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SISUKORD
Nöörimaa Tugikodu
annab teada
Üks paljudest teenustest,
mida pakub Nöörimaa
Tugikodu, on erakorraline
öömaja vanemliku hoolitsuseta lastele või perevägivalla
all kannatavatele isikutele
…

LK 2

10 küsimust ja vastust
jäätmeveo kohta
Mis on korraldatud olmejäätmete vedu? Miks on vaja
korraldatud olmejäätmete vedu? Kes peavad liituma? ...

LK 2
Vaimuvalgus teeb
sügisõhtud helgemaks
Meie laiuskraadile siin Euroopa serval on taas saabunud
pikkade ja pimedate õhtute
aeg. Aeg, mil tavalisest rohkem mõtiskletakse enese ja
lähedaste eluolu üle, mil
jõuab juttu ajada, lugeda ja
televiisorit vaadata …

VÕRU LINNAVALITSUS JA -VOLIKOGU
SOOVIVAD TEILE RAHULIKKU JÕULUAEGA!
Armsad võrulased!

Austatud kaaslinlased!

Detsember on meeldiv, ent samas kiire aeg. Aeg tehtule tagasi vaadata, pooleliolevad asjad lõpetada ning uueks aastaks plaane teha.
Peatage jõuluajal korraks oma argitoimetused ning märgake enda ümber toimuvat. Leidke rohkem aega iseenda ja lähedaste jaoks.
Osake ka raskel ajal hinnata igapäevast rahu ja rõõmu meie ümber,
pöörake erilist tähelepanu just väikestele asjadele, kordaminekutele
ja imedele. Ei saa väita, et vaid suured tegemised on imepärased – ka kõige tavapärasem võib olla imeline, tuleb osata
märgata. Leidke need rõõmu valmistavad pisiasjad, hoidke ja hinnake neid enese ümber, sest kui kaob
üks, siis võivad kergesti haihtuda ka kõik teised…
Soovige head, tehke kingitusi, toetage
ja hoolige üksteisest. Uueks aastaks soovin
teile vastupidavust ja optimismi, jätkuvat
koostööd ja üksteisemõistmist.

Aasta 2009 hakkab lõpule jõudma. See aasta oli raske meie kõigi jaoks, märksõnadeks oli majanduskriis, tööpuudus ja paljudel peredel tekkis raskusi toimetulekuga. Ka linnavalitsus pidi tegema nii
mitmeidki raskeid valikuid, et tagada koolide, lasteaedade ja kõigi linnainimeste vähemalt tänasel
tasemel heaolu. Me tunnetame ja saame aru, et valikute tegemine tähendab ju millestki loobumist,
millegi ärajätmist, mõne hea mõtte teadmata tulevikku lükkamist. Nagu tänane päev on meile selge, et ilma kokkuhoiuta ja loobumisteta me toime ei tule.

Jõulurahu teie südamesse
ning palju kordaminekuid uuel aastal!

Enne aastalõpu ärasaatmispidustusi saabub aga jõulurahu aeg
Jõulud on alati olnud aeg, mil kohtutakse lähedaste inimestega, mõeldakse möödunu üle ning üritatakse pilku heita ka homsesse päeva. Keerukatel aegadel oleme alati
leidnud tuge oma pere ja sõprade ringis, ning seekord on sellel veel omakorda eriti
suur tähendus, sest tänane päev nõuab meilt seda, et märkaksime kaasinimest, mõistaksime tema muret ja aitaksime hädasolijat.
Olen kindel, et võime tulevasse aastasse minna kindla veendumusega, et raskused hakkavad mööduma. Sellest on mitmeid märke ja arvan, et need peaksid
muutma jõulud palju valgemaks ja imelisemaks.
Soovin teile meelerahu ja optimistlikku ellusuhtumist, rohkem kaastunnet ja abivalmidust oma lähedaste suhtes ning kindlat eestlaslikku
jonni raskustega võitlemisel ja meie elu paremaks muutmisel. Rahu südamesse, sära silmadesse! Soovin teile kõigile rahulikke jõule!

Anneli Viitkin
linnapea

Toomas Paur
Võru linnavolikogu esimees

LK 3

TÄHESÄRA

Jõululaat 2009
12. detsembril toimus Võru
Vabaduse väljakul jõululaat,
kust sai osta käsitöö- ja kunstikaupa ning erinevaid toiduaineid ...

Vladislav Koržets

Soovin kõigile väikestele ja suurtele linnakodanikele ning headele sõpradele
kaunist jõuluaega. Loodan, et
uus aasta avardab võimalusi
ning annab jõudu olla edukas
oma ettevõtmistes.

Soovin teile kõigile
jõulurahu südamesse
ja tähesära silmadesse.

Kristjan Võrno
abilinnapea

Mäidu Helistvee
abilinnapea

Inge Järvpõld
abilinnapea

LK 3
Juubeliaastast
lugemisaastasse
Võrumaa Keskraamatukogu
tähistas 2009. aastal 100. tegevusaastat. Igapäevase
raamatukoguteenuse osutamise kõrval korraldati järgmised suuremad ettevõtmised
…

LK 4
Aasta “Maagiline Võru
225” on lõppemas
Võru linna aastapäeva pidustused olid sel aastal pühendatud Julius Skrastinile alias
San Martino de Kastrozzale.
Et meenutada, kes oli see
Võrust pärit maailmakuulus
mustkunstnik, avaldame 70
aastat tagasi Wõru Teatajas
ilmunud artikli …

LK 4
Neljandal advendil toimub heategevuskontsert
“Et jõuluajal oleksime
koos…”
20. detsembril toimub Rõuge
Maarja kirikus algusega 15.00
ja Võru Katariina kirikus algusega 18.00 heategevuskontsert “Et jõuluajal oleksime koos…”, millega
kogutakse raha Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi puudust
kannatavatele lastele …

LK 7

Kui pöörad vahel taeva poole pilgu,
mis sest et huupi, ja mis sest, et harva,
siis sinu silmis taevatähti vilgub,
ja sinu silmad on siis taevakarva.

Inimese elu kulgeb tõusude ja
mõõnadena. Praegu on see aeg, kui elu näitab oma karmimat poolt. Pole ju saladus, et
paljudes kodudes ei valgusta uue päeva algust
rõõm, vaid varjutab mure ning usk tulevikku on kadumas. Paljud on kaotanud lootuse ja oma elu senini nii kindlana
tundunud eesmärgi. Loodan, et just jõulud on sellel raskel ajal kõikidele inimestele toeks, selleks
soojaks valguseks, mis paneb unustama meid ümbritseva halva ja näitab teed südametesse.
Jõuluaeg tuletab neile, kellel elus pisut paremini läinud, meelde, et oma rahulolus ei tohi abivajajaid unustada. Mõnikord piisab lihtsalt julgustavatest sõnadest või ühestainsast heateost.
Soovin kogu südamest kõigile kaunist jõuluaega. Olgu teie sõbrad, sugulased ja tuttavad teiega. Meie valitsejatele aga soovin oskust näha kõiki inimesi nende vajadustes võrdsetena. Mõistkem ja aidakem neid, kes seda kõige enam vajavad. Olgu jõuluaeg kõigile püha!

