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Möödunud lumetõrjest ja
suvisest teehooldusest
Nüüd, kui lumerohke talv
on viimaks möödas, on aeg
heita tagasipilk lumetõrjetöödele.
Lumetõrjet tegid viis lepingulist ettevõtjat ja vald
ise. Ei saa öelda, et kõigil
lumesaju- ja tuisujärgsetel
tundidel oleks lumetõrje
väga kiirelt käinud, kuid ka
lumevangis ei pidanud keegi kaua olema.
Tööde kvaliteedile võib
mõndagi ette heita, aga see
oli tingitud mitmest põhjusest.
Vallavalitsus lubab edaspidi lumetõrjetöid paremini kontrolli all hoida.
Tänavu kulus lume-

tõrjele üle 30 000 euro.
Seetõttu on suvisteks teehooldetöödeks jäänud raha
küllaltki napilt.
Õnneks näitas kevadine
ülevaatus, et valla teed on
rahuldavas seisus. Kruusa
pealeveo ja vallale kuuluva
järeleveetava planeerija abil
on võimalik teed mõistlike kulutustega sõidetavaks
muuta.
Veidi on raha ka kapitaalsemaks teeremondiks
ja lähiajal teeb volikogu
otsuse, millised tööd tuleb
esmajärjekorras ette võtta.
ALEKS PAI,
maakorraldusspetsialist

Taluturg alustab 17. mail
Sel aastal alustab taluturg
17. mail – ikka kell 18
Osula bussijaamas. Nii iga
reede. Olete oodatud ostma ja müüma!
Taluturule on oodata ikka meie eelmise aasta
müüjaid. Loodame ka oma
valla uute tulijate peale, samuti võiksid meiega liituda
käsitöölised.
Saime kaubale veterinaar- ja toiduametiga, et
ametnikud tulevad ja räägivad arusaadavas keeles,
millised nõudmised kehtivad näiteks saiakeste ja
töödeldud põllumajandussaaduste müüjatele.
8. mail korraldab Osula
taluturg koos Võrumaa
arenguagentuuri
ning
veterinaar- ja toiduameti-

ga Sõmerpalu vallamajas
teavitustunni.
Kella 10–11 veterinaarja toiduameti esindaja ettekanne teemal: oma toote
müük taluturul, põllumajandustoodete töötlemine
ja müük, koduköökidele
esitatavad nõuded, väiketaluturu tingimused ja võimalused.
Kella 11–12 huviliste
müügiteemaline ümarlaud
taluturul. Meiega koos
mõtleb Võrumaa arenguagentuuri konsulent Ivi
Martens.
Huvilistel palume kindlasti registreeruda hiljemalt
5. mail tel 5646 0708 või
kelgita@gmail.com. Raha
osalejatelt ei küsita.
ELGITA KENDER

Lõõdla järvel jalutas hunt
12. märtsil püüdis Silja Grünberg Lõõdla järve jääl pildi
peale hundi. «Meie kandis om alati mõni hunt elanud,
aga nii lähedalt pildistamine on haruldane juhus,» kommenteeris Sõmerpalu jahiseltsi esimees Toomas Kaun.
«See tundub olevat noor hunt, kes kas juhuslikult haigutab või hingeldab väsimusest.»
SÕMERPALU SÕNUMID

Raamatukogu kolis
Sõmerpalu koolimajja
SÕMERPALU
SÕNUMID
Sõmerpalu raamatukogu kolis kuu aega tagasi Sõmerpalu kooliga
ühte hoonesse.
Raamatukogu juhataja Külli Ossul ütleb, et
raamatukogu külastab
nüüd palju rõõmsaid ja
asjalikke lapsi. «Oluline
on, et lapsed näeksid
ka oma vanemaid, raamat käes,» kutsub ta ka
lastevanemaid rohkem
raamatuid lugema.
Valgusküllases ja ilusa vaatega ruumis on
plaanis sisustada ka eraldi lastenurk raamatute
kohapeal lugemiseks.

Juhataja Külli Ossul kutsub Sõmerpalu raamatukokku uute raamatutega tutvuma.

Raamatukogus on üle 12
000 raamatu ja palju ajakirju-ajalehti. Saab kasutada
arvutit ja teha koopiaid.

Raamatukogu on avatud
esmaspäeval, teisipäeval ja
reedel kella 8–16, neljapäeval 8–18.

Kooliajal, 1. septembrist 31. maini on raamatukogu kella 10-12 vahel
vaid õpilaste päralt.

Heakorrakonkurss «Kauni kodu 2013»
Vallas on saanud traditsiooniks tunnustada igal
aastal kaunimaid kodusid.
Nii on ka tänavu.
Hindamisel on aluseks
heakord ja haljastus, hoonete korrastatus, teede seisund, muru, lilled, ilupuud
ja -põõsad, väikevormid,

piirded ja väravad, lipu
heiskamise koht. Piirete ja
väravate olemasolu ei ole
kohustuslik. Oluline on
tehtu kvaliteet ja üldmulje.
Hinnatakse kahes kategoorias: individuaalelamud
(sh talumajad) ja mitmekorterilised elamud.

