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Võru linnavalitsuse ja -volikogu infoleht

LINNA LEHES:
Võru on 2007. aasta metsapealinn
Jõululaadal oli kauplejaid üle seitsmekümne
Järve Kooli projekt „Aken minu maailmas”
pälvis SA Archimedese meene
Täitus pool sajandit Võru
Muusikakooli avamisest

Võru Linnavalitsus ja -volikogu soovivad Võru linna elanikele rahulikke jõule ja rõõmsat vana aasta lõppu.

...et uus tuleks veelgi parem

Päästeameti ennetuskampaania
„Tuleohutud jõulud”

Kätte on jõudnud igal aastal üks
oodatuim aeg – jõuluaeg. Vaatamata sellele, et on pime ja pikkade öödega aeg, on jõulupühad
siiski kõigi südameis üks helgamaid ja ilusamaid hetki. Vana
aasta lõppedes on kõigil hinges
vaikne soov, et uus tuleks eelmisest parem ja edukam.
Jõulutunne toob meisse mingi seletamatu rahu ning ma loodan, et kasvõi korraks tundub
nagu seiskuks aeg, andes meile
viivukese mõtlemisaega – vaatamaks tagasi möödunud aastale ja heites lootusrikkama pilgu
järgnevale.

Minul, Võru linnapeana on
südames soov, et uus aasta tuleks linnale veelgi edukam, kui
seda on lõppev.
2006. aasta on Võru linnale
olnud edukas. Suurematest objektidest valmis aasta alguses
ammuoodatud spordihall, korda said Koreli oja kaldad, kuhu
tulevatel aastatel hakatakse rajama parke, jalgteid jm. Suvel
tehti korda Kesklinna park, mis
oma uue ilme ja komponentidega on üks ainulaadsemaid Eestis. Koostöös Läti sõpruslinna
Aluksnega said Euroopa rahakoti toel korda Tamula ääres asuv

Juudi park koos laste mänguväljakuga, rannaäärsetele tänavatele
paigaldati uus valgustus, rannas
lookleb laudtee ning paigaldatud
on infoviidad ja palju muud.
Palju oleme mõelnud lastega perede toetamisele – tänavu
suurendasime sünnitoetusi 5000
kroonini, samuti kooliminevate laste nn ranitsatoetusi 1500
kroonini ning kopsakamaks on
läinud beebipakid. Kõik kolme
ja enama lapsega pered Võru linnas on vabastatud lasteaia koha
tasust. See kõik on aluseks, et
selles valdkonnas edasi minna.
Tuleva aasta prioriteetideks ole-

me seadnud lapsed ja pereväärtused. Tahame korrastada linna
lasteaedu, luua juurde mänguja spordiväljakuid, et linna igas
elamupiirkonnas oleks lastel tegevust.
Võru linna väärtusteks on
turvalisus ja see, et vajalikud asjad on alati lähedal. Siin on hea
keskkond laste kasvatamiseks
ja sellest annab märku ka statistika, mis näitab laste sündide
kasvu. Lapsed on meie tulevik,
millesse tuleb investeerida.
Jõulud on aeg, mil mõeldakse rohkem lastele, perele.
Meil kõigil on pidevalt kiire,

eriti aasta lõpus, mil püütakse veel ära teha asju, mis aasta
jooksul ehk ripakile on jäänud.
Siiski loodan, et leiate kõik aega
oma pere, laste ja lähedast jaoks
– et kord aastas tunda seda erilist
tunnet - jõulutunnet, mis tegelikult tähendabki armastust, rõõmu ja soojust teineteise vastu.

TÕNU ANTON
Võru Linnavolikogu esimees

jenduseks, millest loomult põhjamaine eestlane vahel sõnades
väljendamist vältinud on.

Vabandamine ja andestamine
teevad iga inimest ainult suuremaks ja paremaks.

end paremaks muuta ja selle usu
läbi oma meelt parandame.

Taas on käes aasta kõige oodatum aeg – jõuluaeg. See aeg on
seotud paljude asjadega nii looduses kui ka inimeste uskumustes ja lootustes. Jõuluaja tavad ja
kombed on nii suure tähtsusega
ja nii erilised, et nende järgimine
on enesestmõistetav ja loomulik
meile kõigile.

