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Neli aastaringi Sõmerpalu vallas
Hea Sõmerpalu valla elanik!
Täis saab üks suur ring valla
elukorralduses. 20. oktoobril on ees järjekordsed kohalike volikogude valimised.
Mis on siis selle nelja aasta
jooksul tehtud?
2009. aasta sügisel valmis
uus hooldekodu. Nüüdseks on valminud hooldekodu laiendus Sõmerpalu raamatukogu endistes
ruumides, lisandus üheksa
voodikohta. Raamatukogule on remonditud ruumid
Sõmerpalu kooliga ühes
hoones. Nüüd saavad koolilapsed sagedamini raamatukogu kasutada.
Koostöös külaseltsidega on
Osulas rekonstrueeritud staadion ja Sõmerpalu kooli juurde ehitatud ministaadion.
Koostöös Osula külaseltsiga rekonstrueeritud
Harjumäe vabaõhulava on
ilus koht suveüritusteks.
Aastaid oli suureks probleemiks Sõmerpalu aleviku
joogivee kvaliteet. Vee raua ja
mangaanisisaldus oli kümneid kordi normist kõrgem.
Aasta tagasi valmis uus
pumbamaja koos veepuhastusjaamaga, nüüd vastab vee
kvaliteet kõigile normidele.
Töö sai teoks tänu KIKi toetusele. Järvere küla vee- ja
kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimiseks on esitatud taotlus ning selle tööga
tuleb jätkata niikaua, kui

vallale saab ring peale.
CO-� kvoodi
rahastuse
toel on Osula kooli pööning-lagi soojustatud puistevillaga,
keskkütteradiaatoritele on paigaldatud termoventiilid. Ka Sõmerpalu
kooli keskkütteradiaatoritele paigaldati sellel suvel
termoventiilid, sellega on
välistatud
klassiruumide
ülekütmine.
Mitmel aastal on remonditud lasteaia ruume rühmaruumidest köögiplokini.
Maanteeamet ehitas Sõmerpallu kergliiklustee ning
sellel sügisel valmib ka valgustus tänu heale koostööle
kaitseministeeriumiga.
Kõik need investeeringud
on olnud võimalikud vallavalitsuse, volikogu, külaseltside, ettevõtete ja vallarahva
koostöös. Tänu teile!
Kõik pole siiski hästi. Õppeaastal 2001/2002
oli Sõmerpalu valla kahes
koolis kokku 285 õpilast,
algaval õppeaastal on vaid
175. Õpilaste vähenemine
110 võrra on väga suur. Mis
edasi? Sellele raskele ja ebameeldivale küsimusele tuleb
anda vastus uuel volikogul
ja vallavalitsusel.
Ilusat suve lõppu! Õpilastele töökat kooliaastat!
Tarmukaid otsuseid kohalikel valimistel!
AARE HOLLO,
vallavanem

Uus hajaasustuse programm
Uue hajaasustuse programmi eesmärk on tagada maapiirkondades elavatele lastega
peredele head elutingimused
ning hoida ära elanike maalt
lahkumist.
Taotleja elukoht peab rahvastikuregistri alusel olema
sama majapidamine, mille
tarvis toetust taotletakse, ja
registrikanne ei saa olla hilisem kui 1.01.2013.
Samuti peab taotleja leibkonda kuuluma vähemalt üks
kuni 18aastane isik. Kaastaotlejatele see nõue ei laiene.
Programmist toetatakse
järgmisi valdkondi: vee- ja
kanalisatsioonisüsteemid,
juurdepääsuteed, autonoomsed elektrisüsteemid.
Toetuse
maksimaalne
suurus on 6500 eurot ühe
majapidamise kohta.
Taotleja ja kaastaotleja rahaline oma- ja kaasﬁnantseering peavad olema vähemalt

1/3 kogusummast. Maksimaalse toetussumma arvutamisel võetakse arvesse ka
aastatel 2008–2012 hajaasustuse veeprogrammist saadud
toetuse summat.
Taotlusi võetakse vastu
taotlusjärgses kohalikus omavalitsuses. Taotluste esitamise
lõpptähtaeg on 7. oktoober.
Täpsem info toetatavate
tegevuste ja abikõlblike kulude kohta on Ettevõtluse
Arendamise Sihtasutuse kodulehel www.eas.ee.
Maakondliku programmi kontaktisik on Anti Allas,
Võru maavalitsuse arengu- ja
planeeringuosakonna juhataja (tel 786 8319, 5340 0409,
anti.allas@mv.werro.ee).
Sõmerpalu vallavalitsuses
on kontaktisik vallavanem
Aare Hollo (tel 786 8801, 506
3254, aare@spalu.ee).
AARE HOLLO,
vallavanem

Kodukandipäevade publik Osula Harjumäel.