Kandidaate võivad esitada kõik vallaelanikud
(eeldusel, et majaomanik
on sellega nõus). Konkursile võib majaomanik registreeruda ka oma algatusel.
Registreeruda saab telefonidel 5197 1490 (Maia)
ja 516 5751 (Maarika).

Kandidaatide esitamise viimane tähtaeg on 11. juuni.
Konkursi «Kaunis kodu
2013» võitjate autasustamine on valla kodukandipäeval 3.augustil Harjumäel.
SÕMERPALU
VALLAVALITSUS

Kodukandipäevad tulevad augustis
Kodukandipäevadest
on
möödas viis aastat ja nüüd
need tulevad taas: 3. augustil
kohtume kodukandipäevadel Sulbis, Linnamäel, Kurenurmes, Järveres, Osula
kalmistul ja Harjumäel.
Sulbi (endine Kärgula
vald) ootab endisi ja praegusi elanikke ning kõiki,
kes on selle kandiga seotud.
Eriti oodatud on need, kes
on oma haridusteed siin
alustanud või on olnud
õpetajad.
Sulbi kandi päevakava:
kell 11 kogunemine, registreerimine. Sulbi kodukandilipu heiskamine, pildistamine, rongkäik, kontsert,
lõunasupp, tegevused lastele ja täiskasvanutele.
Kell 14 sõidame Osula
kalmistule (mälestushetked
kalmistul). Kell 16 taaskohtumine Osula Harjumäel.
Kontakt: tel 516 5751 (Maarika Rosenberg) ja 5199

7981 (Airika Saamo).
Kurenurme ja Linnamäe kandi päevakava: kell
11 Kurenurme seltsimajas
kogunemine ja mitmesugused taaskohtumise tegevused, kell 14 sõidame Osula
kalmistule. Kontaktisikud
on Laine Rehkli ja Aleksandra Kerge.
Järvere kandi päevakava: kell 11 kogunemine ja
mitmesugused taaskohtumise tegevused, kell 14 sõidame Osula kalmistule.
Kell 16 taaskohtumine
Osula Harjumäel. Kontaktisik Valli Lukin, tel 5199
0363.
Osula kalmistul mälestushetked kell 14.30, kontaktisik Aita Kängsepp.
Osula Harjumäel kell 16
taaskohtumine kodukandi
rahvaga. Kontsert «Tähed
särama». Simman ansambliga Disko.
Meeldivate kohtumis-

teni 3. augustil! Järgmises
valla lehes täpsemad ajakavad. Jälgige ka kohapealseid
kuulutusi või küsige infot
tel 516 5751.
MAARIKA ROSENBERG

Mälestuskivi
Linnamäe koolile
3. augustil, Sõmerpalu valla
kodukandipäeval, külastatakse praegusi ja ka vanu,
juba unustuse hõlma jäänud koolimaju.
Praegu on Sõmerpalu
vallas kaks kooli – Sõmerpalu ja Osula põhikool –,
aga mõned aastad tagasi oli
igas külas oma kool ja koolimajast on järel vaid mälestused.
Paar aastat tagasi asetati mälestuskivi Kurenurme
kooli territooriumile.
Sel talvel pöördusid Kurenurme külaseltsi juhatu-

se poole endise Linnamäe
kooli vilistlased sooviga
panna oma koolimaja juurde mälestuskivi.
Praeguseks on kivi tellimise raha peaaegu koos,
aga nüüd on vaja otsustada,
mida kivi peale kirjutada.
Veel vajab arutust kivi täpne asukoht.
Koos Maarika Rosenbergiga korraldab Kurenurme külaselts Sõmerpalu
vallamajas 26. aprillil kell
11 koosoleku.
Kõigil, kellel on endise
Linnamäe kooli kohta andmeid või mingit muud infot, on oodatud vallamajja.
Kellel leidub vanu fotosid, võtke ka need kaasa.
Plaanis on kivi avamise
päevaks Linnamäe kooli ja
selle ajalugu tutvustavad
voldikud teha.
LAINE REHKLI,
Kurenurme külaseltsi juht
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Varakevadised tegemised lasteaias
Lõpuks ometi on oodatud kevad oma esimesi
märke näidanud. Lasteaias oli seda küll juba
ammu tunda: kuulati
linnulaulu ning toodi
tuppa kase- ja urvaoksi.
Kevade algus on meil
olnud
tegevusrohke.
Märtsi esimesel päeval
oli meie lasteaias poistepäev: toimusid lõbusad
mängud poistele.
Märtsi teisel nädalal
oli üks päev pühendatud tüdrukutele.
Sel päeval pöörati tütarlastele tavalisest rohkem tähelepanu ning
õpetaja Helena korraldas neile vahva pidžaamapeo.
11.–15. märtsini toimus emakeelenädal.
Pallikesd, Mummukesed ja Põnnikesed
said panna oma oskused
proovile, esinedes tervele lasteaiaperele.
Vanema rühma lapsed käisid sellel nädalal
ka Tartus Teatri Kodus
ning meie pisematele

