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2016. aasta tegemised vallas
Esimesel poolaastal on saanud pool Sõmerpalu lasteaiast korraliku remondi.
Kokku läks remont maksma
135 000 eurot.
Seoses koolireformiga
käib Osula põhikooli projekteerimine. Selle tulemusel peaks saama endisest
kontorihoonest nüüdisaja
nõudmistele vastav koolimaja.
Projekteerimise lõppjärgus on Osula-Varese kergliiklustee. See on ühine projekt maanteeametiga: ameti
osa on kergliiklustee Osulast
Raiste ristini ja Osula keskusest A ja O kaupluseni, valla
osa Osula-Varese lõik. Selle
projekti raames rekonstrueeritakse ka maantee.
Teine kergliiklustee projekt – Sõmerpalu-Järvere
– on samuti lõppjärgus.
Kutsun maaomanikke, kelle
maad kergliiklustee läbib,
üles töödesse mõistvalt suh-

tuma. Meie ühine eesmärk
on ju, et kergliiklustee ikka
ehitatud saaks. Loodame,
et kergliiklusteed valmivad
2018. aasta suve lõpuks.
Aprillis alustati Järveres
koostöös ASiga Võru Vesi
vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimist.
Nüüdseks on suur osa torustikust välja vahetatud ning
teha on veel viimased tööd:
paigaldada viimased torud,
ehitada välja liitumispunktid ja reoveeala ning taastada teekatted.
Projekti ﬁnantseerivad
KIK ja Sõmerpalu vallavalitsus, töid teevad OÜ Aigren
ja OÜ Vesiehitus. Kokku
maksab rekonstrueerimine
723 000 eurot, sellest Sõmerpalu valla osalus on 100
000. Järgmine vee- ja kanalisatsiooniprojekt on seotud
Osulaga.
AARE HOLLO,
vallavanem

Haldusreformi tugipostid on paigas
TOOMAS KAUN,
Sõmerpalu
vallavolikogu esimees
Möödunud nädalal tegid
ühinemisläbirääkimisi pidavad Sõmerpalu, Võru ja
Lasva vald otsuse, et läbirääkimiste ringi ei laiendata. See tähendab, et vabatahtliku ühinemise ajal ei
ava me ust teistele naabervaldadele.
Kui mõni vald jääb hiljem sundliidetavaks, siis on
Sõmerpalu, Võru ja Lasva
valla seisukoht, et liita võiks
meiega ajalooliselt sobivaid
ehk Vana-Võrumaa piires
asuvaid valdu. Me ei soovi Meremäe valla liitmist:
Meremäel oleks õige liituda
Setomaa vallaga, mille loomist võimaldavad valitsuse
antud eritingimused.
Leppisime kokku ajakava, millal mis komisjon
ühinemistingimusi arutab. Järgmise sammuna
paneme praegu (24. ja
26. augustil) paika täpsed
ühinemistingimused valdkondade kaupa: majandus,
kultuur, sotsiaalvaldkond,
juhtimine jne.
Kui on ettepanekuid, on
praegu õige aeg need esitada.
Kõik dokumendid paneme
tutvumiseks üles valla kodulehele.
Lepingutega
paneme

paika, et pakutavad teenused ühegi inimese jaoks
ei halvene. Uue valla teenistujate palgad, sotsiaaltoetused jm ühtlustatakse
kõrgeimale tasemele.
Koolivõrk jääb selline,
nagu see praegu on: ühinevas vallas jäävad tegutsema
Osula, Parksepa, Kääpa,
Puiga ja Pikakannu kool.
Ühinenud vallas paneme suuremat rõhku maal
elamise toetamisele. Mõte
on, et iga elamine võiks
hajaasustuse programmi
abiga saada ühenduse veevõrguga, aga toetada võiks
ka küttekollete ja katuste
parandamist.
Ühinemisleping
peaks
jõudma volikogudesse esimesele lugemisele 15. oktoobriks.
Seejärel tuleb ka rahvaküsitlus: kas vallaelanik
pooldab kolme valla ühinemist ja mis võiks saada
ühisvalla nimeks?
Pakkusime
nimeks
Võhandu vald, aga kohanimenõukogu seda heaks ei
kiida: Võhandu jõgi voolab
läbi paljude omavalitsuste ja ka Räpina kandist on
kõlanud soov saada endale
nimeks Võhandu vald.
Alternatiivne nimi oleks
Võru vald: vallakeskuseks
jääb niikuinii praegune
Võru vallamaja. Tulevases
vallavolikogus on 21 kohta.