Toredad kohtumised kodukandis
MARGITA KIPASTO,
Osula külaseltsi
juhatuse liige
3. augustil toimus Sõmerpalu vallas traditsiooniliselt üle viie aasta kodukandipäev.
Sulbi, Järvere, Kurenurme ja Osula külas
saadi juba päevasel ajal
kokku.
Osulas sai keskpäeval
teha ringkäike koolimajas ja külaseltsi ruumides oli taaskohtumiste
jututuba. Kella 15 ajal
mälestati Osula surnuaial omakseid ja süüdati
küünlad.
Õhtul kella viieks
ootasime valla elanikke ja külalisi ühisele
peoõhtule Harjumäele.
Kontserdiõhtu
algas
ühislaulmisega: Wõro
Velled laulsid eest ja kutsusid kaasa laulma programmiga «Läämi laulma
– omadega koos».
Järgnes valla kaunite kodude tunnustamine: I koha pälvis
Kairi Miksoni ja Erkki
Soe kodu Osula külas,
II koha vääriliseks tunnistati Kalmer Mängli ja
Mariina Nurmela eramu Varese külas ning
III koha sai Valli ja Jüri
Lukini majapidamine
Järvere külas. Esikolmik
sai vallalt tänukirja ja
kinkekaardi.
Õhtu naelaks oli Sõmerpalu valla tähtede
«paraad»: esinesid meie
vallast pärit ja vallaga
seotud tuntud kultuuriinimesed. Esimesena
astus üles näitleja Guido Kangur luuletustega
ja tema tütar Aureelia
mängis ﬂööti. Tuntud

laulja Väino Puura esitas
operetiviise, aga ka uuemaid laule ning rääkis paar
toredat lugu noorusajast.
Noored
peotantsijad
– Andre Lainemaa ja Laura-Anett Kreevald –, kelle
tantsupartnerid on vastavalt Kätlin Marjapuu ja
Siim Koppel, esitasid publikule mõned standard- ja
Ladina-Ameerika tantsud.
Südamlike
lauludega
esines Kuno Kerge, kes õpib
Tallinnas dirigendiks, ning
kuulda saime loomulikult
ka puhkpillimuusikat Tõnu
Vaaski juhatusel.
Rahva- ja seltskonnatantsudega lõid meeleolu
Osula segarahvatantsurühm
ning seenioride tantsurühm
Ummamuudu.
Pidu jätkus ansambliga NootToon, kes sai kiita
hea lauluvaliku ja muusika
eest.
Pimeduse saabudes esines meile veel Jan Rahman
koos tütre Heboga. Neid
saatis Osula külaseltsi liikmete koostatud slaidiprogramm Sõmerpalu valla
ajaloofotodest, valla objektidest ja vaadetest ning
viimase paari aasta jooksul
toimunud üritustest.
Harjumäel nägime esimest korda ka öökino:
Osula külast pärit režissöör
Jaanis Valk näitas oma ﬁlmi
näitlejast-pedagoogist Inna
Taarnast.
Lisaks lavaprogrammile
sai registreerimistelgis osta
kodukandipäeva meeneid
ja lasta endale nimelise
kodukandipäeva
rinnamärgi valmistada. Pisematele lastele pakkus rõõmu
Muumibatuut ning lapsiteismelisi, aga ka täiskasvanud mehi köitis rodeohärg.
Härjal püsimise rekordi
saavutas Gertin Aher.

Brassansambel: Tõnu Vaask, Rait Veski, Aigar Kostabi,
Heino Kalvet, Mihkel Pihooja, Hardi Parker.

Mai Musika ja Marge Promvalds torditelgis
gusteerimiseks kooke pakkumas.

Lava teises tiivas oli end
sisse seadnud kodukandipäeva kohvik. Seal istuti ja
aeti juttu peo lõpuni.
Populaarseks osutus torditelk, kus sõbralikult võistlesid külaseltside esindajate
koogid ja tordid. Enim hääli sai Kurenurme külaseltsi
esinaise Laine Rehkli tort,
mis arvatud šokolaaditordi
asemel osutus hoopis šokolaadi-mannatordiks.
Kodukandipäeval käis
500–600 inimest. Sõmerpalu valla kodukandipäeva
korraldasid Osula külaselts
ja Sõmerpalu vallavalitsus.
Kaasa aitasid Sulbi, Kurenurme ja Järvere külaselts.
Kodukandipäeva toetasid:
Kodanikuühiskonna sihtkapitali kohaliku omaalgatuse programm ja Sõmerpalu vallavalitsus.

de-

Aureelia ja Guido Kangur.