Konkurss
“Võro liina tego 2009”
Võru Linnavalitsus kuulutab taas välja
konkursi lõppeva aasta kõige silmapaistvama teo väljaselgitamiseks. Selleks ootame linnakodanike ettepanekuid ja arvamusi.
Täida allolev kupong ja saada see hiljemalt 1. veebruaril
(postimaks on tasutud ning marke kupongile lisama ei pea).
Kupongile kirjuta Sinu arvates kõige silmapaistvam tegu aastal 2009.
Samuti ootame ettepanekuid, kes võiksid olla kandidaadid
tiitlitele: kultuuri- ja haridusasutus 2009, Ettevõte 2009, Ettevõtja 2009, Mittetulundusühing 2009, Uus tulija 2009,
Kultuuritegelane, Sporditegelane 2009, Tervishoiu- ja sotsiaaltöötaja 2009, Tegija 2009. Ettepanekud saata e-postile
marianne.mett@voru.ee.
Kindlasti pane kirja ka oma nimi ja kontaktandmed, sest kõigi kupongi- ja meilisaatjate vahel loositakse välja linnavalitsuse meened.
“Võro liina tego 2009” kuulutatakse välja 22. veebruaril, Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamisel kultuurimajas Kannel.

Kui vaatad aina üles taeva sisse,
nii kõrgele kui ulatuvad silmad,
siis tuleb taevas sinul silmadesse
ning oled ise täheke siin ilmas.
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10 küsimust
jäätmeveo kohta
1. Mis on korraldatud olmejäätmete vedu?
Jäätmeseaduse § 66 lg 1 järgi on korraldatud jäätmevedu olmejäätmete
kogumine ja vedamine määratud
piirkonnast määratud jäätmekäitluskohta või -kohtadesse kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatud konkursi korras valitud ettevõtja poolt.
Lühidalt: Võru Linnavalitsus kuulutas välja konkursi prügikonteinerite
tühjendamiseks kogu linnas, mille
võitis väiksema hinna pakkunud ettevõte.

2. Miks on vaja korraldatud
olmejäätmete vedu?

nerite puhul plastiku painduvust. Liiga jäiga plastiku korral võib see talvel suure külmaga kergelt puruneda.

Helju Kalme.
6. Kui kinnistul ei elata?
Juhul, kui jäätmevaldaja ei ela antud
kinnistul ning seetõttu ei teki ka sellel kinnistul jäätmeid, saab jäätmevaldaja taotleda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise otsust
Võru Linnavalitsuselt. Vastava avalduse blanketi saab Võru Linnavalitsuse linnahoolduse ja keskkonna
osakonnast, infosaalist või veebilehelt www.voru.ee / Keskkond.

Korraldatud olmejäätmete veoga üritatakse vältida kahte asjaolu:
1)
et inimene ei tühjendaks
oma konteinerit ainult korda aastas,
sest selge mõistus ütleb, et jäätmed
tekivad ju iga päev.
2)
et näiteks ühe ridaelamu
vms ette ei sõidaks 3-4 erinevat jäätmeveofirmat, kuna naabrid on kõik
erineva firma valinud. Vastasel juhul
on jäätmemahutite juures kolistamist 3-4 korda rohkem ja ka teedel
tolmutamist raskete masinatega 3-4
korda rohkem.

7. Ettevõttele või
garaažiühistule saadeti liitumisleping, kas peab liituma?

3. Kes peavad liituma?

8. Kui kinnistul elab üürnik,
kes sõlmib lepingu?

Kõik jäätmevaldajad on liidetud jäätmeveoga automaatselt – kirjaliku lepingu mitte omamine või sõlmimata
jätmine ei vabasta kedagi korraldatud olmejäätmete veost. Ettevõtete
liitumiskohustus on üksnes olmeprügi osas.

4. Milliseid jäätmeliike
korraldatud olmejäätmete
vedu hõlmab?
KOJV hõlmab olmejäätmeid (kodumajapidamisjäätmed ja samalaadsed
kaubandus-, tööstus- ja ametiasutusjäätmed):
1) Kood 20 01 01 - paber ja kartong;
2) Kood 20 03 98 - prügi (segaolmejäätmete) sortimisjäägid.
Muud jäätmed on elanikel ja ettevõtetel võimalus ära anda ükskõik millisele jäätmekäitlusettevõttele.

5. Kas konteineri võib rentida ka mõnelt teiselt ettevõttelt?
Konteineri võite rentida või osta 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. Tasub
aga jälgida kõige odavamate kontei-

Kui ettevõttel või garaažiühistul ei
teki olmejäätmeid, siis pole liitumine kohustuslik. Erinevate andmebaaside ühildamatuse tõttu saatis RagnSells lepingud kahjuks ka garaažiühistutele, kes pole kohustatud liituma. Palume edaspidise tühisõiduarve vältimiseks anda nendest erijuhtumitest teada Võru Linnavalitsuse
telefonidel 785 0915 või 785 0900.

Lepingu sõlmimise kohustus on siiski kinnistu omanikul. Edaspidiseid
arveid võib tasuda ka üürnik, kuid
kinnistu heakorra ja prügiveo eest
vastutab siiski omanik.

9. Kus ja millal saab sõlmida
korraldatud olmejäätmeveo
lepinguid?
Lepinguid on võimalik sõlmida interneti (www.ragnsells.ee) ja posti teel,
samuti Ragn-Sells AS kontoris Pikk
4 (II korrus) Võru linnas või Tartus
Sepa 26. Võru linnas on kontor avatud alates 1. detsembrist 2009 kuni
veebruari lõpuni 2010. a.

10. Kui on olemas enda konteiner, kas pean nüüd uue
rentima?
Tänapäevase konteineri puhul midagi muutma ei pea. Juhul, kui varasemalt on soetatud liiga suur konteiner, mida pole otstarbekas kord kuus
tühjendada, tasub mõelda väiksema
konteineri peale. Hetkel on paljudel
inimestel huvi ka kasutatud konteineri vastu ning tasub pöörduda antud küsimuses AS-i Ragn-Sells poole.

Vastas linnahoolduse ja
keskkonna osakonna juhataja
Hegri Narusk

Nöörimaa Tugikodu
annab teada
Üks paljudest teenustest, mida pakub Nöörimaa Tugikodu, on erakorraline öömaja vanemliku hoolitsuseta lastele või perevägivalla all kannatavatele isikutele.
Teenus on Eesti rahvastikuregistri andmetel Võru linnas elukoha aadressi omavatele isikutele tasuta, teistele 200 krooni ööpäev (sisaldab
ööbimist ja erakorralist toiduabi andmist). Teenustele ei võeta vanemata
alla 7 eluaastast last. Lapse suunab
teenusele lastekaitsespetsialist või
politsei. Laps koos vanemaga võib
tulla iseseisvalt. Teenusele saabujat
ootab ees eraldi hubane tuba, võimalus kasutada kööki ja dušši.
Kuigi Nöörimaa Tugikodu on valmis hättasattunuid aitama, on kõigil
hea meel, kui seda teenust ei vaja-

taks. Pereliikmed peaks rohkem tähelepanu pöörama omavahelistele
suhetele.
Praegusel kiirel ja raskel ajal on
tülid kerged tekkima ja nii jääbki
kannatajaks pooleks nõrgem, kelleks
on tavaliselt lapsed või naised. Kui
peres üksteisele haiget tehakse, ei lahenda see ühtegi pereprobleemi. Pere on üks tervik, mille eest tuleb pereliikmetel ühiselt hoolt kanda.
Vaja on rohkem üksteisemõistmist, soojust ja head sõna. Õnneks
nende eest veel raha maksma ei
pea.

