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Võru linnavalitsuse ja -volikogu infoleht

S I S U K O R D
Võru linn
särab säästuvalguses

LK 2

Linnakodanik, kellel on kombeks ka õhtusel pimedal ajal Võru linnas ringi liikuda, on kindlasti märganud muutusi tänavavalgustuses. Paljudel tänavatel on asendunud vanad roostes lambid uute ja säästlikumatega …

Sotsiaalse tugivõrgustiku
dünaamiline kaasamine
vastavalt vaimupuudega
inimeste vajadustele

LK 3

Erinevalt teistest Lääne-Euroopa riikidest puuduvad Eestis
üleriigiline vaimupuudega inimeste tööturule sisenemist
ning töötamist toetav tugivõrgustik, kvalifitseeritud
nõustajad/juhendajad ning vajalik infobaas ja
abimaterjalid …

1784 m linnajooks

LK 4

1784 m linnajooks on võistkondlik ja meelelahutuslik teatejooks perekondadele, klubidele ja ettevõtetele ning see toimub
Võru linna sünnipäevapidustuste raames juba kuuendat korda. Distantsi pikkused tulenevad linna asutamisaastast 1784
ehk siis 1000 m + 700 m + 80 m + 4 m …

“Maagiline Võru – Kastrozza
jälgedes” toob Võrru
Eesti mustkunsti tipptegijad

LK 5

22. augustil muutub Võru kõige maagilisemaks kohaks Eestis.
Kell 20 leiab kultuurimajas Kannel aset fantaasiarikas mustkunstietendus “Maagiline Võru – Kastrozza jälgedes” …

Maagiahõnguline kunstipäev
üllatab innovaatilisusega

LK 5

Reedel, 21. augusti keskpäeval kell 12 algab Võru kesklinna
pargis maagiahõnguline kunstipäev, mis sel aastal toimub linna sünnipäeva puhul juba seitsmendat korda. Seekordsel kunstipäeval põimuvad töötubades omavahel traditsioonilisus, linna juubel, maagia ja innovatsioon …

Palju õnne,
kallis Võru!
Ei ole otsa ega äärt,
on vaid üks ring
ja see on Võru.

Augustikuu on
Võru linna
sünnipäevakuu

(J. Kaplinski)

Käes on meie linna jaoks eriline ja
ilus tähtpäev, kus saame olla ühteaegu nii sünnipäevaliste kui sünnipäevalapse rollis. Sest oma igapäevase elu ja tööga olemegi ju Võru
linn.
Olen rõõmus selle üle, et võrulased on
palju head teinud ja teistele andnud. Seda
kõike läbi oma töö, mida tehakse iga päev, olgu siis ettevõtjana, müüjana, Võru traditsioone ja ajalugu väärtustades ja tutvustades, kolmandas sektoris tegutsedes või oma lapsi
väärikateks kodanikeks kasvatades. See on
suur ja vastutusrikas töö.
Inimeste ja linna jaoks on vaja avalikku
tunnustamist. Nii tähtis on, et väärika teo
eest ka vastavaid sõnu ja tänu öeldakse. Linnavalitsus on tunnustanud kodukaunistamist,
sotsiaal-, haridus-, kultuuri- ja spordiinimesi, ettevõtjaid, tublisid õpilasi jne. Minu palve teile kõikidele on, et kui te märkate, et
kaaslinlane on midagi head teinud, tänage ja
kiitke teda, see loob enesekindlust, et olla uhke enda saavutuste üle, usku, et see, mida me
teeme, on õige, vajalik ja kasulik meie inimestele.
Tänu ja armastust ootab ka Võru linn,
meie ühine kodu. Ta on meile kallis vaatamata sellele, et vahepeal on lombid liiga suured,
tolmupilved tihedad, võsa paks, lõhkeb mõni vana toru või torkab mõni halvas tujus inimene, nii et tükk aega on valus. Aga nagu me
teame, on just kõige lähedasemad need, kes
tunnevad mitte ainult meie päikeselist poolt,
vaid ka varjukülgi ja ikkagi armastavad.
Viis aastat on pöördumatult muutnud Võru linnaruumi. Meil pole olnud mahti vaadata tagasi, vaid hoopis ülehomsesse. Meenutust
meie linna arengust on kõikidel võimalik vaadata Kagukeskuse juures olevalt näituselt.
Soovitan kiiresti käia uudistamas veel Tamula randa ja Pikka tänavat. Pilt, mida näete täna, on varsti juba ajalugu.

Kallid
võrulased!
Soovin teile
kõigile kaunist
sünnipäeva.
Et kõigil oleks
Võru linnas
hea elada.
Et oleks lootust,
küllust
ja rõõmu ...
Kersti
Kõosaar
Võru linnapea

Taas kord saame tähistada linna juubelit, sest sellel aastal möödub 225
aastat linna asutamisest. Selle tähtpäeva üritused toimuvad kuni 22.
augustini. Aeg alates Eesti Vabariigi
taasiseseisvumisest 1991. aastal, eriti aga viimased aastad, on toonud
palju muutusi, mis on nii linnaelanikele kui ka linna külalistele silmaga
nähtavad.

Linn muutub ja areneb
Heakorrastatud majad ja tänavad
on saanud uue ilme, linnas on avatud
mitmeid uusi kaasaegseid kaubanduskeskusi. Sellel aastal avas oma
uksed Rimi kaubanduskeskus. Paranenud on linnaelanike võimalused
sportimiseks ja vaba aja veetmiseks.
Linn on saanud spordihalli kõrvale
uue täismõõtmelise kergejõustikustaadioni. Koreli oja ümbrus koos
Kooli tänavaga ja seal asuvate kaubanduskeskustega on muutnud endise võsastunud piirkonna linnarahva
poolt aktiivse kasutuse saanud piirkonnaks. Valmimas on Tamula ääres
linnapoolset järve äärt tundmatuseni
muutev projekt koos promenaadi,
mänguväljakute, paadisilla ja paljude
muude rannaelementidega, mis pakuvad linna elanikele ja meie külalistele uusi võimalusi puhkamiseks ja
kõikvõimalike rannaürituste läbiviimiseks.

Pidupäeva võivad pidada
ka linna ettevõtted
AS Võru Vesi on linnas paari viimase aastaga Euroopa Liidu peaaegu 100 miljoni krooni toetusraha
toel paigaldanud uusi ja välja vahetanud vanu amortiseerunud vee- ja
kanalisatsioonitorusid, ehitanud
osaliselt välja seni linnas puudunud
sadevee kanalisatsiooni. Torustikke
on välja vahetanud ka AS Võru Soojus, kes toodab täna üle 80% soojusest hakkpuidust, andes nii oma panuse taastuvenergia tootmisse ja
pakkudes tööd ümberkaudsete valdade elanikele. Nende tööde käigus
kaevati üles paljud linna tänavad,
mis tekitas mõningaid ebamugavusi liiklejatele, kuid andis ka sadadele peredele võimaluse liituda linna
veevärgiga ja kanalisatsiooniga. Linna infrastruktuuri arendamist silmas
pidades on need tööd üliolulised.
Küll ka kõik linna tänavad korda
saavad, varugem ainult natuke kannatust.

Linna noored on tublid
Võru noortele antav haridus on
konkurentsivõimeline haridustee jätkamiseks kõrgkoolides nii Eestis kui
välismaal. Koolimaju on jõudumööda
remonditud ja renoveeritud, kuid siin
on linnal ka edaspidi veel palju teha.
Loetletud ettevõtmised on ainult
üks osa linnas täna toimuvatest ja lähemas tulevikus ees seisvatest töödest, kuid ükski linn ei saa kunagi lõpuni valmis. Kindlasti oleks vaja teha
veel ja veel ja palju rohkem, kuid piirid seab ette linna rahakott.

Mitu tähtpäeva koos
Linna juubelisünnipäev langeb
ajaliselt kokku Eesti Vabariigi 18.
taasiseseisvumispäevaga. Riigi iseseisvuse taastamisel on Võru linnal
olnud üsna tähelepanuväärne roll.
Võru linna noored Vaba-Sõltumatu
Noorte Kolonni Nr. 1 ridades korrastasid 1987. aastal Vabadussõjas langenute kalmistu ja taastasid seal olnud monumendi. Võru noored olid
need, kes heiskasid esimestena Eestis meie sinimustvalge rahvuslipu
Suure Munamäe torni.

Arengu võti on koostöö
Tänane linnavõim usub, et linna
ettevõtmised on leidnud linnarahva
toetuse ja poolehoiu, sest linna arendatakse ju elanike vajaduste paremaks rahuldamiseks. Arendagem ja
hoidkem koos seda armsat ja imelist
linna Tamula järve kaldal, et meie kodulinn muutuks iga aastaga paremaks
ja kaunimaks.
Linna juubeli tähistamiseks toimub palju üritusi. Toogu need päevad võrulastele ja meie külalistele
rõõmu, põnevust ja toredaid elamusi!
Soovin kõigile võrulastele Võru
linna 225. sünnipäeval palju rõõmu,
õnne ja tervist ning kordaminekuid
teie ettevõtmistes!

Lugupidamisega

Tõnu Anton
Võru
linnavolikogu
esimees

Võru linna sünnipäevakontsert toimub tänavu Kandle aias
21. augustil toimub Võru linna 225.
aastapäeva raames traditsiooniline
kontsert. Aastaid on see toimunud
Tamula järvel, kuid seoses Tamula
rannaala väljaehitamisega on üritus
viidud Võru kultuurimaja Kannel aeda. Juubeliüritusel esineb Eesti Kaitseväe Orkester kolonelleitnant Peeter Saani dirigeerimisel.