Fotod kodukandipäevast ja slaidiprogrammi
pildid leiate Osula külaseltsi Facebooki lehelt ja
Picasawebist http://
picasaweb.google.com/
100722355028994371350.
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Kärgula pärimusring Baltical

Sulbi kodukandipäev
SULBI
MAARAHVA SELTS
Sulbis on saanud traditsiooniks iga viie aasta
tagant kodukandipäeva
pidada. 3. augustil koguneti taas Roosu talu
vabaajakeskuse (Sulbi endise koolimaja)
õuele, et üheskoos vanu
aegu meenutada ja toredatest ettevõtmistest
osa saada.

Murutraktorite kiirendussõit.

Kuna aega oli vähe
(juba kell 15 oodati kõiki Osula kalmistule),
siis sai programm tihe.
Tund aega kogunemiseks ja registreerimiseks
ning kell 12 avati Sulbi
kodukandipäevad esimest korda koos Sulbi
küla lipu heiskamisega.
Tseremoonial võttis
sõna Sõmerpalu valla
aukodanik Jaan Reiman,
teda assisteeris lipuvarda
juures Roosu talu peremees Aivar Rosenberg.
Heiskamise juurde
oli palutud ka kodukandipäevade noorim
osavõtja, kolmekuune
Stella Soon.
Sulbi küla lipp heisati Sulbi hümni saatel.
Lipuheiskamisele järgnes ametlik pildistamine ja rongkäik Sulbi va-

baõhulavale.
Kuna tänavuse kodukandipäeva teemaks oli
koolipõlv Kärgula ja Sulbi
koolis, siis kandis ka kontsert-etendus «Noorus on
hukas» kooliteemalist sõnumit.
Sulbi isetegevusringid,
ansambel Helin ja tantsurühm Marid olid kehastunud ajaloolisteks ja tänapäeva koolinoorteks, kelle
õpetajad on kogemata ajas
ja ruumis kohta vahetanud.
Pööraste seikluste tulemusena sai õpetajatele selgeks, et lapsed on igal ajal
toredad, lihtsalt aeg on erinev.
Pärast etenduse lõppu
paluti kõikidel, kes Kärgula
või Sulbi koolis töötanud,
püsti tõusta. Kõikidele endistele töötajatele seoti kae-

la Sulbi logoga rätik, ühiselt
istutati väike lillepõõsas lähedal asuva Kärgula kooli
mälestuskivi ette.
Kontserdilt liiguti taas
vana koolimaja juurde, kus
päev jätkus juba tempokama osaga.
Nimelt olid staadionile
rivistunud murutraktorid
ja motorollerid, et aeglustus- ja kiirendussõidus
mõõtu võtta.
Sulbi aeglaseimaks rollerimeheks kuulutati Randel
Konnula, kiireimaks murutraktoristiks sai aga Ermo
Sisask, laste arvestuses võitis Kevyn-Marcus Räst.
Pärast
autasustamist
pakuti kõikidele hernesuppi. Kogu päeva olid avatud
töötoad.
Reet ja Rita Kääri juhendusel sai värvida kipskujusid, viltida ja pärlitest

Sulbi küla lipu heiskamine.

Kärgula ja Sulbi kooli endised töötajad.
ehteid valmistada. Kõik
said tellida omale ka rinnamärgi, kuhu võis oma soovil lisada Sulbi koolimaja,
Sulbi logo või kas või iseenda pildi ja nime.
Müügil olid ka Sulbi
ja kodukandi sümboolikaga meened, jagati Sulbi
kodukandipäeva
voldikuid, mille vahel kõikide
selle piirkonna ettevõtjate

kontaktid. Sulbi kodukandipäeval osales üle
200 endise ja praeguse
sulbilase. Täname kõiki,
kes päeva kordaminekule kaasa aitasid!
Sulbi kodukandipäeva
toetasid: Võrumaa partnerluskogu, Sõmerpalu vallavalitsus, Roosu
talu.