Ilusat jõuluaega soovides
tugiisik
Kadri Vaks

Linnapea Anneli Viitkinile (paremal) andis Kreutzwaldi
mälestusmedali üle muuseumi direktor Siiri Toomik.

Kristen Veibri.

Kreutzwaldi muuseum
tunnustas Võru linna
Kreutzwaldi mälestuspäeval, 14. detsembril
tehti teatavaks tänavused
mälestusmedalite ja
-stipendiumi saajad.
Üheks medalisaajaks oli
sel aastal ka Võru linn.
Kreutzwaldi mälestusmedalit antakse
välja aastast 1985. Mälestusmedaliga
tänab Dr. F. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseum neid, kel on teeneid Lauluisa mälestuse hoidmisel ning tema loomingu tutvustamisel.

Võru linnale anti medal rahalise
toetuse eest muuseumi ürituste ettevalmistamisel ja läbiviimisel, muuseumi
nüüdisajastamise eskiisprojekti ja selle
alusdokumentide koostamise tellimise
eest, muuseumi trükiste väljaandmise
toetamise ja tulemusliku koostöö eest
Kreutzwaldi muuseumiga ning seoses
linna 225 aasta juubeliga.
Teine medalilaureaat on Kreutzwaldi muuseumi järelevaataja Helju Kalme, kes on muuseumis töötanud alates
1989. aasta veebruarist. Medal anti
aastatepikkuse ustava teenistuse eest
Kreutzwaldi muuseumis ning seoses
Helju Kalme 75. sünnipäevaga.

Hindamatuks peetakse Helju Kalme
teeneid muuseumi tutvustamisel välismaalastele ning tegutsemist suure kohusetunde ja vastutusega.
Alates 1999. aastast annab muuseum Kreutzwaldi testamenti omamoodi tõlgendades välja stipendiumi Kreutzwaldi gümnaasiumi ühele vanema astme aktiivsele noormehele. Stipendium määrati seekord
gümnaasiumi ettepanekul kooli
11.b klassi õpilasele Kristen
Veibrile. Stipendiumi suurus oli
1500 krooni.
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Avati Võru Laste- ja
Pereabikeskuse hoone
2. detsembril avati pidulikult Võru Laste- ja Pereabikeskuse hoone. Keskuses hakatakse pakkuma erinevaid nõustamisteenuseid lastele ja peredele, millest
senini on Võrumaal suurt puudust tuntud.
Hetkel on juba hoo sisse saanud õppenõustamisteenuse osutamine, mis sai
teoks Euroopa sotsiaalfondi programmi
“Õppenõustamis süsteemi arendamine”
raames. Keskuses töötavad kaks psühholoogi, eripedagoog, logopeed ja sotsiaalpedagoog. Nõustamist osutatakse
hariduslike erivajadustega lastele, lastevanematele, õppeasutuste pedagoogidele ja kohaliku omavalitsuse ametnikele. Võrumaa õppenõustamiskeskuse
koordinaatori Ulvi Mustmaa sõnul on
nõudlus teenuse järele olnud suur.
Keskusesse on kolinud ka karjäärinõustamisteenus, mida osutab kogenud
nõustaja Heli Hillep. Renoveeritud majas on kolm nõustamisruumi ja administraatori ruum ning teisel korrusel seminariruum 30-le inimesele. Hoone sisustati kaasaegse mööbli ja tehnikaga
ning sisse pääseb ka ratastooliga. Renoveeritud kahekorruseline hoone asub
Liiva tn 21, Võru Noortekeskusega samal krundil.
Laste- ja pereabikeskuse hoone renoveerimistöid alustati tänavu mais,
töid tegi AS Semuehitus. Projekti kogumaksumus on 3 868 376 krooni, millest Euroopa Liidu poolne toetus on
3 481 538 krooni ja Võru linna omafinantseering 386 838 krooni.

VLL

Fotol vasakult Võrumaa õppenõustamise koordinaator Ulvi Mustmaa, eripedagoog Piret Kahre ja sotsiaalpedagoog Ene Klaar.

Võru Laste- ja Pereabikeskuse
hoone

Nõustamisruum
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Jõululaat 2009
12. detsembril toimus Võru Vabaduse väljakul jõululaat, kust sai osta käsitöö- ja
kunstikaupa ning erinevaid toiduaineid.
Traditsiooniline Võru linna jõululaat toimus tänavu juba viiendat korda. Nii müüjate kui ostjate huvi oli väga suur. Eelmiste
aastatega võrreldes kauples seekord rekordarv müüjaid – kohale oli tulnud üle 90 kaupleja. Tuldi nii Võru-, Põlva- ja Tartumaalt kui ka näiteks Narvast. Laada avasid linnavolikogu esimees Toomas Paur ja linnapea Anneli Viitkin, kes ühtlasi ka jõulurahu välja kuulutas. Päeva sisustas rohke kultuuriprogramm, piparkoogisöömise võistlus, heategevuslik oksjon ja sõit hobuvankril.

Võru linn kinkis tänavu
sündinud laste vanematele
muinasjuturaamatu
Võru Linnavolikogu esimehe ja linnapea vastuvõtt aasta jooksul sündinud laste vanematele on kujunenud kauniks traditsiooniks. Igal aastal on väikelapse vanemaid
meeles peetud raamatuga, tänavu kinkis linn
teose “Eesti muinasjuttude kuldraamat”.
Vastuvõtule olid kutsutud vanemad, kelle laps on sündinud perioodil 1. november
2008 – 1. november 2009. Võru linnas sündis nimetatud perioodil 117 last.
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Laadapäeval said huvilised ka hobuvankriga sõita.

Lustakal piparkoogisöömise võistlusel said osaleda
nii väiksed kui suured maiasmokad.

Vaimuvalgus
teeb sügisõhtud
helgemaks

Ka tänavu tunnustati kaunima ja huvitavama dekoratsiooniga müügikohti. Tunnustuse said Rogosi
Mõisa müügikoht (pildil), Võrumaa Naiste Ühenduse jõululett ja Merit Helekivi piparkoogivanker.

Võru kodutute loomade varjupaiga toetuseks maha peetud heategevuslikul oksjonil koguti 1620
krooni, annetustena laekus lisaks 521 krooni. Raha eest soetatakse kassiruumi vajaminevat inventari. Võru Linnavalitsus tänab oksjonile kaasaaitamise eest: AS-i Timo Keraamika, AS-i Wermo,
AS-i Eesti Pagar, Metsakohvik OÜ-d, Leoki kalapoodi, vaibavabrikut Oteks, Aili Vallaotsa ja Madli
Lainemaad.

Kogu laadapäeva vältel lõbustas rahvast lustakas
päkapikk ning täis- ja pooltundidel sai nautida lauljate-tantsijate esinemisi ja ka ise line-tantsus kaasa
lüüa. Esinesid linna lasteaiad, rahvatantsurühm
Hõbedane Juus ning tantsurühmad Viire ja Variatsioonid. Pildil lasteaed Punamütsike.