Orkester on 45-liikmeline ja koosneb profes-

sionaalsetest muusikutest. Üheteistkümne tegevusaasta jooksul on esinetud mitmetel rahvusvahelistel festivalidel. Igal aastal on orkestril u 180 esinemist. Võru kontserdil tulevad esitamisele kuulsad hitid muusikalide ja
operetimuusika klassikast.
Üles astuvad Võrumaa päritolu Kait
Tamra ja Jaan Willem Sibul, kes on ühtlasi teatri Vanemuine solist, arvukate muusikalide peaosatäitja ja paljude lemmik Koit
Toome, rahvusooperi Estonia solistid Alar

Haak ja Margit Saulep. Tunniajalisel kontserdil tulevad esitusele muusikalihitid
J. Staussi, I. Kàlmàni, K. Zelleri, P. Rodgersi
jpt heliloomingust. Lisaks palasid Kait
Tamra repertuaarist. Muusikalihittide kontsert algab kell 21, mille järel saab nautida
sünnipäeva ilutulestikku ja osaleda tantsuõhtul, kus esineb ansambel Hea Story.
Üritus on tasuta.
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Ranitsatoetust saab taotleda
15. septembrini
Võru linn toetab 2009. aastal
oma 1. klassi astuvaid lapsi
2000 krooniga.
Ranitsatoetus on Võru linna eelarvest üldhariduskooli esimesse klassi
mineva lapse vanemale, eestkostjale
või lapse hooldajale makstav ühekordne toetus. Seda makstakse vanemale, kes ise ja kelle kooliminev
laps omas 2009. aasta 1. jaanuaril
rahvastikuregistris elukoha aadressi
Võru linnas. Määrusega saab tutvuda Võru Linnavolikogu kantseleis või
Võru linna veebilehel www.voru.ee
(Kohalik võim/Korrad)
Ranitsatoetust saab taotleda 1.
augustist kuni 15. septembrini vormikohase avalduse esitamisega, mis

on kättesaadav Võru linnavalitsuse
infosaalis või linna veebilehel www.
voru.ee (Kohalik võim/Blanketid).
Väljapoole Võru linna õppima asuvatele lastele toetuse taotlemisel esitatakse lisaks avaldusele ka kooli
tõend.
Avaldusi võetakse vastu Võru
linnavalitsuse infosaalis Jüri tn 11
esmaspäeviti, teisipäeviti ja neljapäeviti kell 8-17, kolmapäeviti kell 8-18
ning reedeti kell 8-16. Samuti võib
avalduse saata postiga aadressile Jüri tn 11, 65620 Võru ning e-posti
aadressile vlv@voru.ee. Info telefonil 785 0911

Kristi Aavakivi
haridusspetsialist

Teede ja tänavate olukorrast
Mäidu
Helistvee
abilinnapea

Käesoleval aastal on vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ning
linnatänavate korrastamine intensiivselt jätkunud. ASi Võru Vesi tellimusel teostatakse sellel aastal suuremaid vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustöid Telliskivi, Liitva ja
Jaama-Roopa piirkonna ning lõpetatakse töid Kesklinna piirkonnas.
Plaanitud tööd saavad täismahus
tehtud 2010. aasta suvel. Vastavalt
tööde lõpetamistele on linnavalitsusel võimalik korrastada ka torutöödega hõlmatud tänavaid. Augusti alguseks on tööd lõpetatud Petseri,
Vabriku, Mäe, Koidula ja Karja tänaval. Nende tänavate sõidutee asfaltkatte taastamise kogu laiuses tellib
ja rahastab, täiendavalt trassiehitaja vahenditele, Võru linnavalitsus.
Sellega püüame tagada asfaltkatte
pikaajaline kestvuse ja parema sõidetavuse. Nende tänavate korrastamine oli plaanitud juba kevadeks.
Kahjuks aga andis ehitaja trassid linnavalitsusele üle alles juuli alguses.
Petseri tänava Koreli oja poolne
lõik on käesolevaks ajaks asfalteeritud. Tööde kvaliteet ei rahulda aga
linnavalitsust ja nii ongi töö teostaja
poolt esitatud arve kuni puuduste
likvideerimiseni tasumata. Petseri
tänava Tamula järve poolne lõik,
Vabriku, Mäe, Koidula tänav (lõigus
Väike-F. R. Kreutzwaldi) ja Karja tn
(F. R. Kreutzwaldi tänavast Tamula
järve poole) asfalteeritakse tee-ehitaja ASi Talter poolt septembri esimese kolme nädala jooksul.
Ühtlasi taastatakse Mäe tänaval
ühepoolne kõnnitee, mis saab kiviparketist katte. Samal tänaval ehitati juba kevadel välja tänavavalgustus. Käesoleva aasta septembrikuus on plaanis linnavalitsusel tellida Roosi tänava sõidutee osa asfalteerimine lõigus Tallina mnt kuni Tamula tänav, kui seda võimaldab teedeehituse eelarve. Tänavat
kasutatakse juba käesoleval ajal
küllaltki intensiivselt Roosisaare silla juurde sõitmiseks. Sealt saab alguse rannapromenaad, mis hakkab
kaunistama meie linna juba selle
suve lõpus.

Tartu tänav
Halvas seisus on Tartu tänav, kus
Vilja tänava ja Koreli oja vahelises
lõigus on torustiku ehitus ebaõnnestunud ja paigaldatud trassid tuleb
osaliselt uuesti lahti kaevata ning
vead parandada. Töödega alustatakse eeldatavalt augustis ning loodetavasti on võimalik ka see tänavalõik
sügisel ära asfalteerida. Kes on praagi põhjustaja, selgub tõenäoliselt ASi
Võru Vesi ja ehitaja AS Koger ja Partnerid vahelises kohtuvaidluses.

Kivi tänav
Kivi tänava korrastamine sõltub
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse
otsusest, mis tehakse augustis. Kui
töid rahastatakse EAS poolt, korraldab linnavalitsus ehitushanke Kivi
tänava ja selle pikenduse väljaehitamiseks kuni ringteeni koos kõigi vajalike kommunikatsioonide rajamisega. Läbimurre on vajalik tulevase
tootmisala käivitamiseks endise Võrukivi tehase territooriumil. Negatiivse otsuse korral taastab linnavalitsus Kivi tänava sõidutee olemasolevas pikkuses. Tänavavalgustuse
projekteerimise ja ehituse teostas linnavalitsus juba käesoleva aasta kevadel. Selle tänava kordategemine
on veninud ka veeettevõtte poolt
täiendavate vahendite juurdesaamisega Euroopa Liidu fondist juba
alustatud tööde käigus. See võimaldas täiendavate tööde tegemist ja tagab olukorra, et lähiaastatel enam
tänava üleskaevamist ei toimu.

Pikk tänav
Selle aasta kõige mahukam tänavaehituslik töö on käimas Pikal tänaval, mille valmimisega tahame parandada ennekõike selle piirkonna
ettevõtete olukorda. ASi TREF peatöövõtul korrastatakse tänav kogu
pikkuses, kokku 2,1 kilomeetrit. Sõidutee saab uue asfaltkatte ja kogu
tänav uue tänavavalgustuse. Ehitatakse kergliiklustee, sealjuures lõikudes Räpina mnt kuni Lühike tänav
ning Luha kuni Jaama tänav valmib
kõnnitee kahele poole Pikast tänavat. Samuti ehitatakse 1,5 kilomeetrit veevarustuse välistrasse koos kinnistute ühendustorustikega ja 680
meetrit sademevee kanalisatsiooni
trasse. Pikal tänaval teostatavate
tööde kogumaksumuseks on 12,6
miljonit krooni. Töid rahastavad lisaks Võru linnavalitsusele ka EAS ja
AS Võru Vesi. Tööde teostamise lõpptähtaeg on 30. september.

F. R. Kreutzwaldi tänav
Lõppema hakkavad tööd F. R.
Kreutzwaldi tänaval, kus Meilekom
OÜ teostab äravajunud trassiluukide
tõstmist tänavatasapinda, sealjuures
ligi 40 vana tüüpi kaevuluuki asendatakse uute, nn ujuvate kaevuluukidega. Töö tehakse Võru linnavalitsuse tellimusel, rahastajateks on lisaks linnavalitsusele AS Võru Vesi ja
AS Võru Soojus. Kokku on töö hind
ligemale 0,3 miljonit krooni.

Jüri ja Vabaduse tänav
AS Põlva Teed on asunud korrastama Jüri ja Vabaduse tänavate sõiduteid, kokku 3,2 km. Lagunenud ja
kulunud kattega tänavalõigud freesitakse välja ja asfalteeritakse, seejärel pinnatakse tänavad asfaltkatte
kulumiskihi taastamiseks kahes kihis
graniitkillustikuga üle. Nende tööde
maksumuseks on ligi 2,3 miljonit
EEK. Tööd on plaanis lõpetada augustis. Enne kooliaasta algust toimub ka nimetatud tänavate markeerimine, et meie pisikesed järglased
saaksid ohutult kooli.