Valla tantsupere Ungaris folkloorifestivalil

Marid Morahalomis.
kaevandusse ja Ladova
Jaskina jääkoobastesse ning
Budapesti linnareis eesti
Sõmerpalu valla tantsupe- keelt kõneleva giidi Peterire – Osula segarühm, Sulbi ga. Unustamatu mulje jääb
naisrühm Marid ja Osula Ungari stepist ja päevalilleseltskonnatantsurühm väljadest ning Slovakkia
Ummamuudu – osales 22.– mägedest ja seal orgudes
31. juulini Ungaris folkloori- asuvatest küladest.
Vaatamata harjumatule
festivalil, kus tutvustasime
kuumusele
ja pikale bussiEesti rahvatantse.
reisile pidasid kõik vastu ja
Kokku oli esinemisi neli. jäid reisiga väga rahule.
Koos meiega esinesid puhkSuur tänu meie reisi toepilliorkestrid Lätist, Poolast tajatele Sõmerpalu vallavaja Rootsist ning tantsijad litsusele, Eesti KultuurkaMoldovast ja Ungarist.
pitalile, Eesti rahvatantsu ja
Esinemiste vahel jäi aega rahvamuusika seltsile.
ringi vaadata Krakowis, BuTänu ka bussijuhtidele
dapestis, Segedis ja Egeris. Taavole ja Jürile ning kõigile
Elamusi pakkusid ekskur- teistele, kes reisi toimumisesioonid Wieliczka soola- le õla alla panid.
MAARIKA ROSENBERG
MAIA MÜÜRSEPP

Meie lõbus tantsupere rongkäigul läbi linna. Lippur on Erki Täkker, assitendid Elina
Laks (vasakul) ja Eliis Paulus.

Osula Ummamuudu ja segarühma tantsijad Morahalomis.

3.–7. juulini toimus Eestis
taas Baltica folkloorifestival, pärimuskultuuriga tegelejate jaoks on see sündmus võrreldav laulu- või
tantsupeoga.
Juba alates 1987. aastast
kordamööda Eestis, Lätis
ja Leedus toimuv Baltica
on pikkade traditsioonidega pärimuspidu, mis toob
kokku
pärimuskultuuri
kandjaid mitmelt maalt.
Festivali mõte on väärtustada oma rahva ehedat ajaloolist kultuuri, tõsta esile
ja hoida väiksemate kohtade eripära.
Kärgula
pärimusring
sõitis festivalile viimasel
päeval, 7. juulil, mil Baltica
päralt oli kogu Eesti vabaõhumuuseum. Taluõuedes
ja külatänavatel toimetasid
sel päeval ligi 1500 festivalil
osalejat. Tantsida, mängida,
rahvalaule ja pillimuusikat
kuulata sai neljas kontserdipaigas kogu päeva vältel.
Meie esinemispaigaks oli
Lõuna-Eestist pärit Rusi
talu õu. Lauldi ka kiigel ja
mererannas. Päeva lõpetas ühine simman, kus sai
tantsida parimate rahvapillimeeste elava muusika
saatel.
On rõõm näha, et pärimusringi lastest on sirgumas toredad eeslauljad.
Meid tunnustas ka Eesti
rahvuslik folkloorinõukogu, andes meile I kategooria oma kodukandi pärimuse väga hea tundmise ja
edasi(k)andmise eest.
Pärimusring on pärimuskultuurihuviliste sõpruskond, perering, kus käivad koos lapsed, vanemad
ja vanavanemad. Kohtume
kaks korda kuus Roosu talu
vabaajakeskuses, et regilaule laulda, ringmänge mängida, rahvapillidega tutvust
teha, rahvakalendri pühasid
tähistada.
Pärimusring
alustab
uut hooaega oktoobrikuus.
Kõik huvilised on teretulnud! Täpsem info tel 5804
8426 (Kati Soon).
KATI SOON

Veaparandus
Juunikuu Sõmerpalu Sõnumites ilmunud loos jõutõstja Rait Veski tänavuste
tulemuste kohta oli viga:
ta saavutas Eesti üliõpilaste
lahtistel meistrivõistlustel
jõutõstmises ametliku Eesti
rekordi, mitte mitteametliku, nagu oli loo pealkirjas.
Vabandage!
SÕMERPALU SÕNUMID
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Uued õpetajad
1. septembrist alustab Osula
põhikoolis tööd eesti keele ja
kirjanduse ning võro keele
õpetajana Merlin Mürk (25).
Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli ﬁlosooﬁateaduskonna.
Peaeriala on tal eesti keele ja
kirjanduse õpetaja põhikooli
II ja III astmes ning gümnaasiumis, kõrvaleriala lõunaeesti
keele ja kultuuri õpetaja.
Töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetajaks saab Sander
Breidaks (23), kes lõpetas
Võrumaa kutsehariduskeskuse puidutöötlemise tehnoloogia eriala.
19. augustist on Sõmerpalu põhikooli direktori kohusetäitja Tiia Linnas.
Inglise keele õpetajaks
saab Kristel Kaun, kehalise kasvatuse õpetajaks Terje
Piirmann ja tehnoloogiaõpetajaks Sander Breidaks.
Muusikapetajana
alustab
tööd staažikas Helga Ilves.