Meie laiuskraadile siin
Euroopa serval on taas
saabunud pikkade ja pimedate õhtute aeg.
Aeg, mil tavalisest rohkem mõtiskletakse enese ja lähedaste eluolu
üle, mil jõuab juttu ajada, lugeda ja televiisorit vaadata.

Tasuta koolituste
kohta saad infot:
• kutsekoolid:
www.hm.ee/
tasutakursused,
tel 735 0242
• vabahariduslikud koolituskeskused: www.vabaharidus.ee, tel 677 6299

Elame, teadagi, infoajastul ja vahel
tundub, et see ähvardab meid enda
alla matta. Kuidas sealt siis enese
jaoks olulist üles leida?

Vaadata tasub ka ainult saatejuhtide pärast! Küsi Õpitreppi oma kodukoha raamatukogust ja saad põneva
loo Hannesest lõpuni lugeda.

Teame, et kõigi jaoks on oluline
meie eneste ja lähedaste hea käekäik, et homme oleks parem, et
saaks õppida ja areneda. Juba kolmandat korda ilmuv ajakiri Õpitrepp aitab täiskasvanute õppimise
teemasid valgustada ja jagada teavet kõige kohta, mis Eesti täiskasvanuhariduses toimumas on.

Ajakiri annab informatsiooni ka
hetkel olulistel teemadel – kõneldakse koolituskaardist, haridus- ja
teadusministeeriumi poolt rakendatavast pooleli jäänud õpingute jätkamise programmist, täiskasvanud
õppija nädalal tunnustatud õppijatest Aili Valbist Luutsnikult ja Ella
Põderist Kanepist, Euroopa keelemapist, täiskasvanute gümnaasiumidest kui õppijasõbralikust keskkonnast ja paljust muust.

Ajakirja viimase, 15. novembril
ilmunud numbri kaanelt vaatab vastu teleekraanidelt tuttav nägu, Hannes Hermaküla – mees, kes ühteviisi hea telesaate juht ja leivaküpsetaja. “Hannes läks Eestist siis, kui nõukogude võimu lõpp hakkas tasapisi
paistma. Loobus ametlikult NSV Liidu kodakondsusest ja põrutas minema. Algul Itaaliasse, seal vahetas
oma Iisraeli viisa, mida Liidus anti
ka “eriti tülikatele elementidele”,
Ühendriikide viisa vastu ning põrutas koos seltskonnaga kõigi võimaluste maale,” kirjutab Õpitrepis ajakirja toimetaja Agne Narusk. Praegu, septembrist alates, juhib sama
mees laupäeva õhtuti Ave
Marleeniga kahasse rahvusringhäälingus täiskasvanute õppimisest ja
õpetamisest kõnelevat telesaadet
“Tagatargemad”. Ekraanil on palju
tavalisi eesti inimesi, kelle muudab
eriliseks see, et nad on otsustanud
raskuste ja tihti ka vanuse kiuste
millegi uue õppimisega alustada.

Õpitreppi saab lugeda ja kommenteerida ka internetis aadressil:
www.andras.ee/opitrepp ning pdffailina alla laadida. Oodatud on ka
kirjad toimetajale teemadest mida
järgmises Õpitrepis kajastada võiks.
Loe, saa targemaks ja sügisõhtud
muutuvad valgemaks!
Ajakiri Õpitrepp ning telesaade
“Tagatargemad” valmivad Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras ning haridus- ja teadusministeeriumi koostöös Euroopa sotsiaalfondi programmi “Täiskasvanuhariduse populariseerimine” raames. Ajakirja koostab Eesti Päevalehe teema- ja erilehtede osakond.

Külliki Steinberg
Eesti Täiskasvanute Koolitajate
Assotsiatsiooni Andras projektijuht
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Aasta “Maagiline Võru 225”
on lõppemas
Võru linna aastapäeva pidustused olid sel aastal pühendatud Julius Skrastinile alias San
Martino de Kastrozzale. Et meenutada, kes oli see Võrust pärit maailmakuulus mustkunstnik, avaldame 70 aastat tagasi Wõru Teatajas ilmunud artikli.

Wõrulane,
keda tunneb
Euroopa.

Võru Kesklinna pargis toimunud raamatukogu juubeliüritusel. Intervjuu tuntud kirjaniku Kerttu Rakkega.

Juubeliaastast lugemisaastasse

Kastrozza pööningul on kaks
ühispanga pilwelõhkujat.
Milles seisab Kastrozza kunst.
Wõru kõige tuntum mees on kahtlemata härra Skrastin. Paljud ehk ei usu seda, sest Skrastini nime ei mäleta nad
just Wõrus tihti kuulnud olewat. Kuid
me nimetame San Martino de Kastrozza
nime, siis ei kahtle eelpool öeldu juures keegi. Kastrozza päris nimi on
Krastin. Kastrozza nime all tuntakse teda mitte ainult Wõrus ja Eestis, waid
kogu Euroopa teab seda nime. Mõnel
on temast ettekujutus kui osawast trikimehest, teine osa inimesi arwab, et
Kastrozza on hüpnotiseerija, kunstunne suigutaja. Ei puudu ka küllaldaselt
neid, kes arwawad Kastrozzal ühenduse olevat wanakurjaga ning selle abil ta
siis omad kunsttükid teebki.

Kes on Kastrozza?
Kastrozza on sünnilt lätlane, Riiast.
Juba kuue aastaselt astus ta ühe Riia
tsirkuste akrobaadiks õppima. Ta ei olnud halb õhuturnija, kuid ka erilist annet ta sel alal ei ilmutanud. 1891. aastal, mil Riia tsirkus esines Moskwas
Prantsuse näituse ajal, juhtus õnnetus
ühe numbri ettekandmisel, kusjuures
12 inimest surma sai. Ainult Kastrozza
jäi ellu, pääses raskemate wigastustega.
Ta saadeti Saksamaale rawimisele, kuhu ta terwenedes Baschi ja hiljem
Schenki juurde õppima jäi. Mõlemaid
mehi nimetati fookuste „professoriteks“. Lõpuliku wäljaõppe sai ta Alfred
Molenarei juures, kes sel alal asjaarmastajana tegutses. Molenare saatis
Kastrozza Saksamaale õppima, kusjuures kursus oli ette nähtud 3 aastat.
Ühe ja kolmveerand aastaga lõpetas ta
selle asutise ning sai tolleaegselt keiser Wilhelm II kuldtähe ja kaks medalit, kui keemik ja tehnik.

47 aastat näitelawal.
Kastrozzal on pikk elutee seljataga. 47
aastat on ta publiku ees esinenud, sel-

Võrumaa Keskraamatukogu tähistas 2009. aastal 100. tegevusaastat. Igapäevase raamatukoguteenuse osutamise kõrval korraldati järgmised suuremad ettevõtmised:

Vasakult: Julius Skrastin (San Martino de Kastrozza), tema naine Emilie, tütar Helene ja poeg Aleksander
Foto: Naima Mailaan erakogu
lest ajast 39 aastat iseseiswalt. Tulewal
aastal pühitseb ta oma 40. a. tegewusjuubelit.