Prügimajanduses kaost ei tule
Ilmselt enamik võrulasi on kuulnud/lugenud Räpo prügila sulgemisest 16. juulil
käesoleval aastal. Paljusid linnakodanikke see sündmus ei puuduta, kuid nendele,
kes on harjunud järelkäruga või mõnel muul moel jäätmeid Räpole viima, on muutus päris hirmuäratav. Nüüdsest asub lähim prügila u 130 km kaugusel Jõgevamaal Tormas.
Jüri
Johanson
abilinnapea

Kuna ladestustasu euronõuetele mittevastavas prügilas Räpol oli juba mitusada krooni tonni kohta kõrgem kui
näiteks Torma prügilas, ei mõjutanud
16. juulil Räpo prügila sulgemine jäätmevedajate ja olmejäätmete valdajate
vahel sõlmitud konteinerite tühjendamise hindasid. Elanikkonnale oleme
loonud võimaluse väiksemaid koguseid
jäätmeid üle anda Võru linna keskkonnajaamas (Lühike tn 1).
Jäätmete vastuvõtu hinnad Võru
linna keskkonnajaamas:
Jäätmete
nimetus

Hind kroonides
käibemaksuga

Paber- ja kartongpakendid
Plastpakendid
Metallpakendid
Klaaspakendid
Vanarehvid
Paber ja kartong
Kasutuselt kõrvaldatud
elektri- ja
elektroonikaseadmed
Metallid
Aia- ja haljastujäätmed
Suurjäätmed (kompleksne

tasuta
tasuta
tasuta
tasuta
tasuta
tasuta
tasuta
tasuta
tasuta

rikkumata mööbel)

tasuta

(ainult eraisikutelt)

tasuta

Ohtlikud jäätmed
Komposiitpakendid

(vahtplast)
Klaas (aknaklaas)

Suurjäätmed
Suurjäätmed
Betoon, tellised, plaadid
ja keraamikatooted
Kipsipõhised
ehitusmaterjalid
Muu ehitus- ja
lammutuspraht
Asbesti sisaldavad
ehitusmaterjalid

tasuta
1,40 kr/kg
225 kr/m³
1,40 kr/kg
1,40 kr/kg
1,40 kr/kg
1,40 kr/kg
2,50 kr/kg

Suuremate jäätmekoguste
puhul oleks võimalikud järgmised variandid:
1. Viia ise jäätmed Torma prügilasse (u 130 km).
2. Rentida multilift konteiner(id)
jäätmeveoteenust osutavalt firmalt ja
kokku lepitava hinnaga lasta neil konteinereid ka tühjendada.
3. Sorteerida objektil jäätmeid nii,
et neid oleks võimalik Võru maakonnas taaskasutada. Kivipõhiseid ehitusjäätmeid ja pinnast saab tasuta üle anda Võru linna pinnasetäitekohas Põllu
tn pikendusel, taotledes eelnevalt selleks vajaliku loa Võru linnavalitsuse
linnahoolduse ja keskkonna osakonnas. Pakendid saab üle anda taaskasutusorganisatsioonidele või kokkuleppel
Võru linna keskkonnajaama. Muud
jäätmed, mida pole võimalik taaskasutada, tuleb paratamatult viia prügilasse kas ise või jäätmekäitleja poolt. Lähitulevikus (lootust on, et juba käesoleva aasta lõpul) peaks jäätmete
transporti oluliselt vähendama Võru
linna ja Võru valla poolt rajatava ümberlaadimisjaama valmimine Võru linna vahetus läheduses Umbsaares. Jaam
on kavandatud vastu võtma ka suuremas koguses jäätmeid, mida on võimalik ka autokaaluga kaaluda ning hiljem
toimetatakse need juba pressitult edasi Torma prügilasse. Projektile on põhimõttelise heakskiidu andnud SA
Keskkonnainvesteeringute Keskus, kelle finantsabiga nimetatud jaam kavatsetaksegi rajada.
Tänaseks on ka läbi viidud Võru
linnavalitsuse avalik konkurss korraldatud jäätmeveo ainuõiguse andmiseks Võru linnas. Pakkumised laekusid
viielt firmalt ning hinnad langesid oluliselt. Hindamiskriteeriumide alusel
kõige rohkem väärtuspunkte sai AS
Ragn-Sells, kellele tehakse ettepanek
jäätmeveo lepingu sõlmimiseks 3 aastaks. Lepingu sõlmimise tähtaeg sõltub
eelkõige asjaolust, kui kiirelt ettevõte
on valmis paigaldama uued konteinerid nendele isikutele, kes kasutasid teise firma teenuseid ning olukorrast, kas
konkurendid vaidlustavad hanke tulemused.

Kuna konkursi võitnud ettevõttel
on ainuõigus 3 aastat piirkonnas tegutsemiseks, siis muutuvad teiste vedajatega sõlmitud jäätmeveolepingud kehtetuks. Nende jaoks, kel jäätmevedu
senini toimunud, ei muutu suurt midagi, võib-olla ainult prügiauto värv, mis
kord kuus värava taga käib. Lepingute
sõlmimiseks on üleminekuaeg. Kindlasti on ka neid, kes lepingut sõlmida
ei soovi. Mõnikord võib see olla ka
põhjendatud. Näiteks on teie valduses
maja, kus kedagi ei ela ja seal seega
jäätmeid tõepoolest ei teki. Sellisel juhul tuleb pöörduda Võru linnavalitsuse poole, kes võib mõjuvatel põhjustel
anda vabastuse korraldatud jäätmeveoga liitumisest. Samas peab ütlema,
et omavalitsus ei tohi eranditega liialdada, kuna sel juhul kaoks korraldatud
jäätmeveo mõte. Iga sellist avaldust
kaalutakse väga hoolikalt.
Tuleb meeles pidada, et konteineri
tühjendamise hind ei sisalda konteineri rendihinda. Kui jäätmeveo lepingu
peate sõlmima konkursi võitjaga, siis
konteineri saate rentida kellelt iganes.
Eramajas elavatele inimestele võiks
soovitada konteinerite väljaostu, see
tundub olevat soodsam. Konteineri võite osta nii jäätmekäitlusfirmalt kui ka
ehituspoest, peaasi, et oleks tänapäevane kast, mida saaks pressautoga tõsta.
Pakkuja nimi/
AS Ragn-Sells
jäätmemahuti suurus
Segaolmejäätmed
Kuni 120 liitrit
121 kuni 140 liitrit
141 kuni 240 liitrit
241 kuni 370 liitrit
371 kuni 670 liitrit
671 kuni 800 liitrit
801 kuni 1500 liitrit
1501 kuni 2500 liitrit
2501 kuni 4500 liitrit

12,00 kr
14,40 kr
22,80 kr
27,60 kr
65,78 kr
74,11 kr
108,23 kr
160,22 kr
270,00 kr

Vanapaber
Kuni 240 liitrit
241 kuni 670 liitrit
671 kuni 1100 liitrit
1101 kuni 2500 liitrit
2501 kuni 4500 liitrit

0,00 kr
0,00 kr
0,00 kr
0,00 kr
0,00 kr

Võru linn hakkab särama säästuvalguses
Linnakodanik, kellel on kombeks ka
õhtusel pimedal ajal Võru linnas ringi
liikuda, on kindlasti märganud muutusi tänavavalgustuses. Paljudel tänavatel on asendunud vanad roostes lambid uute ja säästlikumatega. Lambid on
ühes stiilis kollakat-oranži tooni ja kiirgavad meeldivalt mahedat valgust. Endiste amortiseerunud ning ebaökonoomsete ligi tuhande lambi väljavahetamine kolme kuu jooksul sai teoks
tänu linnahoolduse- ja keskkonna ning
arendusosakonna koostöös läbiviidud
mahukale eeltööle projekti Bottom Up
To Kyoto (ButK) raames. Tegemist on
projektiga, milles osalevad Poolast
Rachiecowice linn, Sloveeniast
Slovenska-Bistrica linn ja Eestist Võru
linn. Projekti juhtpartneriks ja koordineerijaks on ELC - European Lamp
Companies Federation. Selles projektis
kaasalöömise otsustamisel oli määravaks asjaolu, et tegemist on energiasäästualase projektiga.
Enne ühisprojekti raames propageeritud idee teostamisele asumist käisime tutvumas Lätis Tukumsis juba
kuus aastat tagasi alustatud analoogse
tööga. Sealne projekti elluviimine ning
tehtud tööde osas keerukaks kujunenud arvlemine pani meid mõtlema vajadusele valida Võru projekti puhul teine tee. Algse idee kohaselt oleks hankel võitnud ettevõte paigaldanud kõik

valgustid, postid ja muud vajalikud
seadmed omal kulul ning linn jätkanuks enne tööde alustamist väljakujunenud mahus tänavavalgustuse hooldamise ja energiakulu eest maksmist
lepinguperioodi jooksul töid teostanud
ettevõttele. Viimane oleks oma kulud
tagasi teeninud aastate jooksul saadava energiasäästu arvelt.
See skeem osutus aga sagedaste
elektrienergia hindade muutmise ja
uute valgustusliinide ehitamise tõttu
liiga raskesti koordineeritavaks ning ettevõttele oleks kõige kasulikum, kui tänavavalgustus võimalikult vähe põleks.
Meie väljatöötatud ja rakendatud süsteem on lihtsam. Tegime täpse inventuuri linna tänavavalgustuse seadmete
osas ning seejärel kuulutasime välja
hanke lampide, postide ja muude seadmete väljavahetamiseks.

tud summa 100 000 krooni ning firma
vahetab hoolduslepingu raames oma
kuludega valgustid välja. Tänaseks on
esimesed paarsada lampi juba välja vahetatud. Elektrienergiast saadav sääst
rakendataksegi uute valgustite paigaldamisele, mille tulemusena saab Võru
linn uued tänavavalgustuse lambid,
jäädes lepinguperioodi jooksul endise
eelarve piiridesse.
Mõningad arvud:
Hetkel oli kasutusel 250 W elavhõbedalampe u 800 tk ja 400 W lampe
u 200 tk s.t keskmine tarbimine 280 W.
Asendades 1000 vana amortiseerunud
valgustit 100 ja 150 W Na valgustitega, jääb keskmine tarbimine ühe punkti kohta u 125 W. Valgusti vahetusest
tuleb energiasääst 280-125=155 W
ühe valgustuspunkti kohta tunnis.

Tänaseks läbiviidud hanke põhjal
sõlmitud lepingu järgi vahetatakse
2009. aasta septembri lõpuks Võru linna tänavavalgustus energiasäästlikuma
süsteemi vastu. Kokku vahetatakse välja 917 amortiseerunud valgustit. Hanke võitis soodsaima pakkumise teinud
firma OÜ Pluvo, kes pakkus lühima tasuvusaja 729 päeva.

Kuna valgusti põleb aastas keskmiselt 10 tundi ööpäevas, säästetakse aastas seega 10x155=1550 W ehk ligikaudu 1,5 kW ööpäevas ühe valgusti kohta. Kuna välja vahetame ligi 1000 valgustit, on keskmise elektrihinna 1,1 kr
kW/h juures võimalik säästa
1000x1,1x1,5=1650 kr ööpäevas, mis
teeb aastas aga 1,65x365 = 602 250
krooni.

