamiseks
kümme taotlust. Neist rahuldati kuus, mõned küll
osaliselt.
Toetus määratakse hindamiskomisjoni
antud
hinnete järgi, mille aluseks
on rahastaja seatud kriteeriumid. Valmib pingeline
koondtabel, toetust saavad
pingerea eesotsas olevad
projektid.
Riigi ja kohaliku omavalitsuse toetus projektidele on kuni 66,67%, taotleja omaﬁnantseering peab
olema vähemalt 33,33%.
Maksimaalne toetus programmist on 6500 eurot ühe
majapidamise kohta.

Esimest korda programmi käivitamise järel oli meie
vallas taotlusi rohkem kui
jaotatavat raha.
Eelkõige on tõusnud
inimeste teadlikkus, et
maapiirkonnas on võimalik sellist toetust saada, aga
kasvanud on ka inimeste
nõudmised elukvaliteedi
suhtes.
Toetuse kohta küsinute
suure hulga järgi võib arvata, et järgmisel aastal on
konkurents toetusesaajate
vahel veelgi tihedam.
Kui plaanite programmi
taotluse esitada, siis soovitan juba varakult tegevusi
kavandada ja nende elluviimisele mõelda.
ENE KERGE

Vallasekretär om uma miis
Vahtsõnõ vallasekretär
Loka Toomas (Toomas
Lokk, 47) om uma valla Leiso külä miis ja
tahtsõ hindäst ka uman
keelen kõnõlda.
Mis aost ammõtin
olõt?
Ammõtligult 1. augustist, a et 3. august olĺ iispäiv, sis tuust pääväst.
Kuis vahtsõnõ ammõt
om?
Oi, väega hulga paprõmajandust om! Ma ei
olõ harinu sändse asjaga.
Piät hinnäst tuuga haŕotama vai sis saa
tuud paprõmajandust
vähämbäs tõmmata.
Mõnda asja saa elektroonilidsembäs
tetä:
ei olõ mõtõt nii palĺo
papõrd kuluta. Jätät
päävän mõnõ mõttõtu
koopia tegemalda ja aasta joosul kogunes vast
joba mitu puud!
Ammõt om muiduki nii värske, et lätt viil
hulga aigu, inne ku kõik
paika saa.
Inemise kujotasõ ette,
et vallasekretär om
tuu, kellele ummi häti
kaivata, a mis periselt
vallasekretäri päämidse ülesandõ omma?
Üts «prominent» Liinamäe kandist joba helist́
ja kaivas jah.

Toomas Lokk.

A periselt om vallasekretär põhilidselt tuu, kes vallavolikogu ja vallavalitsusõ
dokumendi – määruse, otsussõ, kõrraldusõ, lepingu
jne – üle kaes ja vormistas,
et nuu olõssi iks säädüisi
perrä tettü. Kõik tuu, mis
sääl man om, om suur tüü,
a tulõ är tetä.
Su eelkäüjä kai väega täpselt, et paprin kõik koma ja
punkti õigõ kotussõ pääle
saasi. Kuis sul tuuga om?
Tuuga ei olõ väega hätä.
Eestikiilse paprõ tulõva mul
peris häste vällä.
Määne haridus ja tüükogõmus sul om?
1993. aastal lõpõti Tarto üli-

Maia Müürsepp lõpetas pidulikult vallasekretäri töö
Juulikuu viimane päev oli
44 aastat Sõmerpalu vallasekretäri ametis töötanud
Maia Müürsepa (69) jaoks
ühtlasi viimane tööpäev.
Maiat tulid vallamajja
meeles pidama kolleegidvallasekretärid, vallavolikogu liikmed ja teised sõbrad-tuttavad, kellega tal on
aastate jooksul hea koostöö
olnud.
Nüüd juba endised kolleegid vallavalitsusest nentisid, et arvatavasti tuleb
neil veel korduvalt Maia
käest nõu küsida: tal on ju
ammendamatu mälupagas