Foto: Erly Raudnõmm
Sõmerpalu valla rahvakultuurikollektiivid Urvaste kihelkonnapäevadel koos Antsla ja Urvaste valla kultuuritegijatega.

Urvaste kihelkonnapäevadel
20.–21. augustli toimusid Antslas 12. Urvaste kihelkonnapäevad, 20. augustil pidutsesid kihelkonna kolme
valla – Urvaste, Sõmerpalu ja Antsla – rahvakultuurikollektiivid Antsla laululaval.
Sõmerpalul rahvatantsijatest osalesid kihelkonnapeol Osula kooli rahvatantsijad, Osula segarühm, Sulbi Marid,
Osula Ummamuudu ja Kurenurme Kurõpesä. Laulsid rahvamuusikud, segakoor, lauluansambel Helin, Osula ja
Sõmerpalu kooli laululapsed.
Seekordne pidu on merekultuuriaastale kohaselt pilguga mere poole: pärast rahvakultuurikollektiivide esinemist
toimusid kontsertetendus «Kas meri siin seisma jäi?» ja Contra juhitud Eesti mäng «Näoga mere poole».
Urvaste kihelkonna laulu- ja tantsupäevi hakati pidama 1931. aastast. Kihelkonnakirik on tegutsenud Urvastes
üle 600 aasta, maa-ala on kultuuriliselt kokku kuulunud veel varasemast ajast.
SÕMERPALU SÕNUMID

Esimene Pühajõe käsitöölaat läks korda
REIMO ANI,
AGUR PIIRISILD
Pühajõe laada korraldajad
13. augustil toimus Varese
külalistemaja hoovis esimene Pühajõe käsitöölaat.
Pühajõe sellepärast, et Pühajõgi on ammustest aegadest
käsitöölisi sidunud ja eks
Pühajõe mässki oli seotud
varase tööstuse ja agraarkultuuri omavaheliste kokkupõrgetega.
Napiks jäänud ettevalmistusajast – kõigest kaks
kuud – ja poolest laadapäevast alanud vihmasajust
hoolimata võib laata õnnestunuks pidada.
Kohal oli peaaegu poolsada kauplejat erinevatest
Lõuna-Eesti piirkondadest.
Eriti rõõmustav oli näha
kauplemas nii palju Sõmerpalu valla meistreid. Päeva
jooksul külastas meid ligi
2000 inimest.
Õnnestumisest räägib ka
see, et nii mõnelgi kauplejal
lõppes kaup ja nii mõnigi
tegi oma elu rekordmüügi.
Tore oli näha ka seda, et
enamik laada külastajatest
lahkus, midagi näpus. Järelikult pakuti laadal õigeid
kaupu.

Õnnelik ostja.

Päev lõppes Mari Kalkuni meeleoluka kontserdiga,
mis kujunes lõpuks vahvaks
ühislaulmiseks.
Kuna sellist üritust ei
saa üksinda korraldada, siis
täname tublisid abimehi,
eeskätt Varese külalistemaja
ja Osula külaseltsi, lahkeid
sponsoreid Sõmerpalu valda, OÜd Goldhand, Varese
külalistemaja, OÜd Pärn
Projekt, AD Experti, Helitexi,
OÜd Stilus Lingua.
Laada lõpus ütlesid nii
mõnedki kauplejad: «Koh-

Tõeline maatoode– karurasvaseep.

tumiseni järgmisel aastal
samal ajal samas kohas!»

Laada korraldajatena ütleme seda täna meiegi.
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Sulbi kohvik korraldab kontserte ja loenguid
RAIN EPLER
Aktiivsete Kärgula ja Sulbi
küla inimeste ühisel jõul
loodud Sulbi liina kohvik on osutunud kohalike inimeste jaoks menukaks kooskäimiskohaks
ning elavdab piirkonna
kultuurielu.
Kohvik on juba korralda-

Rahvusvaheline külastajate seltskond kuulamas
loengut siidriteost.

nud terve hulga kontserte ja loenguid ning
seda tegevust on plaanis
jätkata.
Infot
jagame
Facebookis ja ümberkaudsete külade teadetetahvlitel.
Kui kellelgi on soov
saada infot oma e-posti
aadressil või teha ettepanekuid, keda võiks
kohvikusse esinema kutsuda, siis palun saatke
see info e-posti aadressil humalajook@gmail.
com.