Kaks ühispanga pilwelõhkujat Kastrozza pööningul.
Juba Kastrozza korterisse minnes
näeb trepil igasuguseid kastikesi, laudu ja muud tingel-tangelit. Ta korteris on neid kõik kohad täis. Need asjad on wäga tuttawad, Kastrozza esinemistest saadik. Nüüd on neil laudadel lilled ja seitse elewanti suuruste
järel riwis, igausguseid klaas-asjakesi. Pööningul olla suurem osa ta kunsttükkide abinõusid. Need olla kallid asjad. Kastrozza ise arwab, et ta nende
riistade eest maksnud raha eest kaks
Võru Ühispanga pilwelõhkujat saaks
osta. Wõib olla, weel rohkemgi.

Milles peitub Kastrozza
kunst.
Küsin, et kas Kastrozza tunnistab mingisugust nõidust, salapärast jõudu,
mille läbi tal ta trikid õnnestuwad. Ei
– seda mitte. Kes sarnast ühendust
wanakurjaga kuulutawad, need on
petised. Küll aga tuleb kasutada häid
tehnilisi abinõusid, keemia kaasabil ja
pääasi, osawust ning äärmiselt
wäljakoolitatud enesewalitsemist ning

tehnikat. Et teha sarnase eduga
kunstükke, peab selleks sündinud olema. Tal olla palju abilisi olenud, kuid
neist pole asja saanud. Nad teewad
küll trikke, kuid need on surnud
kunsttükid.

Mees 1000 saladusega.
Saksa lehed nimetawad Kastrozzat
meheks tuhanda saladusega. Kuid nii
palju tal neid ei olla, see olewat liialdus. Kuid mõni sada korjuwat ära. Iga
wähema kui triki juures on hulk
wõtteid. Neid kõiki peab äärmiselt
külmawereliselt ette kandma. Kes ei
näe kulisside tagustele, see arwawat,
et see kõik nii lihtsalt läheb. Kuid
pääle iga etteastet olla Kastrozza nii
wäsinud ja otsas, et päris hale enesest
hakkavat. Kuid midagi teha, amet
nõuab.
See nii üldiseks tutwustamiseks.
Kastrozza lähematest kawatsustest, ta
uuematest trikkidest, mida publikum
weel näinud pole, selles, kuid
walmiwad ta tööriistad saladuse katte – sellest ja weel mõnest muust küsimusest teine kord.

Allikas: Wõru Teataja,
nr 137, 17. november 1929. a
Wanu ajalehti sirwis Wõrumaa
muuseumi peawarahoidja
Arthur Ruusmaa

• Lugejamäng “Kas tunned Võrumaa
Keskraamatukogu ajalugu”;
• Raamatukogu ajalugu käsitleva trükise “Võrumaa Keskraamatukogu 100”
ettevalmistamine ja väljaandmine;
• 3. augustil Kesklinna pargis toimunud ürituse “Võru linna
raamatukogu-lugemistuba
100” eesmärk oli tähistada
100. tegevusaastat kohas,
kus aastatel 1909–1944
raamatukogu asus. Austati
kauaaegseid lugejaid ja oli
võimalus tutvuda uudiskirjanduse ning värskete ajalehtedega. Kohtuti kirjanike Kerttu Rakke ja Lehte
Hainsaluga. Rahvajuttudeja lauludega esinesid Piret
Päär ning Marion Selgall.
A. Adsoni raamatu “Väikelinna moosekant” abil viis
Ere Raag kõik huvilised põnevale mõtterännakule eelmise sajandi algusesse;
• Erialakonverents 28. oktoobril.
• Lugejatega kohtusid kirjanikud Ilmar
Särg ja Tiit Vahemets ning tõlkijad
Maia Planhof ja Katrin Skott Planhof.
• VI kirjanike tuuri raames esinesid 26.
oktoobril raamatukogus Wimberg,
Andres Ehin ja Maria Lee.
Eesti vabariigi kultuuriministeerium on kuulutanud 2010. aasta
lugemisaastaks
Lugemisaasta projektijuht Krista
Ojasaar: “Lugemisaasta eesmärk on tuletada meelde, et lugemine on nauding, mis annab nii elamusi kui teadmisi. Pealegi on lugemine üks vähestest
tasuta ajaveetmisviisidest – raamatukogude kasutamise eest ei küsita endiselt

midagi. Iga uut raamatut lahti tehes
avaneb meile uus maailm, mille tegelastele kaasa elame ja paremal juhul
end mõnega neist ka samastame. Või
jälgime autori mõttelendu ja püüame
sellega resoneeruda. Või hangime infot
või õpime midagi. Või teeme seda kõike korraga, sest hea ilukirjandus õpetab nii mõndagi sõnavara, kirjavahemärkide ja lauseehituse kohta, aga ka
mõtete väljendamise selguse, metafooride ja tihti ka loogika kohta. Veel parem, kui teos paneb meid, lugejaid, elu
ja maailma üle järele mõtlema, kogema katarsist ja
juhatab uutele (ja loodetavasti parematele) radadele. Ilukirjanduski võib
sisaldada lugeja jaoks uusi
teadmisi ajaloost, geograafiast, filosoofiast,
kunstist ja paljudest muudest valdkondadest. Teabe- ja õppekirjanduski on
ideaalis keeleliselt nauditavalt kirja pandud. Lühidalt öeldes: lugemisaastat
on vaja selleks, et loetaks
rohkem.”
Ühe tegevusena kutsub Krista Ojasaar üles korraldama raamatuvahetusi. Võrumaa Keskraamatukogus on olemas raamatuvahetuse jaoks riiul, kuhu
võib tuua raamatuid, mida enam ei vajata ja asemele leida midagi huvitavat.
2010. aasta septembris möödub 100
aastat Võrumaalt pärit kirjamehe Bernard Kangro sünnist. Tema loomingu ja
kõigi teiste raamatute kohta saab lisaks
raamaturiiulitele infot andmebaasist
RIKSWEB raamatukogu koduleheküljel
http://lib.werro.ee
Võrumaa Keskraamatukogu tänab
toetuse ja koostöö eest juubeliaastal
ning soovib palju lugemisrõõmu lugemisaastal!

Inga Kuljus
Võrumaa Keskraamatukogu direktor

Wõru linna uudiseid 1929. aasta detsembrist
Pool linna oli
pool tundi pime
Reede õhtul ( s.o 29.11. –A.R), umbes ½ 9 paigu sõitis üks auto Jüri ja Paju tänawa nurgal wastu elektriposti,
mille tagajärjel wiimane wiltu langes
ja elektri juhtmeid nii wigastas, et
terwes selle osa linnas wool katkes.
Elektrist jäid ilma alumine osa Jüri
tänawast, Paju tänaw, osa Petseri
tänawat, algkool ja gümnaasium jne.
Otsekohe pääle aset leidnud sündmuse asuti juhtmete kordaseadmisele,
mis ka poole tunni pärast montööride
poolt teostati. Aga pool tundi oli pool
linna siiski elektrita, walitses pilkane
pimedus, mille põhjusest paljudel aimugi ei olnud. Õnneks oli õnnetus
niiwõrt wäike ja kerge, et ta peatselt
kõrwaldada saadi. Kui auto kõwema
hooga wastu posti oleks sõitnud, siis
oleks wõinud tagajärjed kurwemad olla. Juhtmete sassimineku kõrwaldamine
ei oleks sündinud siis nii kiirelt ja terwe
linna osa oleks pidanud leppima kauema ajalise pimedusega. Millest auto
wastu posti sõit tingitud, pole teada.
Kuuldawasti olewat auto linnast maale, Aleksandri walda sõitmas olnud. Ta
numbriks olnud “O 68”.