vallaelu, inimeste ja tuhandete koostatud dokumentide kohta.
Praegune vallavanem
Aare Hollo ja endine vallavanem Lenhard Ermel tuletasid meelde värvikaid seiku ühisest tööelust.
Maia sai kiita kui täpne,
kohusetundlik ja põhjalik
töötaja.
Maia on meie kandis
staažikaim omavalitsustöötaja.
Omapärane fakt Maia
kohta on see, et 44 aasta
jooksul pole ta olnud kordagi haiguslehel. Ainult
laste sünnitamise ajal oli

tööst eemal.
Oma head tervist põhjendab Maia sellega, et ta
on palju aastaid tegelnud
rahva- ja seltskonnatantsu
ning laulmisega.
1971. aastal alustas Maia
tööd toonase külanõukogu
sekretärina ja on vapralt
üle elanud nii riigikorra
vahetuse kui ka lugematu
arvu muutusi seadusandluses ja omavalitsuse töökorralduses.
Maia on seda meelt, et
pensionile jäädes ei kavatse
ta ka käed rüpes istuda.
Ta tantsib edasi seltskonnatantsurühmas, lau-

lab segakooris ja lisaks on
tal veel kirja pandud terve
lehekülje jagu muid plaane.
Oma pikaajalist staaži
põhjendab Maia poolnaljatades mugavusega. Aga
töö talle meeldis.
Siiski leiab ta, et igal
asjal on algus ja lõpp ning
ükskord tuli teha ka otsus
väljateenitud
puhkusele
jääda.
SÕMERPALU SÕNUMID
Maia Müürsepp lõpetas 44
aasta pikkuse töö Sõmerpalu vallasekretärina.

kooli õigustiidüskunna.
Olõ Võrol tüüd tennü,
viimätse neli ja puul aastat vai suts rohkõmb olli
Talnan. Päält 11 aasta olõ
tennü tüüd kaitsõväen, olõ
olnu kaitsõväe jurist.
Kaalsõt jupp aigu, kas pääliinast tagasi kodo tulla.
Mis sai kaalukeeles?
Tuu pääliina elo ei olõ nii
hää kah. Tuu kottalõ ütle, et
söödä sutt, palĺo tahat, susi
vahis iks mõtsa poolõ!
Sul omma põnõva hobi,
innekõkkõ mälumäng. Ku
pallo tuuga tegelet?
Talnan septembrist aprilini sai kõrra kuun käütüs
Jüril võistkundlikku mälu-

mängu mängmän.
Maakilban
(üleeestiline umavalitsuisivaihõlinõ
mälumäng
Eesti Maakilb) käve kah
mi valla nime all tutvidõ
pundiga.
Mängu omma kõik
nädälivahetusõl.
Olli
nigunii nädäli seen Talnan, ku viil nädälilõpu
kah sääl «är kulutanu»,
sis es olnugi aigu kotun
olla. Või-olla nüüt nakka
jäl tihtsämbält käümä.
Olõt uma kodokotussõ
patrioot, kodohoitja?
Jah, viimätse veretsilgani!
SÕMERPALU
SÕNUMID
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Sõmerpalu suveniirikonkursi tulemustest
ENE KERGE
Jaanipäeval tutvustasime inimestele valla esimese suveniirikonkursi
tulemusi.
Lootsime, et saame žürii hindepunkide põhjal
välja anda preemiad esimesest kuni kolmanda
kohani, aga hindamistulemused langesid sedavõrd kokku, et selgusid
kolm võrdset, teistest
peajagu üle olevat tööd.
Tööd olid rahvahääletuseks välja pandud
ka Roosu talus ja Varese
külalistemajas.
Lootsime küll ühisnäituse ka jaanipäeval
välja seada, aga ilm ei
soosinud seda.
Konkursile
laekunud töid on võimalik
vaadata elektroonilisest
kataloogist ja tegijate
konktaktandmed saab
minu käest.
Võidutöödeks olid:
Osulast pärit noorte Malle Vetemaa ja
Juss Krepi valmistatud

Haidaku külast pärit
noore
naisettevõtja
Kadri Võreli (OÜ Knittcraft) valla vapivärvides
soojakott.
Osulast pärit noorte Malle Vetemaa ja Juss Krepi valmistatud tee- või väiketoodete karp.

tee- või väiketoodete karp
(muu hulgas sai see töö
rahvahääletusel kõige enam
hääli), Lilli-Anne küla ettevõte Stilus Lingua OÜ valmistatud valla vapivärvides
lauaküünal ning Haidaku
külast pärit noore naisettevõtja (OÜ Knittcraft)
valmistatud valla vapivärvides soojakott.
Suur aitäh kõigile konkursil osalejatele, teie tööd
on vahvad ja omanäolised!