Jõuluaeg on kohtumiste ja tervituste aeg. Ikka juhtub nii, et
mõni hea sõber või tuttav on
aasta jooksul kaugemaks jäänud,
sest kiire elutempo tõttu või teineteisest eemal olles on omavaheline suhtlemine harvaks
jäänud. Jõulutervitus või külaskäik on kinnituseks, et kontakt
selle inimesega on ka edaspidi
oodatud.

Jõuluaeg on heategude aeg.
Jõuluajal tehakse asju, mis
muidu sageli tegemata jäävad.
Meie ümber on inimesi, kes
elus nii hästi hakkama ei saa
kui meie ise. Kindlasti on kodus
asju, mida ise ei vajata, kuid mis
on heas seisukorras ja võiksid
kellegi poolt kasutamist leida
veel ka edaspidi. Vaadates tähelepanelikumalt enese ümber
märkame kindlasti neid, kellele
võiksime neid pakkuda.

küünla saame vaid oma mõtetes
meenutada koos oldud aegu ja
nii väljendada neile oma tänu.
Ka üksik küünlaleek muudab
pimeduse valgemaks. Kui küünlaleeke on tuhandeid, siis saab
valgeks kogu ümbrus, väljendades nõnda elavate tänu neile,
keda enam meie hulgas ei ole.

Jõuluaeg on kinkide tegemise
ja kinkide saamise aeg. Kink,
mis on tehtud südame sunnil,
teeb rõõmu nii kingi tegijale
kui kingi saajale. Jõulukink tähendab, et selle saaja on kingi
andjale eriline isik, kas siis pereliige, sõber, hea naaber või kallis
inimene. Jõulukink võib saada
väga suure ja sügava tunde väl-

Jõuluaeg on lepituste aeg. Vahel juhtub, et me oleme kas sõna
või mõtlematu teoga teinud haiget meile kallitele inimestele.
Jõuluaeg loob võimaluse astuda
samm arusaamatusele lahenduse
otsimise suunas. Seda sammu
tehes antakse mõista, et ollakse oma eksimusest aru saadud.

Jõuluaeg on meenutuste aeg.
Elus on asju, mida meist keegi
enam muuta ei saa. Meie hulgast
jäädavalt lahkunud kallid inimesed elavad edasi meie mälestustes. Süüdates jõuluõhtul kalmul

Jõuluaeg on kristlastele suurim püha. Jeesuse sünnist alates
sai kristlastele käsuõpetusest armuõpetus, millel on inimestele
üksainus soov – armastage oma
ligimest ja siis käib teie käsi hästi. Usk, mis ühendab maailmas
sadu miljoneid inimesi, annab
inimestele veel ühe võimaluse. Võimaluse, mida ei saa üks
inimene teisele anda, võimaluse
saada lunastust igas asjas ja alati, kui me ainult tõsimeeli usume, et mitte miski ei takista meil

Soovime teile, head võrulased, lootust, armastust, rahu,
õnne ja ilusaid jõulupühi.
IVI EENMAA,
linnapea

Jõuluaeg on valguse tuleku aeg.
Looduses on möödas kõige pimedam aeg ja iga järgmine päev
saab pikkust ja valgust juurde.
Valguse tulek muudab meie
meeled rõõmsamaks ja hinge
poeb kevade ootus. Laskem välja paista ka sellel valgusel, mis
on on peidus meie hinges ja südametes, et maailm meie ümber
oleks parem ja helgem. Suured
asjad saavad alguse väikestest.
Hea sõna võidab võõra väe ja
headust ei ole maailmas kunagi
liiga palju.
Kauneid ja rõõmurikkaid
jõulupühi teile, kallis Võru linna
rahvas!
Palju õnne, tugevat tervist
ja soovide täitumist teile uuel,
2007. aastal!

Võru Linna Leht
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Päästeameti ennetuskampaania „Tuleohutud jõulud”:

Uuest aastast muutuvad
bussipiletite hinnad

Kahjutuli võib alguse saada
pisiasjast
Jõuluaeg toob inimeste ellu
elevust, sära ja kauneid
hetki, kuid mitte ainult.
Paraku juhtub ka jõulude ja
aastavahetuse perioodil traagilisi tuleõnnetusi, kuna sel
ajal kasutatakse tavapärasest
rohkem lahtist tuld ja inimeste tähelepanu on peomeeleolus
hajutatud.
Päästeameti andmetel hukkub igal aastal Eestis tuleõnnetuste tagajärjel keskmiselt 130
inimest, neist 80% hukkub kodudes ning enamus õnnetusi on
põhjustatud inimeste endi hooletusest. Kahjuks tuleb tõdeda,
et ka Võru maakonnas juhtub
palju tuleõnnetusi just eluhoonetes. Paaril viimasel aastal on
Võrumaal talveperioodil kahjutuli hävitanud mitmeid kodusid.
Külmal ja pimedal talveajal
ning jõulude ja aastavahetuse
melus varitseb meid hulk ohte,
kuna sel ajal on lahtise tule kasutamist tavapärasest rohkem.