Merlin Mürk.

Sander Breidaks.

Tänavused 1.
klassi astujad

Integratsioon ja Sõmerpalu õpetajad
PILLE KULBERG
Sellel suvel võis taas nii
Sõmerpalus kui ka Võrus
kohata lapsi, kelle kodune
keel on küll vene keel, aga
kes kangesti tahavad ka
eesti keelt paremini osata. Need lapsed olid siin
projekti «Räägime eesti
keeles» raames.
Projekt oli suur, planeeritud 100 lapsele. Õpilased
elasid peredes. Sõmerpalu põhikooli õpetajatest
pakkusid majutust Viia
Haller, Kristi Pettai, Elmi
Mürkhain ja Tiina Rõigas. Projekti juht oli Pille
Kulberg.

Klassijuhataja Sirje Puusepp

Sõmerpalu põhikool
1. Aks-Salvador Hommuk
2. Sten Ivaste
3. Karl-August Jeedas
4. Age-Anett Laanejõe
5. Krismar Lillepuu
6. Anete Kuuskla
7. Egert Vorms
8. Ron-Mattias Vähi
Klassijuhataja Maarja Tamra
Õppeaasta avaaktus toimub Sõmerpalu koolis 1.
septembril kell 10, Osula
koolis kell 12.

Ühisüritusel Rõuge käsitöötares. Ksenia Tzavedlidze (vasakul), õpetaja Annika Kevvai, Alexsander Lvovski, Vladimir Dajenko, Jari-Kalevi Andrejev.

ja arendavat puhkust.
Sihtrühm on pärit IdaVirumaalt, eeskätt Narvast.

Rahastavad niisuguseid
projekte kolmandate riikide kodanike integreerimise
fond,
kultuuriministee-

rium ning integratsiooni
ja migratsiooni sihtasutus
MISA.
Integratsiooniprojektidega on tegeldud 15 aastat.
Peamiselt on need olnud
minu kirjutatud. Aidanud
on mind kõik need aastad
Viia Haller, kes oma väga
hea vene keele oskusega
saab ka kõige suuremad
probleemid lahendatud.
Sihtrühma õpilased on
öelnud ainult häid sõnu nii
Sõmerpalu kooli, õpetajate
kui ka õpilaste sõbralikkuse ja abivalmiduse kohta.
Nende keeleoskus on
oluliselt paranenud ning
paljud on leidnud eestlaste
hulgast sõpru.

Sulbi külateatri suvereis Kihnu
MARET SOON,
näiteringis aastast 2005
Külateatri talvine hooaeg oli esinemisterohke.
Paroodiatükiga «Siin me
oleme» tehti ajalugu: esinemas käidi mitmel pool
Eestis ning anti rohkem
etendusi kui ühegi teise
tükiga. Pärast töist talve
premeeris külateatri seltskond end reisiga väikesele
Kihnu saarele.
Enne saarele jõudmist põikasime läbi Treimani külast
Pärnumaal, et kohtuda kohaliku kuulsuse Ants Lingiga, kes oli avanud oma
koduõuel muuseumi.
Eakas vanahärra oli
huumorimeelne, mahlaka
jutuga ning külalislahke,
näidates oma eksponaate ja
rääkides iga eseme juurde

Osula põhikool
1. Deivid Demant
2. Ugne Hain
3. Mattias Hainas
4. Sandra Kallion
5. Annabel Kipasto
6. Liisa Koha
7. Riho Parker
8. Samuel Erik Saatmann
9. Liis Serv
10. Madli Soon

Projekti sihtrühmaks
on Euroopa kolmandate
riikide kodanikud vanuses
7–19 eluaastat.
Peamine eesmärk on
aidata pereõppe raames
toimuvate tegevustega kaasa nende hariduslikule ja
kultuurilisele lõimumisele
Eesti ühiskonda ning toetada Eestis elavate Euroopa
Liidu mõistes kolmandate
riikide kodanikest ja määratlemata kodakondsusega
noorte eesti keele oskust.
Samuti pakkuda noortele võimalust luua kontakte
Euroopa liidu liikmesriikide, sealhulgas Eesti kodakondsusega
samaealiste
noortega ning tervistavat

Sulbi külateater Kihnu saarel Treimanis.