Tore, et suveniirikonkursi põhjal kasvas Osula
külaseltsil uus mõte: teha
meie valla suurematele küladele oma särk.
Vastavad logod on lastud juba trükiformaadis
kujundada ning särke saab
tellida Osula külaseltsi
kaudu.
Nüüd laseme olemasolevatel meenetel ja suveniiridel omasoodu edasi
areneda ning loodame, et

paari aasta pärast korraldatavale konkursile esitatakse
vanad edasiarendatud tööd
ja uued ideed.
Seniks küll soovitus kõigile meie valla inimestele,
kel on vaja kodukohaga
seotud meeneid: vaadake
kataloog üle ning leidke
endale vajalik toode, mida
kingituseks kaasa võtta või
külalistele jagada! On see
ju üks lihtsamaid viise oma
kodukanti tutvustada.

Lilli-Anne
ettevõtja
Agur Piirisilla (OÜ Stilus
Lingua) valla vapivärvides lauaküünal.

Järvere külaselts käis
Setomaaga tutvumas
MARET JAAKSON
1. augustil toimus Järvere
külaseltsi
ekskursioon
Setomaale Obinitsa.

Sulbis Roosu talus oli 8.−9. augustil koertenäitus. Näituse korraldas Kagu-Eesti
kennelklubi. Pildil on auhinnatud kuldsed retriiverid.

Omanik on kohustatud lemmiklooma eest vastutama
Viimase poole aasta jooksul
on lemmikloomaomanike
ja naabrite vahel tekkinud
probleeme.
Toon siin välja mõned
Sõmerpalu valla koerte ja
kasside pidamise eeskirja põhitõed, millest soovitan lemmikute omanikel igal ajal ja
igal pool kinni pidada:
• Koera või kassi omanik on
kohustatud jälgima, et tema
koer/kass ei reostaks avalikke kohti, ja ta peab oma
looma tekitatud reostuse
kohe koristama.
• Koera või kassi omanik
vastutab oma looma tekitatud varalise kahju või ter-

visekahjustuse eest, kui see
tuleneb käesoleva eeskirja
rikkumisest.
• Omanik peab oma koera
pidama kas ketis, koeraaias,
kinnises ruumis või kinnisel territooriumil, mis on
piisavalt tarastatud, vältimaks, et koer inimesi hammustab, ehmatab või muud
kahju tekitab.
• Järelevalveta või hulkuv
koer/kass püütakse võimaluse korral omaniku kulul
kinni või informeeritakse
omanikku, et ta võtaks oma
koera/kassi kontrolli alla.
Omanikku võidakse karistada halduskorras rahatrahviga.

• Järelevalveta, omaniku
kontrolli alt väljunud ja
inimest ründava koera või
marutaudikahtlusega koera
või kassi võib hukata kohapeal.
Palume olla oma lemmikloomadega tähelepanelik,
pidada kinni kõigist headest loomapidamistavadest
ning arvestada heakorra ja
kõigi turvalisusega.
Rikkumistest palun teada anda kohalikule omavalitsusele tel 7868 800.
Hulkuvate loomade pärast
tuleks helistada Võru loomade varjupaika tel 5340
4223.
ENE KERGE

Tõsi, oleme naabrid, aga
selle rahva kultuurist ja
kombestikust
teadsime
üsna vähe.
Sel päeval oli setodel
tähtis päev – Seto Kuningriigi päev. See tähendab, et
valitakse uus ülemsootska,
seto rahva maapealne valitseja. Soovime uuele
sootskale ka omalt poolt
indu ja jõudu selle omapärase rahvakillu valitsemisel.
Sel aastal olid pidustused eriti suurejoonelised,
kuna Obinitsa on tänavu
ülemaailmne soome-ugri
rahvaste pealinn.