Jõulukinkide ootusärevuses ja
aastavahetuse elevuse keskel kipuvad ununema elementaarsed
tuleohutusnõuded, millega käib
kaasas ka kindel usk, et minuga
ju tuleõnnetust ei juhtu. Ometi
ei tea me seda kunagi.
Mõned soovitused, et jõuluaeg rahulikult mööduks:
•
Küünlad ja kaminatuli
toovad õhtutesse õdusust, kuid
nende järelevalveta jätmine on
lubamatu. Parim koht küünaldele on seal, kus lähedal ei ole
kergesti süttivaid esemeid.
•
Oluline on meeles pidada, et elektrijuhtmeid ei tohi
üle koormata. Ülekoormatud ja
vigased elektrijuhtmed süütavad kahjutule väga kergesti. Ka
elektriküünalde vigased juhtmed
võivad põhjustada tulekahju.
•
Isegi käreda pakasega
kütke mõõdukalt ning vastavalt
küttekeha
kuumataluvusele.
Ülekütmine ja korrastamata kütteseadmed on külmal aastaajal

sagedaseim tulekahju põhjus.
•
Pärast suitsetamist kustutage hoolikalt sigaret tulekindlasse tuhatoosi või kaminasse.
Voodis suitsetamine on kaasa
toonud enim traagiliste tagajärgedega tuleõnnetusi.
Ka väikesest sädemest, mis
on tekkinud toidu valmistamisel või küünla põletamisel
võib väga kergesti alguse saada
ettearvamatute tagajärgedega
tuleõnnetus. Seega püüdkem
jõulusaginas ja peomeeleolus tähelepanu pöörata tuleohutusele
oma kodudes ning mitte kaotada
valvsust!
Ning lõpetuseks, tehke oma
lähedastele elu päästev jõulukingitus suitsuanduri näol!
Turvalisi ning rõõmsaid jõulupühi!
Erki Remmelkoor
Lõuna-Eesti Päästekeskus
Ennetustöö büroo

Võru Linnavalitsus tuletab meelde, et tuleval aastal muutuvad
linnaliinibusside piletite hinnad, kuna jätkub bussijuhtide palgakasv, samuti on kallinenud hooldus- ja remonditeenused.
Tasuta sõidu õigus kehtib Võrus linnasisestel bussiliinidel 70aastastele ja vanematele, Võrumaa Sõjameeste Ühenduse liikmetele
ning ajateenijatele.
VLL

1. jaanuarist 2007 on sõidupiletite hinnad Võru linna
sisesel bussiliiniveol:
soodusüksikpilet eelmüügist

üksikpilet eelmüügist
üksikpilet ühissõidukist
viieteistkümne päeva pilet
viieteistkümne päeva sooduspilet
kolmekümne päeva pilet
kolmekümne päeva sooduspilet
üheksakümne päeva pilet
üheksakümne päeva sooduspilet

5.- (praegu 4.-)
6.- (praegu 5.-)
8.- (praegu 6.-)
95.- (praegu 80.-)
60.- (praegu 40.-)
175.- (praegu 165.-)
100.- (praegu 85.-)
410.- (praegu 390.-)
215.- (praegu 195.-)