Meie inimeste reis Saaremaale
ENE KERGE,
MTÜ Osula Külaselts
juhatuse liige
Osula külaseltsi juhatuse eestvedamisel alustati
kevadel küla uue arengukava koostamist ja selle
sisse mahtus ka õppereis.
Osula kandi külade arengukava hõlmas ka piirkonna elanikele õppereisi korraldamist, et leida uusi põnevaid ideid ning kohtuda
inspireerivate inimestega.
Külaseltsi liikmetelt tulnud idee käia kahepäevasel
reisil mere taga päädis sellega, et Saaremaal võõrustasid meid kaheksa organisatsiooni ja vastuvõtjat.
Nii kohtusime inimestega, kes toimetavad ajalooliste kultuuripaikade
säilitamise ja tutvustamisega, arendavad piirkonnas turismi ning tegelevad
trendika toidutemaatikaga.
Reisi parimaks osaks
kujunes eraldi meresõit
Vahase ja Abruka saarele.
Tore oli kuulda inimes-

te arvamusi, kuidas mere
taga edukalt hakkama saada ning milliste rõõmude
ja muredega seal kandis
silmitsi seistakse. Näiteks
oli hoovi tõmmatud suur
laevavõrk, millel lapsed
said ronida. Peremees palus
aga lastel silma peal hoida,
sest sinna kiirabi ei saa…

Koos kalasuppi, suitsukala ning kohapealset
kesvamärjukest proovides
rääkisime eluolust Saaremaal, seltside ühistegevustest ning päevapoliitikast.
Saarlased on haldusreformi suhtes positiivselt
meelestatud. Usk, et uued
omavalitsused suudavad

senisest paremini haldusterritoriaalset
investeeringuvajadust rahuldada,
võiks olla ka meile julgustuseks.
Kahepäevase reisi jooksul kogutud ideed ja mõtted on praeguseks kirja
pandud, osast neist vormuvad meie kandis uued

Meie mõnus reisiseltskond Angla tuulikute juures.

algatused, osa jääb sahtlisse
oma õiget aega ootama.
Tore, et ühe pisikese
kandi külakogukond suudab kokku võtta 50 inimest, minna ühisele reisile
ning tuleviku kujundamisel aktiivselt kaasa aidata.
Nii liigume oma piirkonna arengukava koostamisega edasi, jõuame
hiljemalt 2017. aasta esimeses kvartalis selle suure
tööga lõpule ning anname
niimoodi panuse haldusreformi elluviimisse.
Kutsun siinkohal veel
kõiki meie kandi inimesi,
suvitajaid ja niisama huvitatuid julgesti tulevastest
külaseltsi kokkusaamistest
osa võtma!
Tuletan meelde, et meie
senise arengukava aluseks
on laiapõhjaline lihtne lause «Osulas on hea elada!».
Anname selle positiivse sõnumi kinnituseks siis oma
panuse ka tulevikus!
Õppereisi toetasid Kodanikuühiskonna
sihtkapital ning Sõmerpalu
vallavalitsus. Aitäh neile!

Sulbi külateatril oli kirev suvi
AIRIKA SAAMO,
Sulbi külateatri juhendaja
Sulbi külateatril on kombeks talvel kõvasti tööd
murda, proove teha ja
etendusi anda, suvel seevastu koos puhata ja maailma avastada. Puhkuse
vahele jääb tihtipeale siiski
ka mõni etendus või lausa
festival. Nii ka sel suvel.
23. juunil esines Sulbi näitetrupp etendusega «Peedilehe-Liisa» Karilatsi talurahvamuuseumis, kus anti
järjekorras kolmeteistkümnes etendus. Sama päeva
õhtul esineti juba oma küla
vabaõhulaval päevakajalise lühinäidendiga. Sellega
pandi hooajale punkt ja

puhkus võis alata! Plaan oli
kindlasti ka ühiselt puhata.
Teatrirahvas armastab
ka ise teatrit, seega valiti
esimeseks ühiseks väljasõiduks Tammsaare muuseum, et vaadata seal koos
suvelavastust
«Kõrboja
perenaine». Kuigi paljud
meist on Tammsaare muuseumis käinud, on see käik

jäänud aastate taha või lausa lapsepõlve. Seetõttu oli
muuseumikülastus
koos
giidiga vägagi põnev põige
nii kirjanik Tammsaare kui
ka eesti rahva minevikku,
samas väga hea sissejuhatus algavale etendusele.
«Kõrboja perenaine» meeldis publikule väga. Seal oli
palju äratundmist, aga ka

Sulbi külateater Keri saarel tuletornis.