Päev algas tervituskõnedega, esinesid leelokoorid (Setomaa au ja uhkus), külalised Peterburist,
Mari- ja Udmurdimaalt.
Kõige rohkem pani
pealtvaatajad kihama naiste ja meeste kargus.
Ei saa mainimata jätta
suursuguseid
rikkalikke
ehetega seto rahvariideid,
mida kandsid naised ja
mehed, noored ja vanad.
Kuulsime palju võõravõitu seto keelt, maitsesime
setodele omaseid maitsvaid
toite, kogesime muudki uut
ja huvitavat.
Oll õnne üts illos maaja liinasetode kokkusaamisõ
päiv. Täname Järvere külaseltsi eestvedajaid, bussijuht Kalle Kreevaldit ning
külalislahket võõrustajat
Iti Toomi!

Järvere inimesed on Setomaale sõiduks valmis.

Sõmerpalu
silla kõnnitee
laiendamisest
Sõmerpalu sillal alustatakse 7. septembril kõnnitee
ehitust. Jalakäijate jaoks
oluline muudatus on see, et
kõnnitee sillal suletakse ja
rajatakse ajutine kergliiklustee teisele poole põrkepiiret
praegu kasutatava kõnnitee
kõrvale sõiduteele.
Sõidukite liiklus toimub
sõidutee teisel poolel ühel
sõidurajal.
Ehitustööde
ajal muudetakse liikluskorraldust vastavalt maanteeameti kooskõlastatud skeemile. Uus liikluskord on
tähistatud märkidega.
Sillal tehtavate suuremahuliste ehitustööde (nt
tõstetööd ja betoneerimine)
ajal juhitakse jalakäijad
ohutult ajutiste märkidega
sellest kohast mööda.
Ehitustööd Sõmerpalu
sillal kestavad kaks kuud.
Sõmerpalu silla laiendamise
tellija on maanteeamet, töid
teeb OÜ Tavt ja omanikujärelevalvet AS Telora-E.
KOIT VAINO, OÜ Tavt
rajatiste projektijuht

Korstnapühkija
tõend on
kohustuslik
Päästeamet tuletab meelde, et vastavalt tuleohutusseadusele (https://www.riigiteataja.ee/akt/13314859)
peab 2015. aasta septembrist
kütteseadmega maja omanikul olema ette näidata kutselise korstnapühkija tõend.
Kütteseadmete riketest
tingitud tulekahjusid aitab
ära hoida ahjude, kaminate
ja nende suitsutorude, truupide õigeaegne puhastamine
ning hooldus. Väljaõppinud
korstnapühkija, kes tehtud
tööde kohta akti väljastab,
on mõistlik kutsuda kohe,
sest sügisel on ametimeestel
käed tööd täis.
Täpsemat infot saab
veebilehelt www.kodutuleohutuks.ee ja päästeala infotelefonilt 1524.
Võrumaal tegutsevad kutselised korstnapühkijad:
Margus Vaino (tel 5566
0561), OÜ Koldehunt (Siim
Säre, tel 511 5146), Marat
Kahre (tel 5347 4216, marat.
kahre@gmail.com), Martin
Remmelgas (tel 5669 2491,
martinremmelgas@gmail.
com), Urmas Hiielaan
(tel 5693 9798, urmas.
hiielaan@gmail.com),
Jannar Järg (tel 526 1681,
abckamin@abckamin.ee),
Marko Bandis (tel 5392
9445, www.tahmatont.ee),
Aigar Kuus (tel 5690 3030,
aigarkuus@hot.ee).
PÄÄSTEAMET
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Valla koolide
lõpetanud
õpivad edasi
Osula põhikool:
Kristin Hera, Sirle Kivi
– Parksepa keskkool, Magnus Arulepp, Kevin Kahar –
Võrumaa kutsehariduskeskus, Urmo Variko, Brändon
Müürsepp – Tartu kutsehariduskeskus, Signe Kallion,
Laura-Anett
Kreevald
– Võru gümnaasium, Raiko
Täht – Võru täiskasvanute
gümnaasium.
Sõmerpalu põhikool:
Karmo-Kris
Reintam,
Annabel Dontsov – Võru
gümnaasium, Karl-Johannes Kikas, Marti Meier
– Luua metsanduskool,
Egerta Aher, Kenti Jõõger,
Krislyn Mõttus, Eva-Lisa
Ehte – Tartu kutsehariduskeskus, Gerhard Mandli
– Tallinna tööstushariduskeskus, Rauno Kahre
– Võrumaa kutsehariduskeskus, Rednar Vunder
– ei läinud edasi õppima.