Wõru Teataja, nr 138; 3. detsember
1929. a.
P.S auto O68 kuulus Edauard
Vaherile Erastverest. Aluseks A-V.
Mikkelsaare raamat “Võrumaa auto
ajalugu fotodes 1900-1950”.
Wõru spordiselts “Ilmarine”
korraldab spordiabinõude muretsemiseks turnee laup. 14. ja pühap. 15.
dets. “Kandle” saalis. Üleilma kuulus
professor San Martino De-Kastrozza
annab enne oma wäljamaale sõitu 2
mõistatusliku imestusäratawat etendust täiesti uute katsetega.
Mõlemail õhtuil uus mitmekesine
eeskawa kahes osas. Lähemalt müürilehtedel.
Piletide hinnad: Kr.1-35 senti. Eelmüük –”Tähe” raamatukpl. Algus kell
8 ½ õhtul.
Kuulutus ajalehest Wõru Teataja nr
142; 12. detsembril 1929. a.
P.S Käesolev Võru linna juubeliaasta oligi pühendatud professor Kastrozza
maagilisele tegevusele ja eks ka abi
saadi, sest järgnevatel aastatel
“Ilmarise” spordiseltsi tegevus läks
ülesmäge.

Noorte perenaiste
tööde näitus
Pühapäewal ja esmaspäewal oli
naisselts “Wõruhõimu” kutsekooli õpilaste tööde näitus. Näitust külastati õige rohkesti. Tahtmatult tuli näitusel
wiibides mõte, et seda näitust peaks
külastama ka poissmehed, et nad
weenduks, mida suudab kutsealaliselt
ettewalmistatud perenaine!
Wana rahwas soowitab, et naist tuleb töö juures walida, mitte pidudel.
Ma soowikse seda ütelust muuta nii,
et naist tuleks walida mitte pidudel
waid kutsekoolidest, sest sääl näeb et
ka perenaine peab midagi oskama ja et
ka neid oskajaid leidub.
Wõru Teataja nr 144; 17. detsember 1929. a.
P.S Soovitaks kindlasti läbi astuda
Võrumaa muuseumist, kus on näha Võrumaa naiste näputöid ja käsitöömeistrite loomingut. Ka siia võivad poissmehed tulla!
Reisijatele ja sissesõitjatele
wõõrastemaja ja I järgu
restoraan ALEXANDRIA soowitab
häid sisseseatud ja puhtaid tubasid.

Maitsewad lõunad, soojad ja külmad
suupisted, napsid, liköörid. Õlled. Hinnad wõistlemata. Ruumid soojad ja
mugawad.
Teenimine kiire ja korralik. Ühtlasi
sissesõiduhoov tallidega Wõrus Kreutzwaldi ja Katariina tän. nurgal 11/6. Kõnetraat 61
Kino-teater “MARS” Wõrus Tartu
tän. nr. 23 Kõnetraat 61.
Suuremalt jaolt paremad hooaja
pildid tuntud publiku lemmikute, filmikuulsuste kaastegewusel. Pildid näidatakse korralikult ja selgelt. Mängib
trio.
Lugupeetud
wöörastemajarestoraani tarwitajatele ja kinosõpradele SOOWIME HÄID JÕULUPÜHI!
Omanikud W. Märk ja E. Müller
Kuulutus ajalehest Wõru Teataja nr
146; 24. detsember 1929
P.S Alexandria silt oli selle maja
küljes veel kord 2004. a, mil tähistati Võru linna 220. aastapäeva ja etenduse üheks osaliseks oli ka Tamula
söökla alias ALEXANDRIA hoone. Kahjuks praeguseks on see kuulutus tänapäeva võrulasele ja külalisele kättesaamatu.

Jõulupuu sõduritele
Jõulupuu korraldati ka 8. üksiku
jalawäe pataljonis jõululaupäewa ühtul
ruumikas pataljoni söögisaalis. Kell 17
ilmusid söögisaali kõik pataljoni allüksused terwes koosseisus ühes
ohwitseride ja üleajateenijatega . Istuti lauda, mis kaetud rikkalikude jõuluroogadega. Samal ajal ilmus kohale ka
pataljoni ülem majoor Häelme ühes pataljoni majanduse ülema kapten
Sarnitiga ja adjudant
kapten
Wiikmanniga. Jõululaulule järgnes pataljoni ülema majoor Häelme lühikene lauakõne, kes süttitawate sõnadega soowis õnne pühadeks kõigile pataljonis teeniwatele kaitsewäelastele.
Lauas istudes lauldi ja lasti maitseda
jõuluworste ja kapakalja, mis pikapääle
mõnelegi õige hääd laulutuju äratas.
Wõru Teataja nr 147; 31. detsember 1929
P.S Ka muuseumirahvas ühineb eelnevate soovidega ja soovime kõigile lugejatele üllatusterohket jõuluaega.

Wanu ajalehti sirwis Wõrumaa
muuseumi peawarahoidja
Arthur Ruusmaa

Võru Linna Leht 5

Detsember 2009

Võru Kesklinna Gümnaasiumi ja
Narva Pähklimäe Gümnaasiumi ühisprojektid
Projekt “MEIE EESTI”
Võru Kesklinna Gümnaasiumi
õpilased Narvas

Reis Hiiumaale lähendas Narva ja Võru noori

Projekt “ÜHESKOOS”
Projekt “ÜHESKOOS”
valmis Võru Kesklinna
Gümnaasiumi (VKLG) ja
Narva Pähklimäe Gümnaasiumi (NPG) koostööl.
Projekt sai tunnustatud Integratsiooni
Sihtasutuse projektikonkursil teemal
“Kodaniku teadlikkuse ja sallivuse teemalised üritused ning materjalid”. Sellega seoses saadi rahaline toetus ning
projekti raames toimus 3.–5. juunini
2009 VKLG ja NPG ühisekskursioon
Hiiumaale.
“Üheskoos” projekti eesmärkideks
oli laiendada teadmisi Eesti kodanikuks
olemisest ja selle toimimisest, väärtustada Eesti kodanikuks olemist, suurendada kontakte ja suhtlust erineva emakeelega õpilaste vahel, arendada sallivust mitmekultuurilises kollektiivsuses
ning jätkata koostööd VKLG ja NPG vahel.
Projekti juhtideks olid Tiiu Ojala ja
Evi Tarro VKLG-st ning Margarita
Kurrik NPG-st.