Osula kooli
õpetaja sai
näitlejapreemia
Osula kooli algklassiõpetaja
ja naiskodukaitsja Tuulike
Mölder sai 13. aprillil Põlvas
peetud Kagu-Eesti maateatripäeval parima naisosatäitja preemia.
Tuulike Mölder mängib Kanepi harrastusteatri
etenduses «Peegel peeglis»
Ingridit, kes peab hakkama
saama inimsuhete keerises
eri ajastutel.
«Peegel peeglis» on lavastatud Märt Pernitsa lühinäidendi «Asjade paigutus
kitsas ruumis» ainetel. Tükk
räägib valikutest, eesmärkidest, nende saavutamise
valust ja võlust ning kõige
selle peegeldusest ajas ja
inimestes. Tuulike Mölder
on ka näitemängu lavastaja.
SÕMERPALU SÕNUMID

Tuulike Mölder
näitemängukostüümis.

Lasteaia naispere pidžaamapeol.
tuli Miku-Manni teater ise
külla.
Lihavõtteid tunnevad
eestlased läbi sajandite
munade-, kevad- ja kiige-

pühade nime all. Need pühad on meile eelkõige ikka
rõõmupühad, kui pikisilmi
ootame lume sulamist ja ilmade soojenemist.

Munade värvimine on
nende pühade aegu kindlasti üks tähtsamaid tegevusi. Sellel nädalal said
lapsed ka lasteaias mune

värvida-kaunistada.
15.–19.
aprillini tähistati üleriigilist
südamenädalat.
Nädala jooksul räägiti südamest kui tähtsast
mootorist ning sellest,
kuidas seda juba lapseeast alates hoida.
Vanema rühma lapsed käisid põneval üritusel «Süda rõõmustab».
Sel nädalal pöörati rohkem tähelepanu
ka tervislikule toidule,
prooviti ise tervislikke
ampse valmistada ning
julgustati lapsi rohkem
liikuma.
Kevad on lasteaias väga kiire aeg, ees
ootab veel hulk üritusi:
«Tantsutrall», «Nõiatrall» ja «Putukate
olümpia».
Vaikselt valmistume
ka lasteaia lõpupeoks,
mis toimub 30. mail algusega kell 17.
LEPATRIINU
LASTEAIA PERE

Perepäev Sõmerpalu koolimajas
Traditsiooniline ülevallaline
perepäev toimub Sõmerpalu põhikoolis neljapäeval, 9.
mail algusega kell 17.
Päev algab kontserdiga,
kus esinevad Sõmerpalu ja
Osula põhikooli õpilased
ning Sõmerpalu lasteaia
laulu- ja tantsulapsed.
Õhtu jätkub töötubades.
Ilutoas: maniküürijad
– küünekaunistused, küünte lakkimine; juuksurid

– kristallide paigaldamine
juustesse, patside punumine; kosmeetikud – pärlite
paigaldamine ripsmetele,
meik; massöör – peamassaaž.
Meistritoas: lukuroosi
valmistamine;
viltimine;
T-särgi maalingud (T-särk
tuleb ise kaasa võtta); lõikelaua valmistamine – oodatud on eelkõige noormehed;
kinkekarpide valmistami-

ne; kaartide valmistamine
– kaardid emadepäevaks;
lilleseade – lillekimpude
valmistamine emale; portselanimaal.
Avatud on juba mitmel
aastal populaarsust kogunud välikohvik, kus pakutakse nii sooja toitu kui pirukaid.
Peale
meisterdamise
on perepäeval võimalik
mitmesuguseid
tooteid

osta: Veetapesu – puhastusvaha koristuseks; Oriﬂame
– kosmeetikatooted; Taarapõllu talu – puuviljadest,
marjadest ja köögiviljadest
mahetoodang.
Täpsema info leiate vahetult enne perepäeva ilmuvatelt ﬂaieritelt.
Osalema ja kaasa lööma
on oodatud kogu valla rahvas!
MARJU SARAPUU