uus, naise seisukohast lähtuv vaatenurk. Rahvas tänas
püstijalu, vaatamata lakkamatule sajule. Meie samuti!
Teiseks ühiseks ettevõtmiseks valiti puhkus
väikesaarel – sel korral
Pranglil. Prangli asub Eesti
põhjarannikul, vaid mõned kilomeetrid Tallinnast.
Kaks päeva saarel läksid
imekiiresti: etendus «Mereplekid», Smilersi kontsert,
ekskursioon veoauto kastis. Ja kohalik rahvas – teise
päeva lõpuks olid pooled
juba teretuttavad!
Reisi krooniks oli väljasõit veelgi väiksemale saarele – Kerile. Keril elab suvel
vaid üks perekond – saarevaht koos perega. Ja talvel
pole seal kedagi. Saarel käik

läks meile väga hinge, eriti
selle toreda pere pärast, kes
kesk ulgumerd saart valvab. Prangli-reis oli paljude
näiteringi liikmete arvates
üks toredamaid väljasõite.
Soovitame seda kõigile, kes
ei oska teha plaane, kuhu
järgmisel suvel sõita!
Suve lõpetuseks võtsime osa Kuhjavere teatrifestivalist, kust tõime koju
kaks preemiat: peaauhind
parimale naispeaosatäitjale
(Triin Männik) ja kolleegipreemia parimale kõrvalosatäitjale (Margit Tappo).
Mida võib veel ühelt suvelt
tahta?!
Igatahes on Sulbi külateater oma suvega väga rahul ja uueks hooajaks valmis. Püsige lainel!

Lepatriinu
lastead sai
osalt uue sisu
Eelmisel aastal sai Sõmerpalu vallavalitsus EASilt
rahastuse, et osalt rekonstrueerida Sõmerpalus asuv
Lepatriinu lasteaed.
Uuenduskuuri
läbis
lasteaia vasak hoonetiib.
Vanad põrandad lammutati, muudeti ruumijaotusplaane, paigaldati uued
uksed ning vahetati välja
kütte-, ventilatsiooni- ja
elektrisüsteem. Sisekujunduses kasutati uusi materjale ning kohapärasust
rõhutati puidu kasutamisega.
Praegu saavad lapsed kasutada iga päev uut
õppe- ja mänguruumi,
magada mõnusas magamisruumis ning arendada
loovust põnevalt lahendatud loovusruumis.
Loodan, et nii lapsed
kui vanemad leiavad uutes
ruumides senisest enam
tegutsemisvõimalusi ning
rõõmustavad koos lasteaiatöötajatega uuenduste üle.
Lasteaia rekonstrueerimistööd tegi hanke tulemusena OÜ Santex, ehitusjärelevalvet korraldas OÜ
Äärejuht ning sisekujunduse tegi OÜ Elus Ruum.
Praegu otsime võimalusi teha lasteaias terviklik
uuenduskuur, mis hõlmab
nii hoonet kui ka haljasala.
ENE KERGE

Järvere rahvas
«Lahvkat»
vaatamas
Juulikuu viimasel hommikul alustas Järvere külarahvas väljasõitu, et vaadata
«Lahvka» etendust.
Teel sihtkohta külastati
Leevakut, kus tutvuti sealse
hüdroelektrijaama ja teiste
ajaloost tuntud paikadega.
Elektrijaama taga looduskaunis paigas nauditi päikesepaistelist päeva kaasavõetud suupistete ja sooja
joogiga.
«Lahvka» etendus tuletas meelde külarahva
paarikümne aasta tagust
igapäevaelu maal, sidudes
selle osavalt tänapäevaste elementidega. Pärast
etendust suunduti Ruusa
koolimajja
õhtusöögile,
kus üllatuslikult ühines
külarahvaga «Lahvka» üks
osatäitjatest Väino Puura.
Koos meenutati möödunud aegu ja lauldi mõned
laulud.
Loodame, et meie külarahva sõbralikud üritused
jätkuvad ka edaspidi.
MARET JAAKSON
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Valla koolide
lõpetajad
õpivad edasi:
Osula kooli lõpetajad:
Võru Gümnaasium – 2
Parksepa Keskkool – 1
Tartu Kutsehariduskeskus – 1
Võrumaa Kutsehariduskeskus – 1
Võru Täiskasvanute
Gümnaasium – 2
Sõmerpalu kooli
lõpetajad:
Võru Gümnaasium – 2
Parksepa Keskkool – 1
Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium – 1
Võrumaa Kutsehariduskeskus – 2
Valgamaa Kutseõppekeskus – 2
Tartu Kutsehariduskeskus – 3
Luua Metsanduskool – 1