Hanke põhimõte seisneb selles, et
linn maksab igakuiselt firmale fikseeri-

Jüri Johanson
abilinnapea
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Loovteraapiline
tsirkuselaager – mis see on?

Kahe aediku maksumus on 14 000 krooni.

Varjupaigas kaks
uut koerteaedikut
Tänu headele annetajatele, kes toetasid aedikute ehitust ja varjupaiga vabatahtlikele, kes aitasid aedikud püsti panna, on Võru loomade varjupaigas valminud kaks korralikku koerteaedikut ja õnnelikud elanikudki juba
sees.
Täname AS-i Rauameister toetuse
eest ja Aaron Tormi sepikoda, kes ei
pidanud paljuks hea tahte märgiks aedikutele korralikud uksed meisterdada!
Tulevikus loodame juurde saada
veel aedikuid, nii et kõik varjupaiga
koerad saaksid omaenda aia, kus ilma
ahistava ketita väärikalt elada.
Kuna aga selle mõtte teostamisel

sõltume täielikult annetustest, siis
kuulutame välja taas kampaania
“Koerteaedikud”.

Kui ka Sina tahad aidata
neid õnnetuid kodutee
kaotanud koeri varjupaigas
ning päästa käpaline
kolisevast ketist, siis anneta
endale sobiv summa
Varjupaikade MTÜ kontole
10220068203017 SEB pangas.
Selgituseks märgi:
“Võru koerteaedikud”.

Võru noorte
omaalgatuslik
projekt
24.–29. augustini toimub Rõuges Kiidi turismitalus vinge 6päevane seikluslaager, kus
osalevad Tilsi ja Võru noored.
Suvise noortelaagri idee autoriteks on endised aktiiviliikmed Kaidi Orason ja Agne
Kull, kes soovisid korraldada
vähemlevinud spordialasid
tutvustava laagri. Idee tekkis
otsesest vajadusest pakkuda
noortele suvel rohkem võimalusi tegelemiseks aktiivse, huvitava ja uudse tegevusega,
mida nad varem proovinud
pole.
Projekti eesmärkideks on:
• toetada noorte aktiivseks kodanikuks kujunemist: õpetada planeerima ja veetma eesmärgistatult vaba
aega;
• anda eluks vajalikke kogemusi
ning arendada vastutust ja kohusetunnet;
• ennetada ja vähendada noorte õigusrikkumisi;
• propageerida noorte omaalgatuslikku tegevust.
Projekti sihtrühmaks on 13–17aastased poisid (10) ja tüdrukud
(10). Laagris toimuvatele ürituste-

le on oodatud ka teised Võru- ja
Põlvamaa noored. Üritustest annab
täpse ülevaate laagri ajakava, mille leiad Võru Noortekeskuse koduleheküljelt www.vorunoortekeskus.
ee.
Laagris on kavas põnevad koolitused nagu LARP, foorumteater,
tuulelohede meisterdamine ja lennutamine, naeru- ja hipoteraapia,
duubisõit järvel, seikluskasvatuslikud mängud. Lisaks kohtumisõhtud
kohalike noorte ja noortebändiga,
filmiõhtu ja teised üritused.
Käesolev projekt on ellu viidud
Euroopa Ühenduse programmi Euroopa Noored toetuse abil. Kaasrahastajaks on Võru maavalitsus.
Selle projekti sisu ei pruugi tingimata kajastada Euroopa Ühenduse või Euroopa Noored Eesti büroo
seisukohti ega hõlma nendepoolset
vastutust.

Seiklusrohket suve soovides projekti meeskond
Kaidi Orason, Agne Kull,
Agaate Antson, Liis
Parmasson

Tsirkuse elementide kasutamine töös
puudega inimestega on kogu maailmas
suhteliselt unikaalne praktika. Teraapilise lähenemisena sobib tsirkus kõikidele eagruppidele - nii lastele kui
noortele, täiskasvanutele kui vanuritele. Lisaks sobib tsirkus ka väga laia
probleemideringiga tegelemiseks, sh
tähelepanuraskused, emotsionaalsed
või käitumuslikud häired, vaimne või
füüsiline puue, või siis lihtsalt inimesele, kes ei pelga otsida endas peituvat
last.
Tsirkuses osalemine toetab sotsiaalseid oskuseid, parandab füüsilist
vormi, suurendab tähelepanuvõimet,
tasakaalu ja paindlikkust. Tänu kõrgele emotsionaalsele stimulatsioonile pakub tsirkus ka võimalust paremini tunnetada ning juhtida enda emotsioone.
Tegevuses osalemisel võib igaüks avastada eneses uusi andeid, õppida kuulama ja arvestama teistega, arendada
koostööoskusi. Uued kogemused ja positiivne õhustik tõstavad enesekindlust, lõbus muusika ergutab ning annab hea tuju.
Eestis on tsirkust teraapilises kontekstis töös erivajadusega inimestega
kasutatud alates 2003. aastast. Seda
tänu juhusele, kus Tallinna Vaimse Tervise Keskusel tekkisid sidemed rändtsirkusega “Circus Bombastico” Saksamaalt. Sellest peale on igal aastal ühiselt läbi viidud tsirkuselaagreid täiskasvanud psüühilise erivajadusega inimestele nii Tallinnast, Viljandist kui
Pärnust.
Alates 2007. aastast oleme kasutanud tsirkust regulaarselt teraapilises
töös täiskasvanud psüühikahäirega inimestega Pelguranna tegevus- ja teraapiakeskuses. Terapeutidena iganädalasi tsirkuserühmasid läbi viies oleme
üha enam hakanud kasutama terminit

Vahva etendus lõpetas Järve koolis nädala kestnud tsirkuselaagri.
“tsirkuseteraapia”, kuigi eraldiseisva ja
aktsepteeritud uue teraapiavormi tekkimiseks tuleb läbi käia veel pikk tee
nii teaduslikus kui praktilises mõttes.
Tööst vaimupuudega inimestega
Saksamaal on Circus Bombasticol väga pikaajalised kogemused. Ühel korral oleme ka Eestis vaimupuudega lastega tsirkust teinud ja seda koostöös
Tallinna lastekoduga aastal 2005.
Käesoleval aastal külastas meie
tsirusetandem juuli lõpus Võrumaad.
Tänu Võru Järve kooli hakkajale juhi-

le Reet Kangrole on hoolimata üldisest
majanduslikust seisust ja kõikvõimalikest ja -võimatutest viperustest teoks
saanud tsirkuselaager Järve kooli õpilastele ja lõpetanuile, mis päädis suurejoonelise etendusega osalejate vanematele, õpetajatele ja muudele asjahuvilistele Võru Järve kooli hubases hoovis.

Ain Klaassen (tegevusterapeut)
ja Helena Ehrenbusch (psühholoog/tantsuterapeut)

20. augustini saab esitada taotlusi lasteaia
õppetasu maksmisest vabastuse saamiseks
Võru linnavalitsus võtab kuni
20. augustini vastu taotlusi kolme ja enama lapsega peredelt
2009/2010. õppeaastaks lasteaia õppetasu maksmisest vabastuse saamiseks.
Võru linna koolieelsete lasteasutuste
muude kulude vanemate poolt kaetava osa maksmisest vabastatakse kolme
ja enama alla 18-aastase lapsega vanemad, kes omavad rahvastikuregistris
Võru linnas elukoha aadressi. Vabastuse saavad ka need vanemad, kelle üle
18-aastased lapsed omandavad haridust põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse statsionaarses õppes.

Taotluse peavad esitama kõik vabastust soovivad lapsevanemad, kuna vabastus määratakse üheks õppeaastaks
ja eelmisel aastal esitatud avalduse
alusel õppekulust ei vabastata.

• laste sünnitunnistused;
• üle 18-aastaste laste puhul põhikoo-

Õppekulu maksmisest vabastamise
kord ja avalduse vorm on kättesaadavad Võru linna veebilehel www.voru.
ee (Kohalik võim/ Korrad ja Blanketid) või linnavalitsuse infosaalis Jüri tn
11.

Taotlusi võetakse vastu Võru linnavalitsuse infosaalis esmaspäeviti, teisipäeviti ja neljapäeviti kella 8-17, kolmapäeviti kella 8-18 ning reedeti kella 8-16. Samuti võib taotluse esitada
e-posti aadressile vlv@voru.ee või saata postiga aadressile Jüri tn 11, 65620
Võru. Info telefonil 785 0911

Õppekulust vabastamiseks on vajalikud järgmised dokumendid:
• vanema avaldus vastavalt vormile;
• vanema isikut tõendav dokument;

li, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse
statsionaarses õppes õppimise tõend
õppeasutusest.