Fotokonkurss
«Egäl kotussõl
uma lugu»
Pärimusaasta 2013 raames
kuulutavad Sõmerpalu vallavalitsus ja Osula põhikool
välja fotokonkursi teemal
«Egäl kotussõl uma lugu».
Kõikjal meie ümber on
esivanemate pärandust. Oma
loo räägivad sammaldunud
kiviaed, kolhoosiaegne katkise
katusega kaalukoda, vana talu
vundament, kodulähedane
ristipuu ja metsavennapunker, vana koolimaja, piirikivi,
pehkinud piimapukk jne.
Saatke meile fotosid koos
looga, milles on lahti kirjutatud mälestused, teadmised, suhe unustatud koha
või objektiga. Eesmärgiks on
koguda ning noorematele
põlvkondadele tutvustada
kodukandi maastikku, mis
on täis tähenduslikke jälgi.
Saadetud fotodest ja lugudest tuleb näitus.
Fotosid koos lugudega
(nii palju, kui soovite) saab
saata 30. septembrini märgusõna all «Fotokonkurss» kas
merili.kyppar@gmail.com,
maarika.rosenberg@gmail.
com või postiga Sõmerpalu Vallavalitsus, Sõmerpalu
vald, 66604 Võrumaa või
Osula Põhikool, Sõmerpalu
vald, 66602 Võrumaa.
Samuti võib tööd tuua
kinnises ümbrikus vallavalitsusse, Osula või Sõmerpalu raamatukokku. Kindlasti
tuleb töö all ära märkida
oma nimi, vanus, aadress ja
kontaktandmed. Tublimatele
auhinnad! Info tel 5665 2876
(Merili Küppar), 516 5751
(Maarika Rosenberg).
SÕMERPALU
VALLAVALITSUS,
OSULA PÕHIKOOL

Kes vastutab jalgratturi ohutuse eest?
Kevad on käes ja loodetavasti on liikluses osalevad
jalgratturid juba jõudnud
oma turvavarustuse korrastada ja kaherattalise sõbra tehnilise seisukorra üle
kontrollida.
Lisaks korras jalgratta ja
eeskujuliku turvavarustuse
olemasolule tuleb ratturitel
liikluskeerisesse sukeldudes
endiselt meeles pidada, et
nad on liikluses nõrgemaks
pooleks.
Kuigi maanteedel sõitvate ratturite ohutus sõltub
paljuski sõidukijuhtudest,
peab jalgrattur eelkõige
oma ohutuse eest vastutama ise.
Jalgratturil on kohustus
enne sõidu alustamist veenduda, et tema sõiduvahend
on tehniliselt korras ja ta ise
on sõidukijuhtidele nähtav.
Selleks peab rattur alati

kandma erksavärvilisi või
helkurribaga
varustatud
rõivaid. Pimedal ajal on kohustuslik kasutada jalgrattal
helkureid ning esi- ja tagatuld, sest need on sõidukijuhtidele hästi nähtavad.
Ratturi turvavarustuse juures on väga oluliseks
komponendiks kiiver.
Õigesti pähe kinnitatud
kiiver vähendab kukkumise
korral oluliselt koljutraumade riski.
Selleks peab kiiver olema
kandjale paraja suurusega
ning pähe asetatud nii, et
kiivri esiosa alumise ääre ja
kulmude vahele jääb kahe
sõrme laiune ala ning kiivri
rihma ja lõua vahele mahub
vabalt üks sõrm.
Korrektset
kinnitust
saab kontrollida pead ülesalla või paremale-vasakule
liigutades – kui kiiver peas

ei loksu, oled ta kinnitanud
õigesti.
Kindlasti tuleb välja vahetada põrutada saanud
või juba ühe kukkumise üle
elanud kiiver, mis ei kaitse
pead enam piisaval määral.
Turvalise liikluskeskkonna kujunemisel mängivad
lisaks turvavarustusele suurt
rolli hoiakud, eriti oluline
on õppida aktsepteerima
ja arvestama kaasliiklejate
vajadusi. Jalgrattaga liigeldes püüa sõita võimalikult
sõidutee parempoolse serva
lähedal. Arukas on jälgida
tagant tulevaid sõidukeid,
et võimaliku ohu korral
jõuaks kõrvale põigata.
Kuna jalgratturite sõiduoskused ja -kogemused on
väga erinevad, siis on erinev
ka nende liikluskäitumine.
Sõidukijuhid ei tohi
hetkekski kaotada valv-

sust! Äärmiselt ohtlikud on
juhi tähelepanu hajutavad
kõrvaltegevused, mistõttu
võivad ratturite manöövrid
jääda märkamata.
Panen ka sõidukijuhtidele südamele, et nad ei tegeleks roolis olles tegevustega,
mis pärsivad keskendumist
ümbritsevale liikluskeskkonnale ja -situatsioonidele.
Lisaks on sõidukijuhtidel
oluline mõista, et ratturist
möödudes on vaja vähendada sõidukiirust ning hinnata õigesti möödasõiduga
kaasnevaid ohutegureid.
Kui sõiduk jalgratturist suure kiiruse ja väikese
külgvahega möödub, võib
tuulehoog ratturilt tasakaalu viia ning põhjustada
kukkumise või kokkupõrke. Möödumist tuleb tõsiselt kaaluda siis, kui vastu
tuleb teine sõiduk – kui tee