selle saamisloo. Enne teeleminekut kostitas muhe
mees meid omatehtud veiniga ning sakusmendiks

pani kaasa silmukonservi.
Kihnus ootas meid
meeldiv üllatus. Samal päeval toimus saarel külaliste-

rohke üritus – «Kihnu tantsu päev» –, millest ka meie
osa saime.
Esinejaid oli Saarest ja

Hiiult ning naabrite juurest
Räpinastki: noored, naised
ja segarühma rahvatantsijad. Väike vihmasabin ei
suutnud segada marulist
simmaniõhtut, kus esinejaks ansambel Vanaviisi.
Tutvusime
kihnlaste
elu-oluga, saime teada, mis
mured ja rõõmud on nende
igapäevasteks kaaslasteks.
Külastasime
Kihnu
muuseumi, tutvumaks kultuuri ja ajalooga. Sõime kohalikku kala ja leiba-saia.
Plaanisime ka Kihnu
Virvele külla minna, aga
nagu kuumale staarile kohane, oli vanaproua mandril esinemisturneel.
Ühised tegemised rikastavad ja toovad argiellu vaheldust. Sellepärast hoiabki
näitering kokku. Loodame
ühiselt korda saata veel palju põnevat.

Kaks väärt teejuhti kultuuripärandi aastaks
LIINA VALPER
Sel suvel tuli trükist kaks
koduloolist voldikut: «Vaatamisväärsusi Sõmerpalu
vallas» ja «Osula kalmistu».
Tänavusel kultuuripärandi
aastal võib neid nimetada väärt teejuhtideks selle
kandi ajaloost huvitatud
inimestele.
Voldikud on koostanud
kauane Osula kooli õpetaja, kodu-uurijate juhendaja
Heljo Saar. Trükkis AS Võru
Täht, toetas Sõmerpalu
vallavalitsus. Fotograaﬁna
tegutses Maidu Jaason.
Vaatamisväärsusi
käsitleva voldiku puhul on
tegu kordustrükiga varem
ilmunust. Siit leiab huviline 18 pärimusega seotud
koha kirjeldused, peale
selle ülevaate mõisatest

ja kirikutest. Osula kooli
kodu-uurijad ja noorgiidid
tutvusid nende paikadega
2005. ja 2006. aasta sügisel.
Kohtudes Valdo Valperiga
Eesti kirjandusmuuseumist,
kuulati sealses rahvaluule
arhiivis leiduvaid kohapärimuslegende. Peale nende on
talletatud varem kuuldud
lugusid, näiteks Vambola
Raudsepalt legend Karjasoo
kaksikutest ja Heiki Valgult
pärimus Osula tõrvaajamiskivi kohta.
Osula kalmistut puudutaval voldikul on pildid 14
tuntud persooni hauatähisest. Eraldi on näidatud Vabadussõjas langenute, metsavendade, II maailmasõja
ohvrite, Heimtali sakslaste
ja õpetajate matmiskohad.
Üldse on kogu nimistus arvukalt kooli ja haridusega
seotud inimesi. Matmiskoh-

tade leidmist hõlbustab voldikus olev kalmistuplaan.
Tänavu saab Osula kalmistu rajamisest 130 aastat.
Kalmistu ajaloo, sealsete
rajatiste, hauamärkide ja
matmiskommete kohta on
voldikust mõndagi huvitavat lugeda. Kalmistu on osa
meie minevikust ja kultuuriloost.

1988. aastal uuris toona
Osula kooli IX klassis õppinud Ene Kängsep Osula
kalmistule maetud inimeste elulugusid. Oma panuse
selles tegevuses andis kultuurihuviline vallaelanik
Hilda Iher (1915–1989).
2007.
aastal
jätkas
uurimistööd VI klassi õpilane Elina Laks. Tema koosta-

tud giidireferaat Osula kalmistust pälvis tunnustuse
ka üleriigilisel noorgiidide
konkursil. Aastakümnete
jooksul talletatud materjalile lisa otsides koostas Heljo
Saar kõnealuse voldiku,
trükkimine sai teoks tänu
Sõmerpalu vallavalitsusele.
«Tänan kõiki, kes kaasa aitasid. Aituma Maarika
Rosenbergile, kes aitas leida voldikute trükkimiseks
raha. Suur tänu trükikoja
Võru Täht rahvale, eeskätt
küljendaja Aime Sulele.
Kumbagi voldikut trükiti
tuhat eksemplari. Voldikud
said valmis just kodukandipäevadeks. Külade esindajate kaudu jõudsid need igasse külla. Kalmistuvoldiku
said ka Urvaste ja Heimtali
kirik. Samuti anti voldikud
raamatukogudele,»
ütles
koostaja.
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Täna ei saa vaikida kaunimast,
mis maailmas olemas –
naeratavast lapsenäost
ja eriti tillukese õigusest elule.