SA Võru Spordikeskus kuulutab välja konkursi

Spordikeskuse juhataja

Võru on 2007. aasta metsapealinn
Detsembri algul valis Eesti
Metsaseltsi volikogu kolme
kandidaadi hulgast 2007. aasta metsapealinnaks Võru.
Metsapealinna tiitel antakse
Võru linnale pidulikult üle tuleva aasta 7. mail, mil avatakse
2007. aasta metsanädal. Metsapealinna tiitli annab üle Kunda
linn ning seda kantakse kuni uue
metsanädalani 2008. aastal.
Novembris kohtus Eesti
Metsaseltsi delegatsioon Võru
linna juhtidega ja kuulas ära nende nägemuse Võrust kui järgmisest metsapealinnast. „Võrul
on pikad puidutöötlemise traditsioonid. Ja kui sellele lisada
Võrumaa oma metsarikkusega,

siis sobib Võru igati järgmiseks
metsapealinnaks”, ütles linnapea proua Ivi Eenmaa.
Võru maakonnast on metsaga kaetud pool. Enamlevinud
on kuusikud ja männikud. Hästi
arenenud puidu- ja mööblitööstus on teada-tuntud ka Eesti piiridest kaugemal. Suuremad ja
tuntumad selle valdkonna ettevõtted on AS Toftan ja AS Wermo. RMK 64 metskonnast asub
Võrumaal Antsla, Misso, Roosa ja Võru metskond ning osa
Erastvere ja Ilumetsa metskonnast. Ühtlasi on Võru üks väheseid kohti Eestis, kus on võimalik puidutöötlemist õppida.
Täpsem koostööplaan met-

sanädala läbiviimiseks lepitakse
Eesti Metsaseltsi ja Võru linna
vahel kokku jaanuari esimeses
pooles.
Eesti Metsaselts on mittetulundusühing, mille eesmärgiks on
ühendada metsandusliku mõttelaadiga metsandustöötajaid ja
metsandus- ning loodushuvilisi
isikuid, kellel on ühised aated
Eesti metsanduse arendamisel
ning metsa kasutamisel ja kaitsel.
Heiki Hepner,
Metsanädala korralduskomitee
juht

Tööülesanneteks on:
• spordikeskuse juhtimine ja arendamine ning
igapäevase töö efektiivne korraldamine
• spordikeskuse varade haldamine
Eeldame:
• kõrgharidust
• juhtimiskogemust
• head eesti keele oskust kõnes ja kirjas
• arvuti kasutamise oskust
• tehnilist taiplikkust
• koostöövalmidust ja head suhtlemisoskust
• juhtimisalast strateegilist
mõtlemist ja analüüsivõimet
Kasuks tuleb:

Täitus pool sajandit Võru Muusikakooli
avamisest
Detsembri algul tähistati kultuurimajas Kannel piduliku kontsert-aktusega Võru Muusikakooli 50. juubeliaastat.
Muusikakooli
esindajad
süütasid küünlad endiste kooli
direktori ja õpetajate haudadel,
tutvuda sai kooli elu-oluga, harjutada pilli, kohtuda õpetajate ja
endiste koolikaaslastega. Avatud
oli ka fotonäitus kooli ajaloost,
mille koostajaks oli õpetaja Elviira Varik – Zaborski.
Võru Muusikakool avati 1. septembril 1956. aastal. Algselt tegutses kool
kultuurima“Kannel” ning siis
asus muusikalist haridust saama
50 õpilast. 1963/1964 õppeaastal ületas õpilaste arv 100 künnise, 200 õpilaseni jõuti 1977 /78
õppeaastal.
Viimased 10 aastat on õpilaste arv püsinud 250 ringis,
millele lisanduvad eelkoolis

ametikohale.

•
•

majanduslik kõrgharidus
vene ja inglise keele oskus suhtlustasandil

Kandideerimiseks saata CV koos motivatsiooniga
8. jaanuariks 2007.a. aadressil Räpina mnt 3A Võru
linn 65606, SA Võru Spordikeskus. Ümbrikule
lisada märgusõna „Juhataja konkurss.“

Leitud asjad ootavad
omanikke

Alates 2003. aastast on muusikakooli direktor Celia Roose.

Lõuna Politseiprefektuuri Võru Politseijaoskond on Võru Linnavalitsusele üle andnud leitud esemed, mille omanikku pole senini
leitud. Esemed on politsei poolt leitud Võru linna erinevatest piirkondadest.
Seadusest tulenevalt on politseil kohustus anda leiud üle kohalikule omavalitsusele, kui omanikku ei leita.
Leidude hulgas on nii naiste, meeste kui ka laste jalgrattaid, mobiiltelefone, rahakotte ja üks rula. Kui kellelgi on mõni nimetatud
asjadest kadunud või varastatud enne 2006. aasta oktoobrit, siis
nimetatud asjad on hoiul Võru Linnavalitsuses ning täpsema info
saamiseks pöörduda Võru Linnavalitsus majandusspetsialisti poole
Jüri tn 11 või telefonil 785 0933.