on kitsas, ei pruugi seal kolmele ruumi jätkuda.
Liikluses langetavad otsuseid liiklejad ning iga
otsus võib osutuda elu või
surma küsimuseks.
Kanna hoolt, et sinul ja
sinu lähedastel oleksid õiged liiklushoiakud, näidates
neile eeskuju!
Aita oma lähedastel
mõista liikluses aset leidvate
konﬂiktsituatsioonide tekkepõhjusi ning õppida neid
vältima.
Maanteeamet
kutsub
liiklejaid oma sõidustiilis
üles näitama kaasliiklejatega
arvestamist. Nii saame anda
oma panuse liikluskultuuri
parandamisel ning turvalise
liikluskeskkonna loomisel.
RAIMO RONIMOIS,
Maanteeameti lõuna regiooni
liikluse valdkonna juht
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Osula kooli parima
õpilase edukas aasta

Sõmerpalu
õpilased
kirjandusmängul
Võrumaa keskraamatukogus toimus maakonna 3.–4.
klasside raamatusõpradele
kirjandusmäng, võisteldi
Eesti uuema lastekirjanduse
tundmises. Sõmerpalu koolist osalesid Anita Laanejõe,
Lilian Kreevald ja Janeli Kallas, kes saavutasid III koha.
Maakonna parim kirjandustundjate võistkond –
Kreutzwaldi gümnaasiumi
võistkond – sõitis 6. aprillil
Tallinna Eesti Lastekirjanduse Keskusse üleriigilisele
kirjandusmängule.
Selle aasta kirjandusmängu 24 raamatut valis
välja Eesti Lastekirjanduse
Keskus. Enamik raamatuid
oli äsja ilmunud.
Kirjandusmängu
uute
raamatutega saab tutvuda
Internetis: http://lib.werro.ee/
index.php/ueritused/details/
309-2013-kirjandusmangueelvoor.html.
MARJU SARAPUU,
õpetaja

See õppeaasta on olnud
meie kooli 8. klassi õpilasele
Hebo Rahmanile väga töörohke ning edukas. Lisaks
Osula kooli esindamisele
rohketel olümpiaadidel ja
võistlustel ning õpingutele
Võru muusikakoolis jääb
Hebol aega tegelda oma hobidega.
Detsembri alguses toimus Võru Kreutzwaldi
gümnaasiumis maakondlik
inglise keele tõlkevõistlus
8. klassidele, kus seekord oli
ülesandeks tõlkida sõnastike kaasabil Harry Potteri
fänni arvustus. Osales üle
30 õpilase ning Hebo saavutas I koha. Jõulukuusse
jäi ka maakondlik geograaﬁaolümpiaad, mille I koht
viib Hebo olümpiaadi II
vooru, mis on juba üleriigiline ning toimub maikuus.
Hebo võttis osa nii matemaatika, keemia, bioloogia, eesti keele kui ka võru
keele olümpiaadist. Kõige
edukamalt läksid bioloogia
ja võru keele olümpiaad,
kus Hebo saavutas I koha.
Bioloogiaolümpiaadi kohta
ütles Hebo, et läks sel aastal
tõesti eesmärgiga esikoht
saada. Eelmisel aastal võitis
tema sõber, keda ta soovis
sel aastal ületada. Väike hasart tekib ikka, kui tead oma

Hebo Rahman.

konkurentide võimeid.
Võru keele olümpiaadi
esikohta Hebo niivõrd ei
lootnudki, sest näiteks vokaalharmoonia mõiste tundus võõras ning täitmata jäi
nii mõnigi lünk, kuid otsustavaks said keelevaist ning
teadmised Põlva kihelkonna
kohta (selle aasta teema).
Märtsis oli maakondlik
loodusteaduste olümpiaad,
mis viis Hebo edasi teise
vooru, kuhu pääses üle Eesti
60 õpilast (Hebo pingereas
45. kohal). Edukuse võtmeks loodusainetes peab
Hebo oma huvi keskkonna
vastu, head õpetajat Kaja
Parkerit ning huvitavaid
olümpiaadiülesandeid.
Üllatuseks tuli Hebole
maakondliku 7.–9. klasside
õpioskuste olümpiaadi III