Suvistest teetöödest
Sel suvel on toimunud
teetööd nagu varasematelgi aastatel.
Küll leidsid volikogu
ja vallavalitsus vajaliku
olevat pöörata kruusateede hoolduse kõrval
rohkem tähelepanu ka
valla mustkattega teede
ja platside olukorrale.
Pindamistöid tehti
ligi 10 000 m². Pindamistööd telliti ainult
avalikult kasutatavate
teede korrastamiseks.
Järvere asulas mõnel
teel tehti ainult augupa-

randust, sest oli lootus, et
vee- ja kanalisatsiooniprojekt leiab KIKilt toetust,
ning enne kaevetöid ei olnud mõistlik raha kulutada. Kahjuks tuleb taotlusega uuele ringile minna.
Ka eraisikud tellisid ja
rahastasid vastavalt oma
võimalustele pindamistöid
oma kinnistul.
Majaühistutelt tuli päringuid, miks nende teid ja
parklaid ei pinnata, kas või
nende kontole kogutava
hooldusraha eest.
Arvestama peab seda,

et pindamistöö on kallis
ja majades elab ka peresid,
kes autot ei kasuta.
Kõigil majadel on võimalik ise vajalikud auguparandused ja pindamistööd tellida.
Võrumaal võib hinnaküsimise (teeﬁrmade kodulehel) teha ASile Eesti
Teed ja ASile Kagu Teed.
Kui sügistööd lõpevad,
on kindlasti kavas korrata
ka kruusalaadimist Sulbi
karjääris. Sellest teatame
soovijatele veidi ette.
Siiski oleks hea, kui oma

soovidest antaks veel
kord vallavalitsusele
teada, eriti kui veost
on räägitud eelmise korra vedajatega.
Praegu ei ole veel
teada, kes laadimisja veotöid tegema
hakkavad.
Praegu on hea
aeg ka oma teeääred
võsast ja okstest
vabastada, et ei tekiks lahkarvamusi
lumelükkajatega.

Sõmerpalu valla
valimiskomisjon

kella 18 esitatud kandideerimisdokumentidel esineb
vigu, mille parandamise
tähtaeg on 12. september,
kuni 18 ) kella 16–18.

Vallaametnike eposti aadressid

haridus- ja kultuuritöö spetsialist Maarika
Rosenberg
maarika.
rosenberg@gmail.com;

Sõmerpalu valla valimiskomisjon asub Sõmerpalu
vallavalitsuse
ruumides
vallasekretäri
kabinetis
aadressil Sõmerpalu alevik,
Sõmerpalu vald.
Telefon 786 8800, 5197
1490; e-post maia@spalu.
ee.
Valimiskomisjoni tööaeg
tööpäeviti (E–R) on:
21. augustist 16. septembrini kella 15–16, 10. septembril kella 16–18.
12. septembril (vajadusel,
kui 10. septembril enne

Elukoha andmete täpsustamine
Seoses lähenevate valimistega (20. oktoobril) palub
vallavalitsus vallaelanikel
kontrollida oma elukoha
aadressi. See on vajalik, et
ei tekiks probleeme valijakaardi kättesaamisega.
Selleks pöörduge registripidaja-sotsiaaltöötaja Maria Saarme poole tel 786
8804; maria@spalu.ee.
SÕMERPALU
VALLAVALITSUS

Valla
valimiskomisjoni
koosseis:

Alates augustikuust on
muutunud mõned vallaametnike e-posti aadressid:

valimiskomisjoni esimees:
Maia Müürsepp;

Sõmerpalu vallavalitsuse
üldaadress: maia@spalu.ee

valimiskomisjoni liikmed:
Maria Saarme, Aige Uljas,
Aleks Pai, Üllar Land;

vallavanem Aare Hollo
aare@spalu.ee;
vallasekretär Maia Müürsepp maia@spalu.ee;

valimiskomisjoni asendusliikmed: Aleksandra Kerge,
Ere Pihooja.
SÕMERPALU
VALLAVALITSUS

pearaamatupidaja
Kaidi
Järvpõld spalu.vald@mail.
ee;
maakorralduse spetsialist
Aleks Pai aleks@spalu.ee;

ALEKS PAI

registripidaja- sotsiaaltöötaja Maria Saarme
maria@spalu.ee;
sotsiaaltöö ja lastekaitse
spetsialist Piret Vaher
piret@spalu.ee;
raamatupidaja
Tigasing
vald@mail.ee;