VLL

VLL

Orkestri ees Aivar Raigla, muusikakooli vilistlane, kes pärast pikki
aastaid taas muusikakoolis, sedapuhku õpetaja rollis

õppivad lapsed. 2003. aasta sügisest tegutsevad ka muusika
huviringid – vokaalansamblid ja
Võru Poistekoor.
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Jõululaadal oli kauplejaid üle
seitsmekümne
9. ja 10. detsembril toimus
Võrus Vabaduse väljakul linna
tänavune jõululaat. Kauplejaid oli tunduvalt rohkem kui
läinud aastal (üle 70), mistõttu
kõik platsile ei mahtunudki ja
kauplemine käis ka Vabaduse
väljakuga piirneval Uuel tänaval.
On tore, et oma käsitööd
olid pakkumas ka kolm kauplejat Lätimaalt, kes lubasid
Võru laatadel edaspidigi osaleda. Uusi kauplejaid oli teisigi –
noored Setumaalt, leivategijad
Saaremaalt, sooja suppi pakkusid naiskodukaitsjad, kuuma
verivorsti hapukapsaga aga
Valgast pärit toitlustusfirma
Sarrogo OÜ.
Ka ostjaid, kultuuriprogrammi nautlejaid ja muidu
uudistajaid jagus mõlemale
päevale. Rõõmu ja rahulolu

„Jõululaat-Ivi ja kapsad“: Lisaks linnapea traditsioonilistele
avasõnadele, pani Ivi Eenmaa laadal ette ka põlle ning asus
kauplejatele appi jõulukapsaid müüma.

pakkus see üritus kindlasti nii
müüjatele, ostjatele kui korraldajatele. Viimased said kindlasti rikkamaks ka uute kogemuste võrra.

Suur tänu veelkord kõigile
osalejatele.
Sirje Randver,
Ettevõtluse spetsialist

Võru Linna Leht
Võru Sümfoonilise Muusika Ühing esitleb:

Uusaastakontsert
ansamblilt “Tallinn
Baroque”
Vanamuusikaansambel Tallinn Baroque kontserdid on
barokkmuusikale omase sära, peensuse ja sisemise särtsuga. Terviklikuks ajastu peegliks muudavad kontserdid
barokkmuusika instrumendid ja kostüümid. Ansambel on
aastakümneid esinenud Euroopas, pälvides kiitust tuntud
kontsertlavadel. Eestimaa kontserdid on toimunud nii kultuuri- ja rahvamajades, koolides ja loomulikult vastava
ajastu mõisates.
Ansambli koosseisus on tunnustatud vanamuusika
virtuoosid, Tallinna Riikliku Konservatooriumi kasvandikud Liina Saari (sopran), Raivo Tarum (zink, krummhorn,
barokktrompet), Tõnu Jõesaar (fiidel, viola da gamba,
barokktšello) ja Imbi Tarum (klavessiin).
Liina Saari on õppinud lisaks Itaalias ja Hollandis.
Oli aastaid teater Estonia solist, on laulnud koos Tallinna
Kammerkooriga, Tallinna Keelpillikvartetiga, ka paljudes
välisriikides ja mitmetel festivalidel.
Raivo Tarum on kuulunud Eesti Riikliku Sümfooniaorkestrisse (ERSO) ja ligi 20 aastat Hortus Musicusse, kus
ta mängis ajaloolisi puhkpille. Raivo Tarum on varajase
instrumentaal tunnustatuim spetsialist Eestis. Kontsertreisid on viinud peaaegu kõikidesse Euroopa riikidesse ka Israeli ja USA-sse.
Tõnu Jõesaar on olnud ERSO tšellorühma kontsertmeister, mänginud Euroopa Barokkorkestris, Tallinna
Keelpillikvartetis, ansamblites Corelli Consort, Rondellus,
NYYD Ensemble ja mujal.
Imbi Tarum lõpetas konservatooriumi professor Bruno Luki klaveriklassis, täiendas end tuntud meistrite Ton
Koopmani ja Vaughan Schleppi klavessinikursustel Rootsis, Hollandis jm. Mängis üle 20 aasta ansamblis Hortus
Musicus. Ta on olnud orkestrisolist Eestis, Soomes, Taanis ja Saksamaal. On rahvusvaheliste klavessiinipäevade
kunstiline juht, klavessiini ja basso continuo õppejõud
muusikaakadeemias ja juhatanud vastavaid kursusi Eesti ja
välismaal.
Nimekate muusikute ansambel Tallinn Baroque kontsert toimub uue aasta teisel pühapäeval, 14. jaanuaril
kell 16 Võru kultuurimajas “Kannel”.
Ilmar Kudu

„Päkapiku lasteaed“ – Jõululoterii leti taga tegutsesid päkapikud „Päkapiku“ lasteaiast.