koht Vastseliinas. See oli
võistkondlik, Osula koolist
osalesid ka Raiko Täht (7.
klass) ja Sirelyn Pommer (9.
klass). Hebo hindab väga
meeskonnatööd ning ainete sidumist. Kõige meeldejäävamaks ülesandeks oli
talle rahvuseeposest «Kalevipoeg» pärit vanaaegsete
mõõtühikute teisendamine
ning arvutused nendega.
Ülepaisutatud riikliku
õppekava tõttu jääb vanema
astme õpilastel vähe aega tegelda oma lemmiktegevustega, kuid vaheldust saab
Hebo pillimängust ning
sõpradega suhtlemisest.
Sügisest saadik on Hebo
tegelnud ka 8. klassile kohustusliku loovtööga. Kuna
Hebo põhipill muusikakoolis on kannel, siis otsustas
ta ise ka puutööd õppida
ning meisterdab Kärgula
pillimeistri Mihkel Soone
juhendusel kannelt. Lisaks
ootavad ees noorte pärimusmuusikutevõistumängimine Viljandis (eelmisel
aastal võitis Hebo peapreemia), eksamid ja Võru
muusikakooli lõpetamine.
Soovime Hebole kogu
koolipere poolt jõudu, õnne
ning rõõmsat kevadet!
OSULA KOOLIPERE

Osula kooli õpilaste
kevadpühadest
SIRJE PUUSEPP,
Osula kooli õpetaja
Kevadpühad saabusid tänavu lumesaju ja tuisuga.
Ilm aga ei seganud Osula
kooli 1.– 4. klassi õpilastel
ülestõusmispühade tähistamist 1. aprillil.
Külla tuli endine õpetaja
Aime Animägi. Ta rääkis
ülestõusmispühade tähendusest, traditsioonidest ja
päeva rahvapärastest nimetustest.
Kõigil olid kaasas värvikirevad pühademunad.
Lõbusa salmi saatel algas munade koksimise
võistlus. Võitjaks osutus

Eeva Varrik.
Veeretamise käigus tegid
munad lustakaid uperpalle
ja tiirlesid ringikujuliselt
ning põrkasid kokku.
Kõige kaugemale veeres
Kätlin Keemi pühademuna. Lusikal muna kandmine õnnestus kõigil viperusteta.
Üritus lõppes kooli taga
metsatukas. Iga klass pidi
lumes sumades üles otsima
linnupesa, milles oli sama
palju värvilisi mune kui
klassis õpilasi.
Esimesena leidsid oma
linnupesa üles 2. klassi lapsed. Teistel klassidel võttis
see rohkem aega.
Oli tore üritus.

Osula kooli 2. klassi õpilased Maibel Kipasto (vasakul),
Birgit Schmeimann, Andre Kasak, Tauri Täht, Rix Palm ja
Sandra Tiganik metsast leitud «linnupesaga».

Sõmerpalu valla eelarve 2013
Tulud

Kulud

Laenude võtmine muudelt residentidelt 110 000
Füüsilise isiku tulumaks 774 856
Maamaks 50 479
Riigilõivud 3 200
Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 30 634
Kultuuri-ja kunstiasutuste majandustegevusest 17 840
Sotsiaalasutuste majandustegevusest 228 178
Üldvalitsemisasutuste majandustegevusest 600
Üüri- ja renditulud 77 695

Üldised valitsussektori teenused
Vallavolikogu 16 000
Vallavalitsus 137 600
Reservfond 22 000
Muud üldised valitsussektori teenused 11 682
Valitsussektori võla teenindamine 10 000

Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium 44 488
Põllumajandusministeerium 3 800
Rahandusministeerium 4 733
Valitsussektori avalik-õiguslikelt org.-lt 1 980
Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks
Kaitseministeeriumilt 29 980
Majandus-ja kommunikatsiooniministeeriumilt 50 000
Kohaliku omavalitsuse üksustelt ja omavalitsusasutustelt 3 060
Valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt 318 338
Muudelt residentidelt 65 000
Mittesihtotstarbelised toetused
Tasandusfond 279 044
Toetusfond 434 306
Muud tulud
Intressitulud 150
Kohaliku tähtsusega maardlad 4 000
Tasu vee erikasutusest 5 000

Tulud kokku 2 537 361

Avalik kord ja julgeolek 1 300
Majandus
Elektrienergia 2 500
Muu energia- ja soojamajandus 1 500
Maanteetransport 100 000
Ühistranspordikorraldus 20 500
Kaubandus ja laondus 1 600
Turism 105 000
Keskkonnakaitse
Jäätmekäitlus (sh prügivedu) 18 000
Heitveekäitlus (kanalisatsioon) 12 000
Elamu- ja kommunaalmajandus
Elamumajanduse arendamine (üür) 35 000
Veevarustus (kommunaal) 13 600
Veevarustuse investeering 354 338
Tänavavalgustus 75 000
Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevused 85 600
Tervishoid
Üldmeditsiiniteenused 900
Hambaraviteenused 100
Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine 1 970