Tänavused 1.
klassi astujad
Brita Alter
Oskar Ermel

85 aastat Kurenurme kooli asutamisest
23. juulil tähistasid Kurenurme kooli (1931–2001)
vilistlased 85 aasta möödumist kooli asutamisest.
Oli aasta 2001. Lapsed olid
lehvitades lahkunud, puud
mõttesse jäänud ja koolikellgi viimast korda helisenud. Ainult targad tammed
arutlesid kooliõuel, kas kõik
see oli rõõmus või kurb. Oli
mis ta oli, kuid see meeldis
ja jäi meelde. Nii kirjutas
oma mälestustes kauaaegne
direktor Vaike Kähr.
Kurenurme kooli 85.
aastapäeva avakõnes lausus
Osula põhikooli direktor
Anti Ossis: «On mälestusi, mida jagada õpetajate,
õpilaste ja töötajate vahel
kooli pika ajaloo vältel. On,
mida mäletada ja meenutada... Minul kui suletud
kooli viimasel direktoril oli
kohustus korraldada juubeliüritus. Siin koolis õppijatel
olid töökasvatus ja õppimine väga tähtsal kohal, need
ei seganud üksteist.»
Lisaks tänas Anti Ossis
neid, kes ürituse korraldamisel kaasa aitasid: perekond Kerge, Taavi Serv ja

eelmine direktor Nordon
Antons.
Kooli aastapäeva tähistati 23. juunil. Koosviibimise
idee käis välja kooli legend
Asta Veri, kes pani paika ka
toimumisaja. Ilmataat soosis korraldajaid ning Osula
põhikooli noorkotkad ja
kodutütred tõid suletud
kooli tagasi koolihõngu.
Peoplatsile heisati Eesti
lipp.
Ürituse kava – kes vilistlastest esineb – määras kindlaks kooli viimane õpetaja
Aleksandra Kerge. Mälestati
meie seast lahkunud koolikaaslasi ja õpetajaid: «Seisatame hetkeks vaikuses,
langetame pea lahkunute
mälestuseks ja teeme kummarduse neile, keda meie
keskel enam ei ole.»
Laudadel olid kooli kroonikaalbumid, milles fotod
alates kooli algusaegadest.
Selle eest, et midagi kaduma
ei läheks ja kõik tulijad kirja
saaksid, kandis hoolt Laine
Värnik.
Avalaulu esitas Osula
põhikooli 6. klassi õpilane Hanna-Lysette Täkker.
Pärast seda laulis Väino

Imre Kurrikoff

Kurenurme kooli vilistlased ja õpetajad kooli 85. aastapäeval.

Puura võimsa tenorihäälega
lemmiklaule ja kinkis armastatud koolikaaslastele
heliplaate. Südantsoojendavaid laule esitas kooli viimane vilistlane ning
praegune koorijuht ja solist
Kuno Kerge, kelle ajal kandis kool jälle Kurenurme
algkooli nime. Kohale oli
tulnud ka kohalikku rahvast
ning Viido Polikarpus esitas
direktori palvel koos Kuno
Kergega paar rahvalikku laulu. Lisaks esitas Kurenurme
seltskonnatantsuring
Kurõpesä Aleksandra Kerge
juhendusel viis tantsu.
Vilistlane Tõnu Rebane korraldas mälumängu

Kurenurme ümbruse kohta,
kokkutulnuid ajasid eriti
elevile kohalike vanade elanike hüüdnimed: Sõramõtsa
Karts-Karl Reisman, Pessupoodi Arnits-Ernst Jeeret jt.
Kõige kiiremat vastajat autasustati meenega.
Kohalolijaid kostitas sõdurisupiga Kaitseliidu Antsla malev. Avatud oli ka vilistlase Arvo Tamme kodukohvik, kust võis osta maitsvaid
lihapirukaid, kreemisaiakesi
ja muud suupärast.
Direktor Anti Ossise
hinnangul osales üritusel
kokku 150 endist õpetajat,
õpilast, töötajat. Kokkutuleku korraldamist toeta-

sid Sõmerpalu vallavalitsus
ja üritusest osavõtjad. Aitäh
kõigile! Suur tänu ka Kurenurme külaseltsile eesotsas
Laine Rehkliga!
Loodame, et tegijatel on
jaksu tähistada Kurenurme
kooli aastapäeva ka viie aasta pärast.
Jüri Lukin tegi ürituse
lõpus ühispildi. Päeva fotosid on võimalik vaadata
aadressil album.ee (märksõna jyri34 all). Teised
osalejad võiksid oma pildid saata Osula põhikooli:
osulapk@osula.edu.ee.
KOOLI JUUBELI
KORRALDAJAD

Korvpalliproff jagas Osulas tarkusi

Marten Oeselg
Ruudi Palm

ANTI OSSIS

Marielle Parm

Endine BC Tallinna korvpallimeeskonna võõrleegionär, ameeriklane Chris
Moore käis augusti teisel
nädalal Osula koolis huvilistele korvpallitarkusi
jagamas.