Nääli
raamat.

noorsootöö
korraldaja Aige Uljas aige.
uljas@gmail.com.
SÕMERPALU
VALLAVALITSUS

Mihklipäeva tähistatakse koos

Sulbi mihklilaadaga
laupäeval, 28. septembril algusega kell 10 Sulbis.
Endiselt on oodatud kõik isetootjad ja -tegijad, käsitöölised, an�igimüüjad.
Toimuvad oksjon ja laadaloterii, avatud on pannkoogikohvik.
Käerammu saab katsuda poksimasinal.
Avatud mitmesugused töötoad – villast lõngani.
Laada lõpetab traditsiooniliselt külateatri etendus.
Info ja müügikohtade broneerimine tel 516 5751, 5199 7981.

Õnnitleme lapse sünni puhul!
Gaile Tammemägi ja Taavi Serv
tütar SÄDE HEIDI
Tuulika Kivest ja Reio Varrik
tütar MARITE
Maarja Jeedas ja Toomas Raag
tütar ADELE
Merili Küppar ja Vaido Ermel
tütar EMMA

Õnne sünnipäevaks!
Et teil oleks elus päikest, siis on teil valgust.
Et teil oleks laulu, siis on teil lusti.
Et teil oleks sõpru, siis on teil soojust.
Et teil oleks tervist, siis on teil kõike.

September

Oktoober

Linda Pommer 85
Leili Tiganik 75
Taisija Seemann 70
Lehte Hani 70
Mare Soon 70
Vaike Raudsepp 70
Elli Leok 81
Kalju Plangi 82
Lembit Meier 82
Meida Remmelga 83
Hilja Reiman 86
Valter Raudsepp 86
Voldemar Hausmann 86
Miralda Helstein 89

Endla Sarapuu 85
Vello Veske 75
Maia Nõmmik 70
Maria Junolainen 81
Selma Suvi 81
Aliide Kumm 82
Õie Leok 82
Varju-Edel Perakond 82
Heljula Plangi 87
Roosi Siliksaar 87
Adeele-Alviine Asi 96

Meil kõigil on miskit head ja suurt,
mis on olnud vaid meie päralt.
See maa peale siis ka
veel elama jääb,
kui sulgub kord sinine värav.

Mälestame meie hulgast
lahkunuid
Toomas Kähri
Aime Perv
Garonne Ots
Heiki Musika
Ervin Hurt

Kirikuteated
Ärge kurvastage, sest rõõm Issandast on teie ramm! Ne. 8:10

Beebidega
mängima!

Ohtlike jäätmete
kogumine

Euroopa Liidu
toiduabi

Ootame huvikooliavaldusi

Beebimängumaa Sõmerpalu lasteaias ootab beebisid
emme, issi või hooldajaga
alates 3. septembrist teisipäeviti ja reedeti algusega kell
10.30. Täpsem info www.
lepatriinud.ee/ringid/beebi-mangumaa või helena.
helekivi@mail.ee, 5332 5194.
HELENA HELEKIVI

Vallakodanikud, kes soovivad ohtlikke jäätmeid ära
anda (külmikud, televiisorid, raadiod, arvutid, lambid jne), pöörduge vallavalitsusse ning pange nimi
kirja.
Ootame teateid kuni 9.
septembrini telefonil 786
8800 või maia@spalu.ee.

Euroopa Liidu toiduabi jagatakse vähekindlustatud
Sõmerpalu valla elanikele
Sõmerpalu vallavalitsuses
3., 4. ja 5. septembril (kella
9–15).
Infot toiduabi jagamise kohta saab tel 786 8807
(Piret Vaher), 786 8804
(Maria Saarme).

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

1. septembril kell 11 Urvaste kirikus lasteõnnistamine
eelolevaks kooliaastaks.
8. septembril kell 11 leskedepüha Urvaste kirikus.
15. septembril kell 11 jumalateenistus Urvaste kirikus.
Pärast jumalateenistust algab sügisleerikool.
22. septembril kell 11 jumalateenistus Urvaste kirikus.
29. septembril kell 11 mihklipäeva jumalateenistus Urvaste kirikus, kell 17.30 Sõmerpalu hooldekodus.
6. oktoobril kell 11 jumalateenistus Urvaste kirikus.
13. oktoobril kell 11 lõikustänupüha jumalateenistus
Urvaste kirikus, kell 14 Heimtali kirikus.
ÜLLAR SALUMETS, Urvaste koguduse õpetaja
tel 511 8271
Väljaandja: Sõmerpalu Vallavalitsus, Trükk: AS Võru Täht