Vaba aeg, kultuur, religioon
Sporditegevus 28 500
Laste muusika- ja kunstikoolid 9 500
Laste huvimajad ja -keskused 4 000
Noorsootöö ja noortekeskuse jooksvad kulud 9 300
Raamatukogud 39 000
Kultuuriüritused 39 600
Seltsitegevus 34 000
Laululavad 700
Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused 3 000
Religiooni- ja muud ühiskonnateenused 2 000
Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus 18 000
Haridus
Eelharidus – lasteaiad 200 000
Põhikoolid 694 856
Gümnaasiumid 22 000
Täiskasvanute gümnaasiumid 4 500
Õpilasveo eriliinid 64 000
Muud hariduse abiteenused 42 700
Sotsiaalne kaitse
Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 53 170
Sõmerpalu hooldekodu 289 536
Eakate sotsiaalne kaitse 13 000
Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 38 754
Riiklik toimetulekutoetus 33 113
Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus 17 500
Laenude tasumine 57 261

Kulud kokku 2 744 180
Kulud ületavad tulusid 206 819 euro võrra. Need kulud on
planeeritud 2012. aasta jääkide arvelt.
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Üks kevadpäev Harjumäel

Lapsukest väikest käte peal kandke,
kõike, mis tarvis, tal hellasti andke...

Pühapäeval, 19. mail kell 14
Õnnitleme lapse sünni puhul!

Kava:
Esinevad lasteaialapsed lasteaiast Lepatriinu, valla isetegevuslased
Osula põhikooli algklasside etendus «Väikevend ja Karlsson katuselt»
Tsooru külateatri etendus
Tegevused:
Väikelastele tegevused lasteaiaõpetajatelt
Laat-taluturg – osta, müü, vaheta!
Ülevallaline grillimise meistrivõistlus
Töötoad – käsitöö, pillide valmistamine
Zorb-pall lastele maa peal ja täiskasvanutele jõe peal

Tiina Kamber ja Raivo Pikas
tütar TRIIN

Õnne sünnipäevaks!
Et päevade lennus jääks püsima kevad,
et päike jääks põsele särama.
Et õnne ja tervist oleks veelgi enam –
rõõm ootaks sind koduväraval!

Korraldaja: Sõmerpalu vallavalitsus. Info: Maarika Rosenberg, tel 516 5751.

Kavas:

moeshow
rinnamärkide tegemine
näomaalingud

Korraldajad:
Osula külaselts, Kurenurme külaselts,
Sõmerpalu külaselts, Sulbi maarahva
selts, Järvere külaselts, Sõmerpalu valla
noortevolikogu, Osula rühma
kodutütred.
Toetajad:
Sõmerpalu vallavalitsus, kohaliku
omaalgatuse programm, MTÜ Ingella,
Kaitseliidu Võrumaa malev.

Teated
Fotokoolitus
Juba märtsikuust alates on
fotohuvilised igal pühapäeval kokku saanud, et pildistamise valdkonnas uusi
teadmisi hankida. Koolitus
on mõeldud kõigile huvilistele alates 13. eluaastast.
Koolitusel on antud
ülevaade fotoaparaadi võimalustest, sellest, kuidas ja
mida läbi kaamera vaadata. On räägitud ka kompositsioonist, mille tundmine aitab pildil sügavust ja
mitmemõõtmelisust luua.
On arutatud, mida fotode tegemisel üldse silmas
pidada.
Oleme saanud ülevaate
ka sellest, mida tähendavad ISO ja säriaeg, millist
valgust valida.
Koolitus koosneb nii
praktikast kui ka loengutest. Praktilistes tundides
harjutatakse erineva nurga
alt portreepilte tegema, samuti mitmesuguste esemete pildistamist. Koolituse

batuut
haldjate õpituba
vibulaskmine

aarde otsimise mäng
loodusretk
pannkoogid ja sõõrikud

Laste moešõu: Peateemaks on vanadest kardinatest seelikud, kleidid jms.
Kaasa võivad lüüa kõik, kes tahavad oma oskused rõivaste ja aksessuaaride
disainis proovile panna. Peamine sihtrühm on küll pisikesed tüdrukud, aga
oodatud on ka suuremad õed, emad, vanaemad. Kirja saab end panna osula.
kulaselts@gmail.com, Osula külaseltsi Facebooki lehel või tel 529 9550.
Laske ideedel voolata – mida rohkem pitse, satse, lipsukesi, pärleid jms,
seda põnevam. Kogume külaseltsi vanu kardinaid ning mais toimuvad meil
nädalavahetustel loovustoad, kus jagame materjale, lõikeid jm olulist infot.
Kel seisavad kappides vanad kardinad, see võib need julgesti meile tuua!
Enne 2. juunit toimuvad ka liikumisproovid, jälgige infot meie Facebooki
lehel. Kõik pisikesed modellid saavad endale teemakohase auhinnakoti!
ENE KERGE, Osula külaselts
käigus läheme ka jõge/koske pildistama.
Iga tunni lõpus on kodutöö. Kodutööd vaadatakse üle järgmise tunni
algul. Fotokoolitus lõpeb
mais ja piltidest pannakse
kokku näitus.
AIGE ULJAS,
noorsootöö korraldaja