Janne Raudsepp
Marette Rodima
Hindrik Saar
Joonas Soon
Klassijuhataja
Anneli Jõeloo

Chris Moore Osulas.

Kokku tuli kümmekond
Sõmerpalu valla korvpallihuvilist last.
Ameerika korvpalliﬁlosooﬁa on teistsugune kui
Euroopas. Rõhk on individuaalsel mängutehnikal.
Chris Moore’i treeningute sisu oligi individuaalse tehnika arendamine ja

lastele meeldis see väga.
Chris Moore’ile jätsid
kohalikud noored omakorda hea mulje ja ta avaldas
soovi hakata sõitma igal
reedel Tallinnast siia neid
õpetama.
Loodame, et treeningutel osalenud said innustust
sügisel treeninguid jätkata.

Kodutütarde ja noorkotkaste tegus suvi
KAJA PARKER,
Osula rühmajuht
Kodutütred ja noored kotkad lõpetasid kooliaasta
maakondlikus laagris, mis
toimus 3.–5. juunini Sulbi
vabaajakeskuses.
Kokku oli tulnud üle 170
lapse maakonna eri rühmadest. Osula rühm oli kõige
rohkearvulisem.
Ööbiti telkides ja tegevused toimusid peamiselt
õues. Lastel oli võimalus
punuda ellujäämisnööri ja
sõbrapaela, teha taimedest
kaarte, maalida pilte, lasta
õhupüssi ja vibu, meisterdada puukoorest laevukest,
õppida sõlmi, valmistada
unenägude püüdjat.
Koduseks tööks oli kujundada kodutütre ja noorkotka T-särk.
Toimus maastikumäng
ja õhtul sai sõprade seltsis
tantsida.

Laagri õnnestumises oli
suur osa tublidel rühmajuhtidel ja noortevolikogul,
kes valmistasid ette õpitoad,
maastikumängu jne.
Kodutütardel ja noorkotkastel olid enne jaanipäeva
väga teguderohked päevad.
Osaleti küüditatute mälestuskivi avamisel Võru raudteejaamas ja muinastulede
süütamisel Tamula rannas,
marsiti võidupüha paraadil
ja jagati meeneid. Õhtuks
viidi presidendilt saadud
võidutuli oma koduvalda.
Osula rühmast olid võidupüha paraadil marssimas
kodutütardest Jete Marie
Helekivi, Maia Serv, Signe
Kallion ja Kai Kahre, noorkotkastest Riho Parker ja
Henri Helekivi. Tamula
rannas muinastulede süütamisel olid Kaisa Rosenberg,
Liis Serv, Annemarii Bendi
ja Kevyn-Marcus Räst.
Presidendi antud võidutule viisid koduvalda

Jete Marie Helekivi ja Juss
Riivik.
Minul, Võrumaa kodutütarde ringkonna vanema
abil, oli võimalus marssida
paraadil kodutütarde kompanii ees. Oli väga uhke ja
ülev tunne.
Võrumaa
kodutütred
ja noored kotkad osalesid
spordiseltsi Kalev võimlemispeol Hingelind, mis toimus 2. juulil Kalevi staadionil. Selleks et kava selgeks
saada, toimus kahepäevane
laager Haanjas ja harjutati
ka Võrus, kus laste õpetajaks
oli Tea Kõrs. Tallinna sõideti
mitu päeva varem, et teiste
kodutütarde ja noorkotkastega kava kokku harjutada.
Osula rühmast osalesid
võimlemispeol Liis Serv,
Maia Serv, Kaili Terve, Birgit
Schmeimann, Liisi Riivik,
Grete Rodima, Jete Marie Helekivi, Eeva Varrik ja
Riho Parker. Lisaks rühmajuhile oli kaasas lapsevanem

Raili Parker.
Osula rühma kaks noorkotkast Joosep ja Taavi Perv
osalesid 19.–22. juulini koos
nelja noorkotka ja nelja kodutütrega Balti sõjamängudel Kaunases. Noortel oli
kaks rasket päeva, kus nad
võtsid mõõtu Läti ja Leedu
noortega. Esimeseks võistluseks oli takistusjooks, kus
tuli läbida takistusi rooma-

tes, hüpates, ronides. Joosep
saavutas nooremate arvestuses I koha ja Taavi vanemate arvestuses II koha.
Järgmiseks spordialaks oli
tänavakorvpall. Seal tulid
noormehed oma võistkonna koosseisus II kohale.
Esimese päeva lõpetas köievedu. See oli väga
pingeline võistlus, kus tuli
lätlastele alla anda, leedu-

lasi õnnestus aga võita. Teiseks päevaks jäi laskejooks.
Võistlus algas jooksuga, siis
tuli püsti laskmine, seejärel
jälle jooksmine ning lamades laskmine, võistlus lõppes jooksuga. Joosep saavutas II koha ja Taavi III koha.
Kõik liikmed andsid endast
parima. Kokkuvõttes saavutati II koht lätlaste järel ja
leedulaste ees.