Järve Kooli projekt „Aken minu maailmas” pälvis
SA Archimedese meene
Sihtasutus Archimedes valis
etteantud kriteeriumitest lähtuvalt välja 2006. aastal edukamalt
ja tulemuslikumalt lõppenud
projektid ja tunnustas neid Lillepaviljonis Sihtasutuse Archimedes meenega. Käesoleva
aasta meeneks oli liivakell, mis
oli valmistatud klaasikunstniku
Eeva Käsperi poolt.
Meene saajaks oli valitud
ka Võru Järve Kool projektiga
“Aken minu maailmas”. Meene
anti üle Hariduskoostöö EXPRO 2006.a. projektitulemuste
näitusel. Meene üle andmisel
osalesid Võru Järve Kooli projekti juht Reet Kangro ning eripedagoogid Eve Morel ja Epp
Roon. Näitusel osaleti ka projektitulemuste väljapanekuga.
Socrates ja Leonardo projektitulemuste näitusel “Hariduskoostöö EXPRO 2006”
oli esindatud üle 40 Socrates projekti ja üle 20 Leonardo projekti
läbi aegade. Kohal oli 26 kooli
(Comenius) ja 20 kutsekooli üle

Eesti, lisaks mitmed kõrgkoolid,
koolituskeskused, täiskasvanuharidusasutused,
kirjastused,
muuseumid jt.
Tutvustati põnevaid tooteid
ja tulemusi, mis olid valminud
Comenius koolide koostöö,
Erasmus ülikoolide vahelise
koostöö, Grundtvig täiskasvanuharidusasutuste koostöö, Lingua keeleõppe arendamise ning
Leonardo arendus- ja vahetusprojektide raames.
Näitusel saadi põnevaid projektiideid, mida oma asutuses
või õppetöös rakendada, samuti
kasulikke tooteid.
Lisaks
projektitulemuste
väljapanekule oli planeeritud
ka muid huvitavaid ettevõtmisi:
- tunnustati parimaid Socrates
projekte ja Leonardo kajastustekonkursi võitjaid ning ComeniusLehe konkursside parimaid;
- oli avatud „Socrates & Leonardo
infopada“, kus jagati teavet uue
programmi võimaluste kohta;
- „Socrates & Leonardo töö-

padades“ oli võimalik arutleda
huvipakkuvatel teemadel nii
projektide koordinaatorite kui
Socrates büroo ja Leonardo keskuse töötajatega.
Üritus oli hästi korraldatud
ja kokkuvõtvalt võib öelda, et
päev läks korda. Pidulikult üle
antud liivakella juurde kuulus
tänukiri, kus märgitakse, et SA
Archimedese meenega tunnustatakse aktiivseid ja oma tegevusega haritud ühiskonna kujundamisse panustanud inimesi
ning väärt tulemuseni jõudnud
ja järjepidevust kandvaid projekte. Järve Koolil ongi käimas
juba uus projekt „Vikerkaar”.
See on jätk eelmisele ja kannab
eesmärki arendada õppekasvatustööd toimetulekukoolis.
Igale õpetajale on oluline
tunnustus. Juba järgmisel päeval tulid Võru Linnapea pr Ivi
Eenmaa koos abilinnapea Innar Mäesalu ja linnavalitsuse
haridusosakonna juhataja Peep
Poltimäega üle andma sügisest

lillekimpu koos heade sõnadega
kogu kooli õpetajaskonnale.
Rahulolu on mõlemapoolneomavalitsus toetab kooli ja kool
omalt poolt annab endast parima
tutvustamaks oma linna.

Jõudu kõigile projektidest
osalejatele!
Reet Kangro
Võru Järve Kooli direktor

Linnapea Ivi Eenmaa annab koos Innar Mäesalu ja Peep Poltimäega
lisaks lillekimbule üle ka tunnustavad sõnad Võru Järve Kooli õpetajaskonnale.