Ekskursioon Hiiumaale
Enne ekskursiooni sai iga õpilane
ülesande, kas jäädvustada mõni tegevus fotodele või kirjutada artikkel nähtu-kuuldu ja ühistegevuse kohta.
Kohtusime 3. juunil Tartus, kus külastati Eesti Vabariigi Riigikohut, seal
tehti ringkäik ja tutvustati kohtusüsteeme ning vaadati videofilmi õiguse ja
õigluse teemal. Õhtuks jõuti Hiiumaale.
Järgmine päev oli pühendatud kahe kooli ühistegevusele – heateole Hiiumaa Muuseumi jaoks. Poisid sõitsid
muuseumi direktori Urmas Selirannaga
Tahkunasse militaarajalooga tutvuma,
korrastasid militaarrajatisi ning muuseumi ruume ja puhastasid eksponaate. Tütarlapsed sõitsid Kärdlasse muuseumi Pikka Majja, kus toimus tegevus

seitsmes töögrupis: akende pesemine,
rahvariiete korrastamine, vanade õpikute puhastamine ja restaureerimine,
tutvumine museaalide säilitamistingimustega, Narva kalevivabriku ajalugu
kajastava ekspositsiooniga ja vanade
fotodega. Töörühmades tegutsesid
koos nii Narva kui Võru õpilased.
Viimasel päeval jätkus eesti ja vene
noorte koostegutsemine. Toimusid ekskursioonid mööda Hiiumaad. Õhtuks
jõudsime koju ning ees ootas pikk ja
huvitav koolivaheaeg.

Sügisel jätkusid projektis kavandatud tegevused
Projekt lõpetati pidulikult 26. novembril 2009 Võrus, kus näidati ette
fotoesseesid ja kanti ette slaidishow’l
põhinevaid esitlusi, samuti esitleti õpilaste koostöös valminud ajalehte Üheskoos (Vt VKLG koduleheküljelt aadressil: http://www.tamula.edu.ee/Projektileht.pdf). Pärast esitlusi moodustasime grupid, kus olid segamini Narva ja
Võru õpilased. Rühmadele jagati paberid, kuhu kirjutasime projekti miinused
ja plussid.
Projektis osalenud õpilased tänavad
haridus- ja teadusministeeriumi ja konkursi korraldajat Integratsiooni Sihtasutust, mis aitas projekti avaldamisele kaasa. Samuti tänavad õpilased Hiiumaa Emmaste Põhikooli, kus sai maitsvat sööki ja sooja ööbimiskohta. Õpilased tänavad Hiiumaa muuseumeid, et
usaldasid õpilasi ja võimaldasid meil
heategu teha.

Karolin Raudsepp

Võru Kesklinna Gümnaasiumi (VKLG)
ja Narva Pähklimäe Gümnaasiumi
(NPG) seob aastatepikkune (alates
2002. a suvest) koostöö erinevates
projektides. NPG projektijuht tegi meile ettepaneku ühisprojekti koostamiseks. Ka meie kooli õpilased olid huvitatud koostööst mitte-eestlastest eakaaslastega – kolmandate riikide kodanikega ja määramata kodakondsusega. VKLG õpetajad Tiiu Ojala ja Evi
Tarro kirjutasid Integratsiooni Sihtasutuse poolt korraldatud projektikonkursile “Meie Eesti” projekti ”Ühiskonnateadlik ja aktiivne kodanik” ja seda
peeti rahastamise vääriliseks.
Projekti eesmärgiks oli ühiskonnaõpetuse ja ajalootundides omandatud
teadmiste kinnistamine praktilise tegevuse kaudu, kultuuridevahelise dialoogi arendamine ja kogukondadevaheliste kontaktide laiendamine. Samuti said meie kooli õpilased võimaluse
osaleda Eesti ühiskonnas aktiivse kodanikuna sallivuse ja kultuuriteadlikkuse suurendamisel ja aitasid kaasa
kolmandate riikide ja määramata kodakondsusega isikute integreerimisele Eesti ühiskonda.
Projektis osales 50 õpilast VKLG-st
ja 50 õpilast NPG-st. Vastastikuseid külastusi viidi läbi kaks korda, mille raames tutvuti piirkonna ajaloo ja kultuurimälestistega, linnavalitsuste esindajatega, külastati Narva Kutseõppekeskust ja Võrumaa Kutsehariduskeskust.
Toimusid noortefoorumid, kus õpilased said arutleda päevakajalisi ja piirkonna arenguga seotud probleeme.
Käesoleva aasta 17. ja 18. septembril külastasid VKLG 11.b ja 10.b
klassi õpilased projekti “Meie Eesti”
raames Narvat ning selle tähelepanuväärsemaid paiku. Käidi vaatamas nii
Narva linna kui ka selle ümbrust.
Ekskursioon algas 17. septembril
bussitäie VKLG õpilastega, kellega
koos läbiti kaks sündmusterohket päeva. Iga õpilane sai eelnevalt ülesande
kirjutada artikkel või teha fotoseeria
mingi külastatava paiga kohta. Esimeseks peatuspunktiks oli vanausuliste
kiriku külastamine Mustvees. Sellele
järgnes 2-tunnine sõit Narva, kus külastasime Narva Linnavalitsust ja Narva Kutseõppekeskust. Linnavalitsuses
võttis õpilasi vastu Narva linnasekretär Ants Liimets, kes Narva linna statistilisi andmeid tutvustas.
Järgnes sõit Narva Kutseõppekeskusesse, kus tutvustati seal õpitavaid
erialasid, nagu näiteks põhihariduse
baasil arvutiteenindus, multimeediatehnoloogiad, automaatika, üldehitus,
kodumajandus, tisler, keevitaja, pagar,
müüja jpm. Sellele lisanduvad erialad,

mida saab minna õppima keskhariduse baasil: kinnisvarahooldus, puhastusteenindus, keevitaja, rõivaõmblemine, veokorraldus, multimeediatehnoloogiad, automaatika, IT, ärikorraldus, metallitöötlemise tehnoloogia,
hotelliteenindus jpm. Nähes nii häid
õppimistingimusi, tuli kindlasti paljudel mõttesse minna just sellese kutsekooli edasi õppima, kui poleks ees keelebarjääri. Esimese päeva viimane
sündmus oli sõbrunemist soodustav
rühmatöö VKLG ja NPG õpilaste vahel.
Ekskursiooni teisel päeval tegid
NPG õpilasgiidid Võru lastele väikese
ringreisi mööda Narvat. Räägiti nii Pimeaiast kui ka Rootsi lõvist Kreenholmi manufaktuurini välja. Pärast seda
mindi Narva Hermanni kindlusesse.
Viimane peatus tehti Kuremäel,
Pühtitsa nunnakloostris. Käidi uudistamas kloostrit ning selle kaunist ja
hooldatud ümbrust ning kuulati, kuidas elu kloostris käib. Saadi teada, et
nunnakloostri elanikud kasvatavad ise
eemal talus koduloomi, kellelt nad
saavad mune, piima, liha ja muud
eluks vajalikku. Varem küpsetasid nad
endale isegi leiva, aga praegusel ajal
tuleb lihtsam see poest osta.