Kristi Aavakivi
haridusspetsialist

Sotsiaalse tugivõrgustiku dünaamiline kaasamine
vastavalt vaimupuudega inimeste vajadustele
Erinevalt teistest Lääne-Euroopa riikidest puudub Eestis üleriigiline vaimupuudega inimeste tööturule sisenemist
ning töötamist toetav tugivõrgustik,
kvalifitseeritud nõustajad/juhendajad
ning vajalik infobaas ja abimaterjalid.
Teame, et vaimse puudega inimeste osalemine tööturul nõuab spetsiifilist lähenemist ja oskusi ning ka spetsiaalset koolitust (seda nii vaimupuudega inimestele endale kui ka tööandjatele ning ametnikele).
Varasem edukas projektialane
koostöö KÄO päevakeskusega Tallinnast oli eelduseks uuele projektile „Eelduste loomine vaimupuudega inimeste efektiivsemaks kaasamiseks tööturul“, mis sai rahalise toetuse Elukestva
Õppe Arendamise Sihtasutusest Innove
meetmest.
See on sisuline edasiarendus aas-

tatel 2006–2008 läbi viidud projektile
“Õpikeskkonna kohandamine erivajadustega inimeste esmaseks kutseõppeks”.
Kui eelmise projekti üldeesmärgiks
oli vaimupuudega noorte ettevalmistamine kutseõppeks, siis käesoleva
projekti üldeesmärgiks on luua kvalifitseeritud üle-eestiline tugistruktuur
(koolitatud nõustajate/juhendajate,
koostöövõrgustike, veebipõhise suhtluskeskkonna ja abimaterjalide näol).
Sisuliselt tähendab see vaimupuudega
inimeste suunamist pärast läbitud haridusteed tööellu.
Projekti käigus koolitatakse välja
rahvusvahelistele nõuetele vastavad
nõustajad/juhendajad; viiakse läbi küsitlus vaimupuudega inimeste ja potentsiaalsete tööandjate hulgas, et
kaardistada olemasolevat olukorda
ning probleeme; luuakse veebikesk-

kond, mis on keskendunud vaimupuudega inimeste tööhõiveprobleemidele
(ka foorum ning küsimused-vastused)
ning vastav infobaas; koostatakse käsiraamat koos juhendmaterjalide ja
erinevate näidisvormidega, mida saab
rakendada vaimupuudega inimeste integreerimisel tööturule; moodustatava
tugivõrgustiku kaudu toetatakse vaimupuudega inimeste ettevalmistust
tööeluks ning tööellu üleminekut.
Projekti raames on koondunud aktiivsemad piirkonnad Eestis: Tallinn,
Raplamaa, Kagu-Eesti, mille piirkonna
koordinaatorina tuleb järgmised kaks
aastat ellu viia projektis planeeritud tegevused.

Reet Kangro
Võru Järve kooli direktor
projekti töörühmas
Kagu-Eesti piirkonna koordinaator
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Võru linna 225. aastapäevale
pühendatud juubeliseiklus
Aeg ja koht: 22. august 2009. Algus kell 13 Kesklinna pargis. Lõpetamine ja autasustamine kell 17 Kesklinna
pargis.
Korraldajad: Võrumaa spordiliit
oma liikmesklubidega, Võrumaa muuseum, Võru linnavalitsus.

Jooksust saavad osa võtta ka kõige pisemad pereliikmed, kuna
viimase distantsi pikkuseks on kõigest 4 m.

1784 m linnajooks
1784 m linnajooks on võistkondlik ja
meelelahutuslik teatejooks perekondadele, klubidele ja ettevõtetele ning
see toimub Võru linna sünnipäevapidustuste raames juba kuuendat korda. Distantsi pikkused tulenevad linna asutamisaastast 1784 ehk siis
1000 m + 700m + 80m + 4m.
Linnajooks toimub eraldi arvestuses peredele ja firmadele- klubidele. Perekonnad võistlevad 2 vanusegrupis – alla 100- ja üle 100aastased.
Perekonna liikmete vanused summeeritakse ning selle alusel moodustuvadki vanusegrupid.

Kõigi osalevate perede vahel loositakse välja Meresuu SPA & Hotelli
kinkekaart väärtusega 3000 krooni.
Lisaks kinkekaardile paneb linnavalitsus välja palju muidki auhindu.
Linnajooksu start on 19. augustil
kell 18 Jüri tänavalt, marsruut kulgeb mööda Jüri, Tartu, Lembitu, Vabaduse tänavat.
Võistlusteks registreerimine algab
tund enne ürituse algust. Võru linna
1784 m linnajooksu peakorraldaja on
MTÜ Haanja Rattaklubi.

VLL

Vanasõidukite paraad ja näitus
Seoses Võru 225. sünnipäevaga toimub 21. ja 22. augustil
vanasõidukite paraad ja näitus.
Ekipaažide kogunemine on 21.
augustil kell 15 endise Võrusoo kooli õuel (Kreutzwaldi 109).
21. augustil kell 18 avatud nostalgianäitus kooli õue territooriumil, kell
22 toimub simman, kus esineb ansambel “Hoia ja Keela”, kohapeal puhvet.
Piletiks sümboolne 10 krooni.
Külalistele autode parkimine kooli staadionil (sissesõit parklasse A ja
O kaupluse vastast).
22. augustil kell 10.30 Vanasõidukite paraadi algus kooli õuelt. Kell
11 jõuab paraad Vabaduse platsile.
Praadi marsruut Jüri tn - Vabaduse
tn - Kreutzwaldi tn - Karja tn - Jüri tn

- Tartu tn - Lembitu tn - Vabaduse
plats.
Näitus kestab 11-st kella 14-ni.
Kell 14.30 naaseb paraad tagasi endise Võrusoo kooli õuele (Kreutzwaldi 109).
Nostalgianäitus kooli õuel avatud
kella 12-17.
Sissepääs kooli õuele Kreutzwaldi tänava poolt külastajatele ja autodega külastajatele staadionilt.

Meeldivaid elamusi!
Võru vanatehnikaklubi “VÄNT”
Info: tel 528 2250, klubi juhatuse
esimees Raivo Ojaveer,
tel 5569 7660 klubi juhatuse liige
Aivo Proskin,
tel 507 2278 klubi juhatuse liige
Meelis Juursoo

Juubeliseikluse kirjeldus: Võru linna juubeliseiklus on valikorienteerumise põhimõttel toimuv 3-tunnise
kontrollajaga võistkondlik linnaseiklus,
mille käigus tuleb võistkondadel etteantud vihjete ja kaardimaterjali abil leida Võru ajaloolise vanalinna territooriumilt võimalikult palju kontrollpunkte ja sooritada kontrollpunktides sportlikke ülesandeid. Võistkondi instrueeritakse vahetult enne starti ning ühisstardi hetkel antakse neile kätte võistlusmaterjalid.
Hea tulemuse saavutamiseks tuleb
tunda Võru linna ja selle ajalugu. Kontrollpunktid asuvad ajalooliselt olulistes
ja huvitavates kohtades. Mida vähema
vihjete arvuga võistkond kontrollpunkti leiab, seda parem tulemus.
Kontrollpunktid on mehitatud Võ-

Fotonäitus “Võru
220 – Võru 225” on
huvilistele avatud

rumaa spordiliidu liikmesklubide esindajate poolt. Igas kontrollpunktis tuleb
võistkondadel sooritada sportlik ülesanne, mis on kõigile jõukohane ja annab samas mõõdetava tulemuse.
Võistkonna tulemus saadakse leitud
kontrollpunktide arvu ning vihjete kasutamise ja ülesannete sooritamise eest
teenitud punktide summeerimisel.
Kuigi kontrollpunktide vahel liikumise kiirus ei ole tulemuslikkuse kriteeriumiks, tasub sportlikku vormi koguda Võrumaa mängude raames veel ka
augustis korraldatavatel liikumisharrastusüritustel, kalenderplaan asub Võrumaa spordi kodulehel www.werro.
ee/sport ja soovitus on sirvida 2007.
aastal kirjastuse Argo poolt välja antud
fotoalbumit “Vana Võru. Ehitised ja inimesed”.
Kontrollpunktide asukohad ja ülesanded planeeritakse nii, et optimaalse
tegutsemise korral on võimalik 3-tunnise kontrollaja jooksul reipal kõnnisammul liikudes läbida kõik kontrollpunktid.

Seiklusel on mitu võistlusklassi: firmaklass (asutused, ettevõtted), pereklass (pereliikmed), vabaklass (vabalt valitav sõpruskond). Iga
võistkond peab rajal liikuma koos.

Võistkonnad: võistkonna suuruseks
vähemalt 3 inimest, maksimum 5-6.

Sixten Sild
juubeliseikluse peakorraldaja

Alates 1. juulist on soovijatel olnud võimalus süüa maagilisi toite Võru linna
viies toitlustuskohas ning lüüa kaasa
“Maagilised toidud” tarbijamängus.
Tarbimismäng kulmineerub 21.–22. augustini, mil mängus osalevates toidukohtades valmistavad põnevaid roogasid Võru linna sõpruslinnade kokad.

Võru linna ajaloost – Wõru
linna juubeliks

nud wõi üles kaswanud wõi pikemat
aega elanud.
See on ka loomulik, sest siin on tal

a)
Wõru linnapea Fr. Suiti pöördumine elanike poole
„Wõru Teataja” nr 93, 18. august
1934. a

Lootusega tulewikku
Nagu isamaa kogu oma ulatuses on
armas ja kallis iga normaalsele kodanikule, samuti muutub armsaks ja kalliks
inimese kodumaa pinnal ka see ligem
koht – linn või asula, kus ta on sündi-

Autasustamine: kõik osalejad
saavad osavõtuauhinna linna meene
näol. Iga võistlusklassi kolme paremat
võistkonda autasustatakse linnavalitsuse poolt välja pandud auhindadega.

Maagilised toidud Võru
linna toitlustuskohtades

Augustikuu jooksul on kõigil huvilistel võimalus ööpäevaringselt
vaadata fotonäitust “Võru 220 –
Võru 225”.
Näitus on pühendatud Võru linna
225. aastapäevale eesmärgiga tuletada
meelde, mis on kahe suurema aastapäeva vahelisel ajal linnas muutunud.
Näitus koosneb kolmest 1,5 m x 6
m bannerist, mis on üles seatud Kagukeskuse peasissekäigu juurde ning
kuuest bussiootepaviljonidesse paigutatud plakatist. Kokku on kasutatud
118 erinevat fotot.
Näitus jääb avatuks 31. augustini.
Linnapäevade ajal, 18.–22. augustini on kultuurimaja Kannel ja Kagukeskuse siseteleritesse jooksma pandud
uus Võru linna mainefilm. Film on
täiendus Võru mainetrükisele “Lõunaeestilised ahvatlused algavad Võrus”.
VLL

(150. aastapäevaks 1934.

Eelregistreerimine: Kuna korraldajatel on vaja võistlejatele ette valmistada omajagu materjale, siis eeldab
seikluse edukas läbiviimine eelregistreerimist, mille tähtajaks on
20. august 2009 e-posti aadressil
merike.oun@gmail.com , lisainfo telefonil 516 5720. Registreerumisel palume märkida võistkonna nimi, võistlusklass ja võistkonna liikmete nimed.
Kohapeal on saadaval vähene arv
võistlusmaterjalide varukomplekte seega, kes ees, see mees!!