Tänavused
1. klassi astujad
Osula põhikool:
Kaisa Rosenberg
Kadi Serv
Lenna Koha
Lisandra Taalfeld
Raneri Kamber
Oskar Taan
Sõmerpalu põhikool:
Rainis Lääne

Uued õpetajad
Osula ja Sõmerpalu koolis
Uuest õppeaastast asub Sõmerpalu valla koolides tööle
mitu uut õpetajat.
Osula põhikoolis hakkab matemaatikat õpetama
Anna Marita Laanemaa,
kes soovis õpetajakarjääri
alustada oma juurte lähedal
Võrumaal. Poiste tööõpetuse õpetajaks saab Vaabinast
pärit puutöömeister Tarmo
Saavel. Seni Sõmerpalu koolis õpetanud kunstiõpetaja
Maarja Tamra ja muusikaõpetaja Sirli Hellamaa hakkavad sellest sügisest andma
tunde ka Osula põhikoolis.
Sõmerpalu kooli keemiaja füüsikaõpetajaks tuleb
Parksepast Šeila Mündi.
SÕMERPALU SÕNUMID

Anna Marita Laanemaa.

Olge tervisekuul aktiivsed!
MARGITA KIPASTO,
Osula külaseltsi
juhatuse liige
Sügistalvine spordihooaeg
on algamas, seepärast kutsume vallarahvast aktiivselt
osalema Sõmerpalu valla
tervisekuu «Minu tervis on
minu enda kätes» üritustel.
Septembri teisel nädalal,
alates 8. septembrist, algab
tervisekuu ja ühtlasi annab
Osula trennide avalöögi
kangitreening.
Treener Annika Johansoni
juhendusel toimuvad Osula
kooli võimlas kangi- ja lihastreeningud igal teisipäeval ja
neljapäeval algusega kell 18.
Uue trennihooaja eripakkumiseks uutele tulijatele on
tasuta osavõtt kahest trennist!
Tervisekuu naelaks on
24. septembril kell 18 Osula
kooli võimlas toimuv personaaltreener Mirko Miilitsa
loeng «Kuidas end kõhurasvast vabaks süüa?». Kas
dieeditamine peab olema
viimsepäeva võitlus või saab
ka kuidagi teisiti? Miks me
ennast paksuks sööme? Kuidas ilma kalorite lugemiseta hakkama saada? Mirko
Miilits täidab missiooni ja
annab tasuta loengutes üle

Sõmerpalu lasteaed võimlemispeol
HELENA HELEKIVI,
liikumisõpetaja
20. augustil toimunud
Lõuna-Eesti võimlemispeol «Rõõm elust endast»
tantsisid lasteaia emmed
ja mudilased imeilusasti
kava «Linnud okstel», õpetajad ja lapsed «Üts paigake» ning tantsutüdrukud
«Päike ja meri».

Kangitrenn Osula spordisaalis.