Kontrollige
oma aadressi!
Seoses rahvastikuregistri korrastamisega palume
kõigil vallaelanikel kontrollida oma elukoha aadressi õigsust. Helistage tel
786 8804 (Maria Saarme)
või tulge vallavalitsusse.
SÕMERPALU
VALLAVALITSUS

Helin kutsub
lauljaid
Sulbi vokaalansambel Helin ootab oma ridadesse
naislauljaid. Eriti vajalikud
on madalamad hääled!
Info: Merili Küppar, tel
5665 2876.

Kirikuteated
Jumalateenistused:
5. mail kell 11 jumalateenistus Urvaste kirikus. Kaetud
armulaud. Mälestatakse aprillis manala teele lahkunuid.
Kell 16 jumalateenistus Antsla palvemajas, kell 17.30
Sõmerpalu hooldekodus.
9. mail kell 17 taevaminemispüha ehk ristineljapäeva jumalateenistus Urvaste kirikus. Kaetud on armulaud. Pärast jumalateenistust koosviibimine teemal «Urvaste kirik 600».
12. mail kell 11emadepäeva jumalateenistus Urvaste kirikus. Kontsertjumalateenistus ja kaetud on armulaud.
Kell 14 jumalateenistus Heimtali kirikus.
19. mail kell 11 nelipüha jumalateenistus Urvaste kirikus noorte kevadleeripüha. Laulab koguduse naiskoor
ja kaetud on armulaud. Buss Urvastesse väljub Kobelast
kell 10, Antsla kesklinnast 10.10, Kraavi kiriku juurest
10.15, Vana-Antslast 10.20.
Kell 14 kontsert-jumalateenistus Heimtali kirikus. Buss
Heimtalisse väljub Järverest kell 13.20, Sõmerpalu poe
eest 13.25, Osulast 13.35.
20. mail kell 16.30 teise nelipühapäeva jumalateenistus
Antsla surnuaia kabelis.
26. mail kell 11 kolmainupüha jumalateenistus Urvaste
kirikus, kell 16 Antsla palvemajas.
Heimtali kirikus toimuvad jumalateenistused iga kuu
teisel pühapäeval algusega kell 14
14. juulil kell 14 toimub Heimtali kirikus jumalateenistus koos sakslastega.
Kalmistupühad:
24. juunil kell 11 Urvaste kalmistul;
30. juunil kell 11 Osula kalmistul;
30. juunil kell 14 Kraavi kalmistul;
14. juulil kell 11 Antsla kalmistul;
4. augustil kell 11 Urvaste kalmistul;
25. augustil kell 11 Osula kalmistul.
Urvaste koguduse kantselei on avatud T, K, R, P kella 9–11.
Koguduse õpetaja tel 511 8271.

ÜLLAR SALUMETS, Urvaste koguduse õpetaja

Mai

Juuni

Jevdokia Teder 80

Erna Reiljan 85

Udo Mürk 75

Kalju Kelp 80

Kalju Demant 70

Ale Hain 70

Eha Kari 70

Helle Rimm 70

Hilli Rosilda Toom 70

Erich-Johannes Oda 81

Eha Neemre 83

Asta Veri 87

Elvi Duberg 88

Rosine Reedi 70

Irene Saavel 92

Aprillis jäi välja
Lehte Reis 91
Vabandage!

Ükskord muutun mullaks,
ükskord sõmerliivaks saan,
muutun kullerkupukullaks,
kanarbikuks nõmmeraal...

Mälestame meie hulgast
lahkunuid
Maie Nõgel
Koidula Mandel
Andrus Ivanov
Erich Käremägi

Osula küla heakorratööd
Koguneme 4. mail kell 11 bussijaama.
Teeäärte ja külakeskuse koristamine,
lillede istutamine, lillekastide ülevärvimine
Kaasa töökindad, hea tuju!
Osula külaselts, osula.kulaselts@gmail.com, tel 5349 8881

Heakorrapäev
Osula kalmistul
Vallavalitsus kutsub rahvast 4.
mail Osula kalmistule heakorratalgutele. Eriti oodatud on need,
kelle omaksed on sinna maetud.
Tegevus on planeeritud kella
10–13. Kaasa palume võtta

reha ja muruluud!
Ehkki samal ajal toimuvad heakorratalgud Osulas,
Sõmerpalus ja Järveres, loodame, et rahvast jätkub ka
kalmistu korrastustöödele.
ALEKS PAI,
maakorraldusspetsialist
tel 504 8712

Väljaandja: Sõmerpalu Vallavalitsus, Trükk: AS Võru Täht