Restoranis Kubija valmistab
hõrgutavaid toite hr Heiko Zimmat Bad
Segebergi linnast Saksamaalt. Hr
Zimmat esines 2007.-2009. aastal Saksamaa telekanalite VOX ja Kabel 1 kokandussaadetes. Ta on kokana töötanud 22 aastat, hetkel on ta Vitalia
Seehotellis peakokk.
Kohvikus Sping Cafe on võimalik maitsta Prantsuse kööki, sest sealseks kokaks on pr Colybes Chambray
Les Toursi linnast.
Pubis Õlle 17 on võimalus maits-

kogunenud suurem hulk mälestusi oma
nii murelikkudest kui ka rõõmulikkudest läbielamustest; selle paigaga on
tuhandete suuremate ja miljonite
wäikemate niitidega seotud ka waimne
elu.
Ka see kodanik, kes alles hiljuti on
walinud teatawa linna oma püsiwamaks
asukohaks,ei wõiks olla ükskõikne oma
asula wastu.
Wõru linn saab käesolewal augusti
kuul 150 aastat wanaks. See sündmus
on Wõrule juubeliks, mida pühitsetakse pühapäewal, 19. augustil.
Ei peaks olema wist küll ühtegi kodanikku Wõrus, kes ei tahaks elada
kaasa oma linna juubelipäewale.
Usun, et kõik wõrulinlased, hoolimata oma ilmawaatest, üksmeelselt
tahawad olla rõõmsad ja pidutujus oma
linna 150aastasel sünnipäewal.

ta naaberriigi Läti koka pr Svetlana
Vadinska kätetööd.
Lokaalis Mõisa Ait võõrustab
Poola kokk pr Marianna Wawrzyn, kellel on 27-aastane gastronoomiaalane kogemus. Hetkel töötab ta Suwalki linnas
asuva Dom Nauczyciela Hoteli kokana.
Trahteris Vana Jõgi seavad ennast ametisse Sonata Jaruliene ja Lina
Ramoniene, kes oma igapäevast leiba
teenivad Joniškise linnas (Leedu) asuvas restoranis “Žilvinas” kokana töötades. Mõlemal naisel on 10-aastane kogemus.
VLL

Täpsemat infot “Maagilised
toidud” tarbijamängu kohta
leiad eelpool nimetatud toidukohtadest või Võru linna
kodulehel www.voru.ee

Ses mõttes terwitan südamest kõiki Wõru linna kodanikke nende linna
eelolewa juubeli puhul!
Loodan, et kui kodanikkudel on lugupidamist ja armastust oma wäikese
kodulinna wastu, et siis suudetakse
wõita ka tulewikus lahkehelisid üksikute elanikkude gruppide wahel ja kooskõlastada mitmele poole harunewaid
nõudeid ning huwisid niiwiisi, et kõik
püüawad oma linna üldiseks heaks käekäiguks aidata ausalt kaasa sarnasele
tege-wusele ja poliitikale, mis seisaks
wäljaspoole kitsaid kihihuwilisi kaalutlusi ja osutaks wõimalikult ühetaolist
tähelepanu linna kogukonna liikmete
huwidele.
Wõttes seejuures weel möödunud
aja häid kogemusi õpetuseks ning tehtud wigu hoiatuseks, wõib Wõru oma
150.juubeliaastal waadata julgesti ning
lootusega tulewikku.
Ealgu Wõru terwe oma kodanikkude perega.
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Maagiahõnguline kunstipäev
üllatab innovaatilisusega
Reedel, 21. augusti keskpäeval kell 12 algab Võru
kesklinna pargis maagiahõnguline kunstipäev,
mis sel aastal toimub linna sünnipäeva puhul juba seitsmendat korda.
Seekordsel kunstipäeval põimuvad
töötubades omavahel traditsioonilisus, linna juubel, maagia ja innovatsioon.
Taaskord on juba traditsiooniliselt
kohal aastatega lemmikuteks saanud
kaks töötuba - Timo Keraamika kujude värvimine (tänusõnad Tiit Raagile)
ja Vastseliina klaasikoja meistri
Geenard Nageli klaasist ehete valmistamine. Lisaks töötoale seatakse Jüri
39 maja vaateakendele ka Geenard
Nageli näitus “Vanast uus”, mis annab
aimu tema tööst ja meisterlikkusest.
Nagel tutvustab oma näitust järgmiselt: “Igal materjalil võib olla mitu elu.
Nii on see puidu, metalli kui ka klaasiga. Sulatusahjus liituvad erinevad
klaasid ühtseks paketiks. Nii antakse
vanale, päevinäinud klaasile uus elu”.
Näituse ruumid võimaldas kunstipäevale Volante Kinnisvara.
Innovaatilisus saab väljundi Rõuge põhikooli tööõpetuse õpetaja Kaido Kaasi vaagnate meisterdamise töötoas, kus vaagen valmistatakse vanast
vinüülplaadist termilise töötlemise
abil ning kaunistatakse seejärel värvidega. Võrumaa Keskraamatukogu lasteosakonna juhataja Helle Laanpere
aga aitab leida uusi ja huvitavaid
ideid, kuidas valmistada pidu puhuks
paberist kaunistusi.
Uus ja tore algatus on „Killerkoti“
kampaania. Ka kunstipäev toetab se-

da ettevõtmist poekoti töötoaga. Võru Kreutzwaldi gümnaasiumi käsitööõpetaja Ragna Meeliste aitab kõigil
soovijatel trükkida isikupärase, päevakohase ja igapäevaseks poeskäimiseks sobiva koti.
Vahel juhtub, et uus ja innovaatiline on ammu unustatud vana. Seda
tõestavad kunstipäeval klubi „Hõbedane Juus“ memmed, kes sünnipäeva
puhul aitavad uuel ja kunstipärasel
viisil valmistada vanu häid kukekomme.
Võru linna 225. sünnipäeva tunnuslause on “Maagiline Võru”. Seetõttu on omajagu maagilisust ka mitmes
töötoas. Kell 13 ja 15 avab oma uksed
üks kunstipäeva põnevamaid töötubasid, kus Eesti Mustkunstnike Liidu
eestvedamisel saab õppida erinevaid
mustkunstitrikke. Maagilise töötoa vaheajal kell 14 pakub põnevust Teadusbussi Keemiateater. Keemikud oskavad samuti võluda, kuid seda hoopis
kõiksugu pulbrite, vedelike ja gaasidega.
Vabakutselise kunstniku Epp
Margna töötoas saab igaüks puidule
maalida kaitsemaagilist märki ja seda
siis hiljem kas kaela, seinale või uksele riputada.
Kõige pisematel on võimalik kunstipäeval teha oma esimene niiöelda
kunstialane katsetus ning sellel aitab
teoks saada Loovuskool.
Kell 16 alustab Seminari tänavalt
liikumist laste maagiline rongkäik,
millest võivad osa võtta kõik huvilised. Et rongkäik veelgi maagilisem ja
värvilisem oleks, selleks saab kunstnik Lauri Tamme juhendamisel valmistada põnevaid maske.
Nagu sünnipäevale kohane, ei
puudu ka toredad etteasted. Alates
kella 12-st näevad kõik kunstipäeva

külastajad laval üles astumas kolme
tantsurühma - Võru Tantsukooli tantsutrupp “Variatsioonid”, juhendaja
Maire Udras, Põlva “Meie Stuudio”,
juhendaja Andre Laine, ning
breaktantsutrupp “Easy Leg”, juhendaja Viljar Olesk.
Kunstipäeva kontserdi tipphetkeks
kujuneb kindlasti rahvusvahelisel tasemel tegutseva kunstniku ja disaineri Inna Grincheli uudsetest ja üllatavatest materjalidest tehtud kleitide
esitlus. Kleidid on valminud teemadel
“Stiihia” ja “Õnneks on vaja...”. Riiete
valmistamiseks on kasutatud näiteks
kuivatatud kala, süsi, münte jpt. Lisaks juba olemasolevatele kleitidele
saab näha ka ühe kleidi valmimise
protsessi. Innovatiivsete kleitide esitlus toimub kell 14.30 kesklinna pargi
laval.
21. augustil kell 12-16 toimuval
kunstipäeval saavad kokku vana ja
noor. Väike õpetab suurt ja vastupidi
ning uus põimub traditsioonilisega.
See on päev, kus ei ole vanusepiire
ega ka piire loomingulisele mõttelennule.
Lennart Meri on oma “Hõbevalges” kirjutanud järgnevalt: “Kunstil on
ühiskonnas täita umbes samasugune
reguleeriv osa nagu vitamiinidel füsioloogias. Vitamiinideta ei ole elu,
kunstita ei ole inimest. Kunst on paratamatus. Kunst on kultuurigeen, mis
iseennast taastoodab ja niiviisi kultuuri kasvatab, ainsat keskkonda, milles
inimese vaim saab hingata.” Tulge
kunstipäevale, veetke üks kaunis päev
oma sõprade ja perega ning laske oma
vaim vabaks.