Eesti oma klientide edulugudel põhinevaid nõuandeid,
keskendudes järk-järgulisele
harjumuste muutmisele toitumises ja liikumises.
Kohalolijatel on hea võimalus mõõta oma keha koostist (tasuline – 5 eurot), mille
põhjal saab teada bioloogilise
vanuse, keha rasvaprotsendi,
sisemiste rasvade taseme, lihaste ja rasvade osakaalu.
NB! Loeng on tasuta ja
sobib igas vanuses inimestele. Ootame kuulama huvilisi
alates kooliõpilastest kuni
seeniorideni. Loengusse on
oodatud ka need inimesed,

kes sporti ei tee.
Oktoobrikuu
esimesel
nädalavahetusel toimub taas
matk valla radadel Allan
Terve juhatusel. Matk sobib
kogu perele. Järvere külaselts
tutvustab oktoobri alguses
lisaks lauatennisele teisi reketimänge.
Sõmerpalu valla võrkpallija korvpalliringid alustavad
samuti iganädalasi trenne.
Tervise- ja sporditeemalised päevad toimuvad ka
koolides. Sõmerpalu ja Osula
kooli õpilased teevad vaimu
ja keha koolilainele viimiseks
koolialguse matka «Reipalt

koolipinki». Septembris on
Osula kooli õpilastel iga nädal sportlik tegevus: lisaks
matkale valmistatakse sügise
sünnipäeva raames tervislikke smuutisid, toimub spordipäev ja algab fotokonkurss
«Sügis ja liikumine».
Väikesed lepatriinud Sõmerpalu lasteaias osalevad
vahval sügisesel spordipäeval
lasteaia staadionil.
Tervis on tarviline vara:
tule osale rühmatrennis, matkal, palliringides ja loengutel!
Jälgi reklaame alates septembrist stendidel üle valla, Facebookis ja kodulehel

www.osula.eu!
Projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Personaaltreener Mirko Miilits.

Pidu leidis aset Võru spordikeskuse staadionil rohke
publiku silme all.
Sooja päikese all möödusid ka kaks proovipäeva
väga lustiliselt ning jäätisejahutavalt.
Suur aitäh kõigile tantsijatele ja nende vanematele
ning lasteaia tublile personalile rõõmsa suhtumise
eest!
Sõmerpalu lasteaia tantsijad Lõuna-Eesti võimlemispeol.

MTÜ Maana teine aastaring on olnud tegus
Septembris saab kaks aastat
MTÜ Maana tegevust.
Meie üks eesmärke on
hajaasustuses elavate inimeste töövõimaluste parandamine ja tööturule aitamine. Tegeleme sotsiaalse ettevõtlusega, pakkudes koostöös töötukassaga erinevaid
teenuseid ka eakatele.
Meie kaudu saab tellida
töömehe muruniitmiseks
või küttepuude tükeldamiseks ja halgude lõhkumiseks. Tööotsijad – ka need,
kes pole töötukaasas töötuna registreeritud – saavad
meie juures tasuta kasutada arvutit ja internetti, et
tööpakkumisi vaadata ja
kandideerimisdokumente

koostada. Vajaduse korral
saab meilt nõu ja abi. Nende
teenuste pakkumise oleme
käima lükanud siseministeeriumi ja Kodanikuühiskonna sihtkapitali toel.
Sama rahastaja toel käivitub septembrist projekt
«Võrumaa tugiisikuteenuse
koostöövõrgustiku loomine», et luua toimiv võrgustik tugiisikuteenuse koordineerimiseks ja osutamiseks
maakonnas.
Rõivaid oleme jaganud
oma tegevuse algusest saadik. Meile on toodud väga
korralikke riideid.
Valik on suur, alates
vastsündinute riietest kuni
suurte numbriteni välja.

Meie juurde võib riideid valima tulla igaüks. Kui ei taha
niisama tulla, võta mittevajalik riideese kaasa ja tule
vahetama.
Pesupesemisteenus
on
hästi käima läinud. Seda on
kasutanud nii kohalikud,
suvitajad kui ka lähedal turismiettevõtetes
peatuvad
inimesed. Triikimisteenus on
küll vähem nõutud, aga kortsus pesu korral asendamatu.
Lisaks korraldame infoja koolituspäevi.
Meie teenuste loetelu:

aia- ja õuehooldus
–
muruniitmine,
trimmerdamine, okste lõikamine, talvel lumekühveldamine, meil on võimalus