Kaitseväe paraadil 23. juunil Võrus. Rühmajuht Kaja Parker marsib kõige ees.
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Täna ei saa vaikida kaunimast, mis maailmas
olemas – naeratavast lapsenäost!

Jätkub hajaasustuse programm
Hajaasustuse programmi abil tuuakse majapidamistesse vee- ja kanalisatsioonisüsteemid.
Kevadel avati üle
Eesti taas hajaasustuse
programm, et tagada
maal elavatele peredele head elutingimused
ning aidata seeläbi kaasa
elanike arvu püsimisele

Võsast vabaks!
Ka sel suvel tegime valla
teedel mitmel pool erineva
hooldusastmega
teetöid.
Suuremad tööd olid uute
ning vanade kraavide puhastus, uute truupide paigaldus ning teede katmine
kruusakihiga.
Uuendused võivad vahel kaasa tuua pahameelt ja
probleeme, aga üldiselt on

Ohtlike jäätmete kogumine
Sõmerpalu vallas toimub ka
sel sügisel Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK)
kaasrahastuse toel ohtlike
jäätmete kogumise ring
(ilmselt septembris või oktoobris).
Asjakohane info jagatakse laiali külade infotahvlitel,

hajaasustusega piirkondades.
Sõmerpalu vallas laekus
sellesse vooru üheksa taotlust, millest ﬁnantseeriti
täies mahus kuut ning osalt
ühte projekti. Üks esitatud
taotlustest ei vastanud programmi tingimustele. Toetuse
abil rajatakse üks puurkaev,
mis teenindab kahte ma-

japidamist, tehakse korda
olemasolevaid veesüsteeme
ja arendatakse välja kanalisatsioonisüsteeme.
Vastupidi eelmisele aastale olid sel aastal pooled
toetuse taotlejad noored,
tublisti alla 40aastased inimesed, kes kõik on alles hiljuti maale elama asunud.
Hindamiskomisjoniga

paikvaatlust
tehes
oli tore näha, kuidas
vanad talukohad on
saanud uue hingamise ning noored ise on
väga entusiastlikud.
Soovime neile rõõmu ja pealehakkamist
ning toredat maaelu!

investeeringud läinud õigete teelõikude parandamisse. Siinkohal on paras aeg
kõigile kinnistuomanikele
meelde tuletada, et teedeäärse võsa eemaldamine on
teie kohustus. Talihoolduse
ajal oleme saanud mitmelt
teenuseosutajalt murelikku
tagasisidet, et liiga teede lähedal kasvav võsa on lõhkunud masinaid. Kui taliteenuse osutaja ütleb, et võsa

lõhub masinat, siis võib
juhtuda, et teatud teelõigud
jäävad lahti lükkamata.
Ka naabrid võiksid omavahel aktiivsemalt suhelda.
Palju on selliseid kinnistuid,
mille omanikud elavad kaugel ega tea tegelikku olukorda. Naabritel tuleb ka sellistel teemadel rääkida ning
võsa õigel ajal eemaldada.
Palun kinnistuomanikel
vaadata teede ääred üle, et

need oleksid võsast puhtad ja hooldatavad.
Kui endal puudub vajalik võsa eemaldamise
tehnika ning oskus, siis
saab seda teenust tellida
meie valla ettevõtjatelt,
(kontaktandmed saab
vallamajast). Väiksemaid
hooldustöid saab tellida
ka MTÜlt Maana (www.
maana.ee).
ENE KERGE

valla kodulehel, Facebookis
ja teistes listides kohe pärast
täpsete kuupäevade selgumist.
Kogumiskohaks
on
Järveres asuv vallavalitsuse
töökoja kinnistu. Inimestelt
kogutakse sel päeval tasuta
ohtlikke jäätmeid: elektroonikaseadmed, värvi-, laki-,
liimijäätmed, vanad õlid,
lahustid, olmekemikaalid,

ravimid, taimekaitsevahendid, asbest, elavhõbe, ohtlikke aineid sisaldavad pakendid, akud, patareid.
Kampaania
korras
võetakse nädala jooksul
Järveres töökoja kinnistul
vastu ka vana eterniiti. Selleks tuleb vana eterniit ise
kogumispunkti tuua ning
konteineritesse laadida.
Et saaksime konteinerite

mahtu planeerida, palume meid enne teavitada,
kui palju eterniiti te ära
soovite tuua. Vana eterniiti võtame vastu ainult
eraisikutelt.
Lepingupartner on
alles selgumas.
Lisainfo: Ene Kerge,
tel 7868 811.