Võru Linna Leht
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Soovime oma külastajatele
ning liikmetele
rahulikku jõuluaega ja
meeldivaid kohtumisi
uuel aastal!
SA Võru Pensionäride Päevakeskus,
Eakate klubi Hõbedane Juus ja
staažikate õpetajate
ühendus ASTRA

Kes uuel aastal õnnel kohe sabast ja sarvest
ei oska kinni võtta, on selle kaotanud!
/Fr. R. Kreutzwald ”Lopi ja Lapi”/
Täname kõiki muuseumisõpru
meeldiva koostöö eest 2006. aastal!
Armsaid jõulupühi ja teguderohket uut aastat!
Kreutzwaldi muuseum
Võrumaa muuseum
Mõniste muuseum

Näitus 1944 and its aftermath: Baltic journeys; Baltic destinies (autor Tiina Kirss)
Jaanuar-veebruar 2007
Täname toetajaid ja koostööpartnereid ning soovime
meeldivaid raamatuelamusi uuel aastal!
Võrumaa Keskraamatukogu

Kultuurimaja Kannel
jaanuarikuu kava
Kuni 5. jaanuar Nerva maalinäitus „Lambist võet“
Võru Linnagaleriis
4. jaanuar Kultuuri-, muusikakooli-, raamatukogu- ja muuseumitöötajate uusaasta pidu
Kell 12.00 kultuurimaja Kannel
8. jaanuar - 6. veebruar Toomas Kalve fotod „Vanad ja uued”
ja Epp Margna akrüülmaalid „Olõs ma luudu laulijassõ“
Võru Linnagalerii I – II korrusel

✂

14. jaanuar Ansambel „Tallinna Baroque“
Kell 16.00, kontsertsaalis. Piletid 30, 20 krooni müügil kultuurimaja kassas ja üks tund enne kontserdi algust kohapeal.

„Võro liina tego 2006“
1. Võru Spordihalli valmimine

VÕRU LINNAVALITSUS

2. Koreli oja heakorrastamine (I etapp)
3. Kesklinna pargi rekonstrueerimine
4. Tamula rada (Juudiparki mänguväljaku rajamine,
laudistee rannas, infotahvlid-viidad)
5. ...................................................................

TASUB POSTIKULU

Luba nr. 1378

15. jaanuar Põlva Draamastuudio muusikaline muinasjutt
„Igaviku kutse“
Kell 11.00, 13.00, teatrisaalis. H.C. Anderseni muinasjutu „Merineitsi“ ainetel. Lavastaja Helje Põvvat. Lavastuses osalevad
Põlva Draamastuudio, E Stuudio lastekoor, tantsijad A. Laine
juhendamisel jt. Piletid 25 krooni müügil kultuurimaja kassas ja
üks tund enne etenduse algust kohapeal.

6. ...................................................................
15. - 21. jaanuar Väärtfilmipäevad
Võru kultuurimajas Kannel.

7. ...................................................................
8. ...................................................................

MAKSTUD VASTUS
Eesnimi ..........................................................
Perekonnanimi ...............................................
Kontaktandmed: aadress ...............................
.........................................................................
telefon ...............................................

EESTI
Võru Linnavalitsus
Jüri tn 11
65620 VÕRU

25. jaanuar Võru Teatriateljee lavastuse „Pilvealused kuukoerad“ esietendus
Kell 19.00, teatrilava black – boxis. Lavastaja Tarmo Tagamets.
Piletid 60, 40 krooni eelmüügis kultuurimaja kassas ja üks tund
enne etenduse algust kohapeal.
26. jaanuar Võru Teatriateljee lavastus „Pilvealused kuukoerad“
Kell 19.00, teatrilava black – boxis. Lavastaja Tarmo Tagamets.
Piletid 60, 40 krooni eelmüügis kultuurimaja kassas ja üks tund
enne etenduse algust kohapeal.
31. jaanuar Vana Baskini Teatri lavastus „Krokodill“
Kell 19.00, teatrisaalis. Lavastaja Mark Rozovski (Moskva). Piletid 110, 90 krooni müügil kultuurimaja kassas ja üks tund enne
etenduse algust kohapeal.
VÕRU LINNA LEHT
Trükitud AS VÕRU TÄHT Võrus.
Toimetaja KEIU RUUS
tel 785 0948; 552 5525; e-post: keiu.ruus@vorulinn.ee