Ülle Voitka
Võru kultuurimaja Kannel

“Maagiline Võru - Kastrozza jälgedes” toob
Võrru Eesti mustkunsti tipptegijad
22. augustil muutub Võru kõige maagilisemaks
kohaks Eestis. Kell 20
leiab kultuurimajas
Kannel aset fantaasiarikas mustkunstietendus
“Maagiline Võru –
Kastrozza jälgedes”.
“Maagiline Võru” toob Kandle lavalaudadele Eesti mustkunsti tipud, kes toetudes Võrus tegutsenud mustkunstiprofessori San Martino de Kastrozza elule
ja trikkidele on kokku pannud meeleoluka show. Etenduses kaasategev Meelis
Kubo räägib oma kokkupuutest
Kastrozzaga järgmist: “Mina puutusin
esimest korda Kastrozzaga kokku mõned aastad tagasi, kui lugesin Soome
mustkunstniku Solmu Mäkelä raamatut.
Seal oli juttu lisaks Soome maagidele ka

paarist Eesti artistist, nende seas
Kastrozzast. Värvikalt jäi meelde seik,
kuidas Kastrozza turu peal oma õhtusele etendusele reklaami tegi – viskas värskeid mune maha ning sealt tulid välja
mündid.” Mustkunstnike seas on
Kastrozza nimi tuntud mitte ainult Eestis, vaid ka väljaspool. Võlukunstnik olevat esinenud lausa Vene tsaarile, Hispaania kuningaperele ja Iraani šahhile.
Võru linn meenutab oma 225.
sünnipäevaga Võru linnas tegutsenud
ja Euroopas kuulsust nautinud mustkunstnikku San Martino de Kastrozzat
ning temast on inspiratsiooni saanud
ka jutuks olev etendus. Samas ei jääda ainult heietama, vaid liigutakse
ajas edasi ning vaadatakse olevikku ja
tulevikku. Esitlusele tulevad šoki- ja
lähivaatemustkunst, mentalism ja lavaillusioonid ehk igale maitsele midagi. Lavale astub teiste seas ka näiteks
Eesti Mustkunstnike Liidu noorim lii-

ge, kes esitab tuntud Kastrozza repertuaari kuulunud triki. Etenduses rännatakse 20. sajandi algusest tänapäeva ning publikul on võimalus aimu
saada, kes oli Kastrozza ja milline on
tema niiöelda järelkasv.
Etenduses astuvad publiku ette
viis andekat mustkunstnikku - Meelis
Kubo, kes on üks Eesti Mustkunstnike
Liidu asutajatest, Charlekas, kes valiti selle aasta parimaks mustkunstnikuks, Miika Pelkonen, kes on hetkel
üks Soome andekamaid trikitajaid
ning kaks noort Eesti mustkunsti tulevast superstaari Kevin-Chris ja
Taimar Müller.
Mustkunstietendus “Maagiline Võru – Kastrozza jälgedes” leiab aset 22.
augustil kell 20 Võru kultuurimajas
Kannel.

Kätlin Hoop
Võru kultuurimaja Kannel

Papa Kreutzwaldi Õueteatri lavastuse “Hää lats - höörik hand, halv lats - lapik hand” tegelastel on
Võru juubeliaastal kas lugu rääkida, laul laulda või pillilugu mängida. Aga kui juba pill mängib, siis
saab lustiline tantsidagi.

Ootame kõiki huvilisi Kreutzwaldi muuseumi õuele 20. augustil kell 16.

Fotod Maidu Jaason
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Huvitegevus
Ringi/treeningurühma nimetus Osalejate vanus/
sünniaasta

Tundide arv
nädalas

Õppetasu
kuus

Toimumise
koht

Ringi juhendajad/
treenerid

Ringi registreerimise aeg

VÕRU KUNSTIKOOL. Kontaktandmed: Tartu 23, Võru, tel 782 4326 (direktor), 782 8031 (õpetajate tuba)
Põhiõppe eelõpe

7-10

2x2

150.-

Tartu 23, Võru Kunstikool

Kunsti põhiõppe I kursus

11-13

3x3

250.-

Tartu 23, Võru Kunstikool

Kunsti põhiõppe II kursus
(mõned vabad kohad)

12-14

3x3

250.-

Tartu 23, Võru Kunstikool

Angela Orro

Kunsti põhiõppe III kursus
(mõned vabad kohad)

13-15

3x3

250.-

Tartu 23, Võru Kunstikool

Tiina Suumann

Kunsti huviõpe

11-15

2x3

150.-

Tartu 23, Võru Kunstikool

Põhiõppe täiendõpe

16-18

2x3

150.-

Tartu 23, Võru Kunstikool

Keraamikaklass

8-12

2x2

150.-

Tartu 23, Võru Kunstikool

Maarja Vilsar

Fotokunsti klass

13-16

2x2

150.-

Tartu 23, Võru Kunstikool

Maarja Vilsar

Lilleseade

7-16

2x2

150.-

Tartu 23, Võru Kunstikool

Tiina Lehiste

Käsitöö

7-16

2x2

150.-

Tartu 23, Võru Kunstikool

Ülle Hummal

Tants I (UUS!)

4-5

2x1

150.-

Tartu 23, Võru Kunstikool

Ly Berišvili

Tants II
(uute õpilaste vastuvõttu ei toimu)
Tants III (mõned vabad kohad)

7-9

2x2

130.-

Tartu 23, Võru Kunstikool

Ly Berišvili

10-15

4-5

150.- 130.-

Tartu 23, Võru Kunstikool

Ly Berišvili

Tants V (mõned vabad kohad,
soovitav eelnev kogemus)

16-18

6-7

130.-

Tartu 23, Võru Kunstikool

Ly Berišvili

26. - 28. augustini kella 12-15
1. - 3. septembrini kella 12-18
26. - 28. augustini kella 12-15
1. - 3. septembrini kella 12-18, kaasa 5
iseseisvalt tehtud joonistust või maalitööd
26. - 28.aug. kella 12.00-15.00
1. - 3. septembrini kella 12-18, kaasa 5
iseseisvalt tehtud joonistust või maalitööd
26. - 28. augustini kella 12-15
1. - 3. septembrini kella 12-18, kaasa 5
iseseisvalt tehtud joonistust või maalitööd
26. - 28. augustini kella 12-15
1. - 3. septembrini kella 12-18
26. - 28. augustini kella 12-15
1. - 3. septembrini kella 12-18
26. - 28. augustini kella 12-15
1. - 3. septembrini kella 12-18
26. - 28. augustini kella 12-15
1. - 3. septembrini kella 12-18
26. - 28. augustini kella 12-15
1. - 3. septembrini kella 12-18
26. - 28. augustini kella 12-15
1. - 3. septembrini kella 12-18
26. - 28. augustini kella 12-15
1. - 3. septembrini kella 12-18
26. - 28. augustini kella 12-15
1. - 3. septembrini kella 12-18
26. - 28. augustini kella 12-15
1. - 3. septembrini kella 12-18
26. - 28. augustini kella 12-15
1. - 3. septembrini kella 12-18

Liia Leppik

VÕRU SPORDIKOOL. Kontaktandmed: tel 782 1225 ja 513 9136
Vastuvõtunädal algab 1. septembril. Esimesse tutvumistundi oodatakse uusi õpilasi koos lapsevanemaga.
Võrkpall
Kergejõustik

Murdmaasuusatamine
Kahevõistlus
Laskesuusatamine
Orienteerumine
Kreeka-rooma maadlus

…….-2000 P
1995-1997 T
1995-2000 P
1999-2001 P
1996-1998 P
1991-1995 P
1992-2001 T
1995-1997 T
1996-1997 T ja P
1992-2001 T ja P
1992-2001 T ja P
……-1996 P
1997-2001 T ja P
1992-2001 T ja P
1992-2001 P

125.125.125.125.125.125.125.125.125.125.125.125.125.125.125.-

Võru spordikeskus
Võru spordikeskus
Võru spordikooli võimla
Võru spordikeskus
Võru spordikeskus
Võru spordikeskus
Võru spordikeskus
Võru spordikeskus
Võru spordikeskus
Kubija suusabaas
Kubija suusabaas
Andsumäe suusahüppemägi
Kubija suusabaas
Kubija Suusabaas
Võru spordikooli maadlussaal

Aksel Saal
Raivo Jeenas
Marko Mett
Heini Allikvee
Heini Allikvee
Heini Allikvee
Helju Rakaselg
Sirje Hütt
Aive Pähn
Asko Saarepuu
Hille Saarepuu
Olev Roots
Tarmo Piirmann
Sarmite Sild
Peep Lill

T, K kell 15
E, T kell 15
E kella 13-15
E, T, N kell 14
E, T, K, N kell 15.30
E-R kell 17
E,K,R kell 15
T kell 15, K kell 16
E, K kell 14.30
E, T, R kell 14
E, T, R kell 14
E, T, R kella 14-16
T, N, R kell 16
E, R kell 15
E, K, R kell 16.30

VÕRU MUUSIKAKOOL. Kontaktandmed: Lembitu 2, Võru, tel 782 1224 ja 782 1292
Muusikakooli eelkool
Võru Poistekoori ettevalmistuskoor
Võru Poistekoor

5-7
6-8
9-häälemurre

2
2
2

140.75.75.-

Lembitu 2, Võru Muusikakool
Võru Kannel, III korrus
Võru Kannel, III korrus

Linda Kasak, Lilia Vildo, Celia Roose
Mare Visnapuu
Mare Visnapuu

esimene kohtumine 14. septembril kell 17
esimene kohtumine 7. septembril kell 14
esimene kohtumine 7. septembril kell 15

4-18 (5 rühma)
10-18
15-19

3 kuni 4
4
kuni 7

70.70.-

Võru kultuurimaja Kannel
Võru kultuurimaja Kannel
Võru kultuurimaja Kannel

Tea Kõrs
Anne Tolk
Tarmo Tagamets

2. ja 3. septembril kella 15-18, tel 5691 9385
septembri I nädal, info tel 5568 8448
vastuvõttu sel aastal ei toimu

4 kuni 6

50.-

Võru kultuurimaja Kannel

Silvi Jansons

vastuvõttu ei toimu

VÕRU KULTUURIMAJA KANNEL
Võimlemisklubi Sirutus
Tantsurühm Hopser
Võru Draamastuudio V

MTÜ PAPA KREUTZWALDI ÕUETEATER
Õueteatri noortetrupp

16-18

MTÜ TANTSUTRUPP VARIATSIOONID ERAHUVIALAKOOL VÕRU TANTSUKOOL. Kontaktandmed: tel 5666 4292, maire.udras@gmail.com
Erinevad tantsustiilid
Break