niita muruniiduki, murutraktori ja trimmeriga;
 küttepuude tegemine – küttepuude lõikamine,
lõhkumine, riitaladumine;
pesumasina ja triikimissüsteemi kasutamine – pesu
pesemine,
kuivatamine,
triikimine;
 tööotsijate nõustamine – nõustamine töökoha
otsingul ja kandideerimisel;
taaskasutustuba – korralike riiete, mööbli, kodutehnika vastuvõtmine, jagamine, ümbertöötamine.
 Sügisest saab meie
juures õppida ka kangakudumist ja ise endale vaiba
kududa.
24. septembril korralda-

vad Lõuna-Eesti erihooldusteenuste keskuse töötajad
meie ruumides nõustamispäeva inimestele, kes
kannavad hoolt mäluprobleemidega eaka inimese
eest. Palume nõustamispäevale registreeruda kas anu.
oun@ehtk.ee või telefonil
786 8476 või 515 6103.
MTÜ Maana ruumid
asuvad Osula külas bussijaama kõrval kivikorstnaga
kortermaja teises trepikojas
esimesel korrusel. Nõu võib
küsida ka telefonil 5300
7038. Meie koduleht on
www.maana.ee, kontakti
saab ka Facebookis (MTÜ
Maana).
REET KÄÄR
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Sõmerpalu Sõnumid

Tänavused üritused Sõmerpalu vallas

8. septembrist Sõmerpalu valla tervisekuu üritused. Info: Maarika Rosenberg, tel 516 5751.
19. septembril Sõmerpalu klubis kohviõhtu. Info: Vambola Saarme, tel 5345 0199.
26. septembril Sulbis mihklipäeva laat. Info: Airika Saamo, tel 5199 7981.
17. oktoobril Sõmerpalu klubis kohviõhtu. Info: Vambola Saarme, tel 5345 0199.
Novembris:
Kurenurme isadepäev. Info: Aleksandra Kerge, tel 5663 4743.
Osula põhikooli isadepäeva perepäev. Info: Maarika Rosenberg, tel 516 5751.
21. novembril Roosu talu vabaajakeskuses Sulbi külateatri 10. sünnipäeva pidu. Info: Airika Saamo, tel 5199 7981.
29. novembril Osula seltsiruumis jõuluaja- ja toidukoolitus. Info: Maret Soon, tel 5907 9222.
14. novembril Sõmerpalu klubis kohviõhtu. Info: Vambola Saarme, tel 5345 0199.
Detsembris:
Sõmerpalu lasteaias mudilaste jõulupidu. Info: Maarika Rosenberg, tel 516 5751.
Osula spordisaalis eakate jõulupidu. Info: Piret Vaher, tel 518 4297.
Kurenurme jõulupidu. Info: Aleksandra Kerge, tel 5663 4743.
Järveres advendiküünalde süütamine. Info: Valli Lukin, tel 5304 7518.
Osulas advendiküünalde süütamine. Info: Maret Soon, tel 5907 9222.
Sõmerpalus advendiküünalde süütamine. Info: Tiia Linnas, tel 516 5646.
17. detsembril Osula ja Sõmerpalu kooli jõulupidu. Info: Anti Ossis, tel 5645 5735.
24. detsembril Osula kalmistu küünlapäev. Info: Allan Terve, tel 5340 0815.
25. detsembril Sõmerpalu klubis jõulupidu. Info: Vambola Saarme, tel 5345 0199.

Õnne sünnipäevaks!
Nagu päevad, nii korduvad aastad.
Nendes on vihma, päikest ja tuult.
Olgu neis päevades päikesekulda,
olgu neis tervist ja rõõmu nii suurt.
Olgu südames sügavat õnne
ja tegudes rohkesti rahuldust.

September
Meida Remmelga 85

Oktoober

Milvi Lepistu 80
Tõnu Rebane 70
Miralda Helstein 91
Valter Raudsepp 88
Linda Pommer 87

Silvi Värnik 80
Allen Astel 75
Matti Naudi 75
Jüri Lukin 70
Luule Möldre 70

Lembit Meier 84

Adele-Aliide Asi 98

Elli Leok 83

Roosi Siliksaar 89

Maimu-Agathe Mürk 81

Heljula Plangi 89
Endla Sarapuu 87
Õie Leok 84
Aliide Kumm 84
Selma Suvi 83
Maria Junolainen 83

Kõigel on kuskil algus,
lõpp on kuskil ka.
Kuskil on süttimas valgus –
teisal kustunud ta.