Ootame kõiki kauplema!
Info ja registreerimine tel 5394 7889.

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

Ostame
metsakinnistuid
ja raieõigust.
Tel 507 2544
info@erametsa.ee
www.erametsa.ee

Sigrit Sarapuu ja Maido Mägi
tütar MARIELLA
Marianne Kasak ja Taavi Napritson
poeg GREGOR
Tiiu Taplas ja Tõnu Lanukopli

poeg PRIIT

ENE KERGE

ENE KERGE

Osula kalmistu
sai andmebaasi
24. septembril kella 10‒14

Õnnitleme lapse sünni puhul!

Üle-eestilisse kalmistute registrisse on kantud
Sõmerpalu valla hallatav Osula kalmistu.
Register (kaart ja
info kalmistule maetute kohta) asub aadressil
www.kalmistud.ee.

Osulasse
trenni!
Osula spordihoones
algavad lihastreeningud 13. septembril.
Trenni saab teha
teisipäeval ja neljapäeval.
Terve septembrikuu jooksul on plaanis ainult lihastreening, hiljem lisandub
ka stepaeroobika.
Trenn algab kell 18
ja hind on 3 eurot (sisaldab trennijärgset
sauna).
Uuele trennilisele on esimene trenn
tasuta. Algajad, ühinege julgesti, sobiva
koormuse leiavad nii
kooliõpilased kui täiskasvanud.
Info tel 522 5492
(Annika).

Õnne sünnipäevaks!
Sügispäevade kuld ja hiliste lillede sära olgu täna teie päralt!

September

Oktoober

Aili-Reet Paadik 70
Rein Koha 70
Aita Kängsepp 70
Lembit Meier 85
Milvi Lepistu 81
Maimu-Agate Mürk 82
Elli Leok 84
Meida Remmelga 86
Linda Pommer 88
Valter Raudsepp 89
Miralda Helstein 92

Mare Jürioja 75
Arvo Hani 75
Tõnu Ploom 75
Eedu Kasvand 80
Eduard Rätsep 80
Helve Valdmann 80
Õie Leok 85
Aliide Kumm 85
Roosi Siliksaar 90
Heljula Plangi 90
Selma Suvi 84
Maria Junolainen 84
Silvia Värnik 81
Endla Sarapuu 88
Adele-Aliide Asi 99

Elu on laul, habras ta viis, heliseb
hetke ja katkeb siis …
Mälestame meie hulgast
lahkunuid
Helju Alter
Raul Viss

Sõprussild
Urvaste koguduse ja Saksamaa Paderborni Markuse koguduse vahel on sõprussidemed kestnud 15 aastat. Nende
sõprussidemete motoks sai
«Silla ehitamine». Siiamaani
on sõrussild püsinud.
Sõprade külaskäigu tipphetk oli 14. augustil Urvaste
kirikus toimunud jumalateenistus. Õpetaja Gunnar Grahl

jutlustas sellest, kuidas
Jeesus tervendas kurttumma (Mk. 7: 31-37). Jeesus
on öelnud, et kuuldes te
ei kuule ja nähes te ei näe.
Nagu selles loos, nii on ka
meie sõprussidemed avanud meile mõlema rahva
mured ja rõõmud, et me
oleksime avatud ja märkajad.
ÜLLAR SALUMETS

EELK Urvaste Püha Urbanuse koguduse kirikuteated
Jumalateenistused
28. augustil kell 11 Urvaste kirikus laste kooliteele
õnnistamine. Kirikukohv.
4. septembril kell 11 jumalateenistus Urvaste kirikus,
kell 17.30 Sõmerpalu hooldekodus.
11. septembril kell 11 leskedepüha jumalateenistus
Urvaste kirikus, kell 14 Heimtali kirikus.
18. septembril kell 11 jumalateenistus Urvaste kirikus.
25. septembril kell 11 jumalateenistus Urvaste kirikus.
2. oktoobril kell 11 jumalateenistus Urvaste kirikus.
9. oktoobril kell 11 jumalateenistus Urvaste kirikus,
kell 14 Heimtali kirikus.
Koguduse õpetaja Üllar Salumets, tel 511 8271
Väljaandja: Sõmerpalu Vallavalitsus, Trükk: AS Võru Täht