13-24
10-24

4
3

200.200.-

Võru kultuurimaja Kannel
Võru kultuurimaja Kannel

Maire Udras, Viljar Olesk
Viljar Olesk

1. ja 3. septembril kell 18 treeninguriietuses
2. ja 7. septembril kell 19, tel 529 4708

Eve Kirs
Eve Kirs
Anneli Musto
Anneli Musto
Anneli Musto

alates 31. aug., info tel 529 9543, 786 8066
alates 31. aug., info tel 529 9543, 786 8066
alates 31. aug., info tel 529 9543, 786 8066
alates 31. aug., info tel 529 9543, 786 8066
alates 31. aug., info tel 529 9543, 786 8066
alates 31. aug., info tel 529 9543, 786 8066

Thea Kant
Thea Kant
Thea Kant
Thea Kant

31. augustil ja 1. septembril kella 13-16
31. augustil ja 1. septembril kella 13-16
31. augustil ja 1. septembril kella 13-16
31. augustil ja 1. septembril kella 13-16

Milja Udras
Milja Udras
Tuuli Veddel, Pille Sõrmus
Kersti Kamberg

26. ja 27. augustil kella 10-13
26. ja 27. augustil kella 10-13
26. ja 27. augustil kella 10-13
26. ja 27. augustil kella 10-13

MTÜ SPORDIKLUBI PROFIT VÕRU HUVIKESKUS. Kontaktandmed: Kreutzwaldi 59, Võru, tel 786 8066 ja 5625 6868
Mudilaste tantsuring (ettevalmistav)
Liikumisrühm Nunnud (ettev) I-III kl
Liikumisrühm Liblikad (ettev) IV-VI kl
Esinemisrühm (edasijõudnud) X-XII kl
Aeroobika (algajad) VII - XII kl
Aeroobika (edasijõudnud) X-XII kl

5-7
7-10
11-13
16-19
14-19
17-19

2
2
2
2
2
2

120.150.175.175.175.175.-

Spordiklubi ProFit/Lasteaed Sõleke
Spordiklubi ProFit
Spordiklubi ProFit
Spordiklubi ProFit
Spordiklubi ProFit
Spordiklubi ProFit

MTÜ KUNSTISTUUDIO KRISEPTO. Kontaktandmed: Uus 21, tel 5648 2656, thea.kant@mail.ee
Emmekas väikelastele
Kunstistuudio nooremale koolieale
Kunstistuudio
Noorteklubi

0,6-2 ja 3-5
6-8
9-11
12-25

100.100.100.100.-

Uus 21
Uus 21
Uus 21
Uus 21

MTÜ HILARO VÕRU LOOVUSKOOL. Kontaktandmed: tel 5560 3891, milja.beebikool@mail.ee
Kandlekool
Folgikool
Beebikool
Laulukool

6-14
5-9
...- 3
4-14

2
1
2
1

150
150
200
150

Lembitu 2
Lembitu 2
Lembitu 2
Lembitu 2

MTÜ SPORDIKLUBI BUDOKAI HUVIKOOL BUDOKESKUS. Kontaktandmed: tel 5662 9638, budokai@hot.ee, www.budokai.ee
Treeningutele registreerimine alates 1. septembrist. Info treeningaegade kohta telefoni või kodulehe kaudu www.budokai.ee
Treeningud toimuvad Võru Vene Põhikooli võimlas ja Vastseliina Gümnaasiumi võimlas
Karate suuremad
13-…
4x näd
150
Jüri 42, Vene Põhikool
Marek Rästas
Karate edasijõudnud
9-…
3-4x näd
150
Jüri 42, Vene Põhikool
Marek Rästas
Karate algtase
8-…
2-3x näd
150
Jüri 42, Vene Põhikool
Marek Rästas

1. - 25. septembrini
1. - 25. septembrini
1. - 25. septembrini

MTÜ PARKSEPA SPORDIKLUBI. Kontaktandmed: Udo Saidla tel 526 4627, Kalev Palo tel 510 3636, tel+fax 786 8715, kalev@parksepa.werro.ee
Treeningurühmadesse registreerimine alates 25. augustist telefoni teel, 3. ja 7. septembril kella 14-19 Võru spordikeskuses
Treeningud toimuvad Võru spordikeskuses, Võru spordikooli võimlas, Parksepa Keskkooli võimlas ja Väimela Tervisekeskuses
Korvpall tüdrukud
…... -1997
6 (3x näd)
100.Udo Saidla
Korvpall neiud
1992-1996
10 (5x näd)
100.Udo Saidla
Korvpall poisid
……- 1995
6 (3x näd)
100.Udo Saidla
Korvpall noormehed
1992-1994
10 (5x näd)
100.Udo Saidla
MTÜ VÕRU JUDOKLUBI REI. Kontaktandmed: Võru Spordikeskus, telefon 5341 3237, 5341 0241
Judo
Judo
Judo

6-9
7-9
10-16

2 x 90 min
3 x 90 min
3 x 90 min

150.150.150.-

Võru Spordikeskus
Võru Spordikeskus
Võru Spordikeskus

Riho Lehiste
Enno Raag
Enno Raag

1.-10. septembrini
1.-10. septembrini
1.-10. septembrini

MTÜ AILA NÄPUSTUUDIO. Kontaktandmed: Aila Kikas tel 507 9920, MTÜ Aila Näpustuudio tel 782 8048, Lembitu 2a III korrus
Meisterdamisring mudilastele
Käsitööring
Käsitöö- ja õmblusring
Noorte õmblusring

5-6
7-10
11-13
14-18

2
4
6
8

180.216.216.216.-

Lembitu 2a III korrus
Lembitu 2a III korrus
Lembitu 2a III korrus
Lembitu 2a III korrus

Aila Kikas, Eveli Noortoots
Aila Kikas, Eveli Noortoots
Aila Kikas, Eveli Noortoots
Aila Kikas, Eveli Noortoots

31. augustil ja 1. septembril kella 11-18
31. augustil ja 1. septembril kella 11-18
31. augustil ja 1. septembril kella 11-18
31. augustil ja 1. septembril kella 11-18

Ülar Lauk

T, N kella 14-17

MTÜ VÕRU MALEKLUBI. Kontaktandmed: Ülar Lauk tel 5666 8717, ylarl@hot.ee.
Uusi ja endisi õpilasi oodatakse 15., 17., 22. ja 24. septembril kella 14-17 Tartu 48 (Võru Instituudi I korruse saal).
Malering

8-18

100.-

Tartu 48 I korrus

MTÜ SPORDIÜHING EKSTREEMPARK. Kontaktandmed: hilks@hot.ee, tel 521 3130 Hillar Irves, www.ekstreempark.ee
Aerutamine (kärestikuslaalom)

12-16 (hea ujumisoskus)

2x2

75.-

Võhandu jõgi (Antsla mnt sild linavabriku juures)

VÕRUMAA KESKRAAMATUKOGU LASTEOSAKOND. Kontaktandmed: Võrumaa KRK lasteosakond, tel 782 1945, laste@lib.werro.ee
Näitering Võrukael
III-IX kl
2x2
tasuta
Võrumaa KRK lasteosakond
Ira Petrova

Hillar Irves

Info tel 521 3130
15. augustist 5. septembrini
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Avaaktused Võru
linna koolides
Võru Kreutzwaldi
Gümnaasium
1. september 2009 kell 10 Võru
Kreutzwaldi Gümnaasiumi ees
Võru Kesklinna
Gümnaasium
1. september 2009 kell 10 Võru
Kesklinna Gümnaasiumi ees

TASUTA
ÕIGUSABI
Tasuta õigusabi laenu tõttu makseraskustesse sattunud isikutele.
Nõustamine toimub Võru linnavalitsuse sotsiaaltööosakonna ruumides
(Tartu 23). 17., 24. ja 31. augustil
kella 9–12 (nõustab Kalli Uibokand)
ja 19. augustil kell 9–12 (nõustab
Felix Luiksaar).

Võru Täiskasvanute
Gümnaasium
1. september 2009 kell 16 Võru
Täiskasvanute Gümnaasiumis
Võru Vene Põhikool
1. september 2009 kell 11 Võru
Vene Põhikooli õuel
Võru I Põhikool
1. september 2009 kell 10 Võru I
Põhikooli Seminari 1 õppehoone
õuel
1. september 2009 kell 11 Võru I
Põhikooli Paju 5A õppehoone
õuel
Võru Järve Kool
1. september 2009 kell 11 Võru
Järve Koolis
Võru Muusikakool
1. september 2009 kell 15 Võru
Kesklinna Gümnaasiumi aulas
Võru Kunstikool
4. september 2009 kell 17 Võru
Kunstikoolis

JASON CARTER

Leitud asjad
ootavad omanikke
Lõuna Politseiprefektuuri Võru politseijaoskond on Võru linnavalitsusele üle andnud leitud esemed, mille omanikud on teadmata. Esemed
on politseinikud leidnud Võru linna eri piirkondadest. Seadusest tulenevalt on politseil kohustus anda
leiud üle kohalikule omavalitsusele, kui nad omanikku ei leia.
Leidude hulgas on mobiiltelefonid, jalgrattad, muusikakeskuse
plastmasskorpus, käekell ja rahakott. Kui kellelgi on mõni nimetatud asjadest kadunud või varastatud, siis palume täpsema info saamiseks pöörduda Võru linnavalitsuse majandusspetsialisti poole Jüri tn 11 või telefonil 785 0933.
VLL

LAADAD VÕRU LINNAS
22.08. Sünnipäevalaat
kesklinnas

Jason Carter

www.jasoncarter.net

www.vorukannel.ee

kell 15:00 MEISTRIKLASS (eelregistreerimine kultuurimaja kassas, tel. 7868676)

Korraldaja: TÜ Käsitööühistu
ESI, telefon 513 8379

29.08. Suvelaat
Vee tn 6a parklas

Korraldaja: Keskoja OÜ,
telefon 5661 8707

12.09. Mihklilaat
Vee tn 6a parklas
Korraldaja: FIE Silvi Pärn,
telefon 5805 0167
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