Mälestame meie hulgast
lahkunut

Ootame huvikooliavaldusi
Austatud lapsevanemad!
Ootame teie avaldusi laste
huvikooli astumise ja seal
käimise kohta 1. oktoobriks. Blanketid on saadaval
valla kodulehel.

Voldemar Hausmann

26. septembril kella 10‒14
Ootame kõiki kauplema!
Info ja registreerimine tel 5394 7889.

SÕMERPALU
VALLAVALITSUS

Ohtlike jäätmete
ja eterniidi
kogumine vallas
Sõmerpalu vallas kogutakse
Keskkonnainvesteeringute
Keskuse kaasrahastuse toel
ohtlikke jäätmeid 19. septembril kella 11–15. Kogumiskohaks on Järveres asuv
töökoja kinnistu.
Inimesed saavad sel päeval
tasuta ära anda järgmisi jäätmeid:
• värvi-, laki-, liimijäätmed
• vanad õlid
• lahustid
• olmekemikaalid
• ravimid
• taimekaitsevahendid
• asbest
• elavhõbe

Kirikuteated
30. augustil kell 11 Urvaste kirikus laste õnnistamine.
Mängib Antsla puhkpilliorkester, kirikukohv.

• ohtlikke aineid sisaldavad
pakendid
Rõhutan, et sel päeval ei
koguta suurjäätmeid, olmeelektroonikat ega vanu rehve.
Septembrikuu 38. nädalal, 14.–20.09, võetakse
Järveres töökoja kinnistul
inimestelt vastu ka eterniiti.
Vanast eterniidist vabanemiseks peab ise leidma transpordi, tooma eterniidi kogumispunkti ning laadima selleks
ette nähtud konteinerisse.
Kui on tegu väga suure
kogusega, siis on vaja sel teemal enne läbi rääkida allpool
oleval kontakttelefonil.
Lepingupartner on AS
Epler ja Lorenz. Lisainfo tel
786 8811 (Ene Kerge).
ENE KERGE

Eakate päeva
tähistamine
Sel aastal tähistame eakate
päeva 21. septembril Võru
kultuurimajas Kannel Pärnu Endla teatri etendusega
«Kõik naistest».
Etenduse algus kell 19.
Piletite broneerimiseks palun teatage oma osavõtust
hiljemalt 8. septembriks
telefonil 786 8804 (Maia
Saarme), 786 8800 (Toomas
Lokk) või 786 8807 (Piret
Vaher).
Buss viib teid teatrisse ja
toob koju. Info sõidugraaﬁku kohta on peagi kättesaadav Sõmerpalu valla kodulehel, külaseltside kaudu
ja valla teadetetahvlitel.

Ootame teid teatrisse!
SÕMERPALU
VALLAVALITSUS

Reklaam

6. septembril kell 11 jumalateenistus Urvaste kirikus.
13. septembril kell 11 leskedepüha jumalateenistus
Urvaste kirikus, kell 14 Heimtali kirikus.
20. septembril kell 11 jumalateenistus Urvaste kirikus.

Müüa ettetellimisega
talleliha ja taliküüslauku.
Info telefonil 504 5266
ja 514 6664. Marika
Paulus, Manni OÜ.
Küttepuude müük. Tel
504 5266. Janek Paulus.

27. septembril kell 11 jumalateenistus Urvaste kirikus,
kell 17.30 Sõmerpalu hooldekodus.
4. oktoobril kell 11 jumalateenistus Urvaste kirikus.
11. oktoobril kell 11 jumalateenistus Urvaste kirikus,
kell 14 Heimtali kirikus.
Urvaste koguduse õpetaja tel 511 8271.

Väljaandja: Sõmerpalu Vallavalitsus. Trükk: AS Võru Täht.