Erle Porroson

Narva Pähklimäe
Gümnaasium Võrus
26. ja 27. novembril külastas Narva
Pähklimäe Gümnaasium (NPG) projekti “Meie Eesti” raames Võru Kesklinna Gümnaasiumit (VKLG). Tähistasime kodanikupäeva teemal “Loovad
inimesed - edukas riik”. Päevakohase
kõnega esines 10.b klassi õpilane Helena Utsal. Meie külalisteks olid Võru
linnapea Anneli Viitkin ja abilinnapea
Inge Järvpõld.
Peale seda suundusime Võrumaa
Kutsehariduskeskusesse. Seal räägiti
meile kooli ajaloost ja õppimisvõimalusest. Kui olime tutvustuse lõpuni
kuulanud, tehti väike küsitlus. Kõik,
kes õigesti vastasid, said meene. Meeldis see, et ei vastanud ainult Võru koolis õppivad inimesed, vaid ka Narvast
tulnud õpilased. Nad ei häbenenud
üldse oma keelekasutust. Samuti tehti kutsehariduskeskuses väike ringkäik.
Võrus tegime väikse sõidu bussiga
ja tutvustasime linna ja selle läheduses olevaid paiku (käisime Kubija hotelli juures, näitasime laululava asukohta, Kreutzwaldi maja, purskkaeve).
Edasi läksime Katariina kiriku juurde.
Seal rääkisid VKLG õpilased kiriku ajaloost. Kiriku läheduses on Estonia pardal hukkunute mälestusmärk ning seal

tegime ka väikse peatuse. Edasine
suund oli Tamula rannapromenaadile.
Ranna ääres on Fr. R. Kreutzwaldi monument ning peatusime seda imetlema. Rannapromenaadil jalutasime veidi ja suundusime Kesklinna kooli. Giidideks olid meie kooli 11.b klassi õpilased.
Õhtu algas ettekannetega sügisesest Narva reisist. Fotoesseede abil tutvustati ka VKLG-d ja Võru linna. Kui
ettekanded kuulatud, algas 11.b klassi näidend. Nüüd oli algamas õhtu põnevaim osa – grupitöö. Võru ja Narva
õpilased jaotati 10-liikmelistesse segagruppidesse.
Gruppidele anti suur paberileht ja
markerid. Nad pidid kirjutama, mis oli
päevas hea, mis oleks võinud parem
olla. Tehti ettekanded. See oli ühtasi
ka meie juhendajatele kasulik, kuna
nad said õpilastelt tagasisidet päeva
kohta.
Kui õhtu ametlik osa läbi sai, algasid pallimängud.
27. novembril tegime umbes tund
aega ettekandeid projekti raames käidud kohtades. Ettekanded olid Hiiumaast ja Narvast. Neid oli huvitav kuulata.
26. ja 27. november olid väga põnevad ja kasulikud. Meie saime praktiseerida vene keelt ja Narva õpilased
said suhelda eesti keeles.
Meil on väga hea meel, et saime
projekti abil käia mööda Eestimaad ja
näha erinevaid paiku ja tutvuda uute
inimestega. Suur tänu kindlasti õpetajatele, kes on nõus meiega käima ja tegelema, ning suur tänu meie õpetajatele Evi Tarrole ja Tiiu Ojalale, kes kirjutasid projekti raha taotlemiseks. Meil
oli suur rõõm taaskohtuda NPG õpilastega, ootan juba huviga järgmist korda.
Täname Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi
ning kultuuriministeeriumi kui projekti toetajaid ja konkursi korraldajat Integratsiooni Sihtasutust.

Projekt Euroopa toidust
Tervislik toitumine ja tervislikud eluviisid tagavad
täisväärtusliku elu.
See on Järve Kooli uue Comeniuse koolide koostööprojekt “Euroopa toidu
pass” põhimõte.
Teemade ring laieneb
mahetootmisele, säästlikule tarbimisele, õiglasele kaubandusele. Tervikõpe võimaldab projekti
tegevused siduda õppekavaga, muudab tunnid huvitavamaks ja mitmekesisemaks. Samas ei koorma õpetajat projektist tuleneva lisatööga. Pigem on see
õpetajatöös arendav pool ning õpilase
jaoks läbi praktiliste tegevuste mõistetavam. Nii toimusid Järve Koolis ok-

toobris õpilaskohvik ja novembris Eesti toidu nädala üritused. Järgneva kahe
aasta jooksul, mis on projekti periood,
tutvume partnerriikide rahvusroogadega. Koondatud materjalidest kujuneb
lõpuks alternatiivse kommunikatsiooni
vahenditega toetatud kokaraamat.
Novembri algul kohtusid uued partnerid (Inglismaalt 2 erikooli, Portugal, Läti, Poola, Ungari, Rumeenia,
Türgi, Eesti) Portugalis
Viana do Castelo väikelinnas. Meid võttis vastu
Areosa keskus, mis tegeleb vaimupuudega laste
ja täiskasvanute õpetamise ning tööeluks ettevalmistamisega. Nägime väga
head ja toimivat näidet, kuidas on korraldatud vaimupuudega inimeste tööellu kaasamine. See on probleemide

ring, millega täna oleme tegelemas Võrumaal ja iga positiivne kogemus on
heaks aluseks võrgustiku laiendamisel
Võrumaal.
Projekti kohtumistelt tuuakse kaasa
selle riigi traditsioonilisi toiduaineid/
toite, mida saavad õpilased maitsta ning
seeläbi kogeda erinevusi partnerite toidulaual. Sellega suudame tuua maailma vaimupuudega õpilasteni, kes muidu on piiratud võimalustega reisimisel.
Nagu ikka juhindume projektitöös võrdsuse ja mitmekesisustega arvestamise
tegutsemisviisist. Oma suhtumisega vaimupuudega inimestesse ning võrdsete
võimaluste loomise printsiibiga oleme
koos partneritega teerajajateks toimiva
võrgustiku loomisel.

Reet Kangro
Võru Järve Kooli direktor, projekti juht

Portugalist kaasa toodud toitudega kaetud laud.

Eliise Glaser
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Võru Linnavolikogu istung
18. novembril
Võru linna 2009. aasta eelarve muutmine ja viienda lisaeelarve vastuvõtmine (1.
lugemine)
Volikogus läbis esimese lugemise
Võru linna 2009. aasta viies lisaeelarve, tulude ja kulude kogumahus
858461 krooni. Lisaeelarve koostamise eesmärgiks on lisada eelarvesse Võru linnale eraldatud täiendavad toetused ning paigutada eelarve ümber
vastavalt ilmnenud vajadusele.
Võrumaa Omavalitsuste Liidu liikmeks astumine
Volikogu võttis vastu otsuse astuda Võrumaa Omavalitsuste Liidu
(VOL) liikmeks.
Võru linnapea Anneli Viitkin ütles
oma ettekandes: “Linnapeana pean
oluliseks, et Võru linn teeks koostööd
Võrumaa omavalitsustega. VOL on parim hetkel olemasolevaid lahendusi,

et maakond areneks tervikuna. Tähtis
on, et arengu suunamisel ja väljatöötamisel oleks ühtsed seisukohad ja läbirääkimised kõikide osapooltega.”
Võrumaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule ja juhatusse esindajate nimetamine
Mittetulundusühingu Võrumaa
Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule
esindajateks nimetati:
• Toomas Paur, asendajaks Tõnu
Anton;
• Anneli Viitkin, asendajaks Martin Kikas;
• Mäidu Helistvee, asendajaks
Helga Ilves;
• Kalli Uibokand, asendajaks
Halliki Karba;
• Hasso Ploomipuu, asendajaks
Sairos Hõrak;
• Kristjan Võrno, asendajaks Inge
Järvpõld.

Võrumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse liikmeteks nimetati:
• Anneli Viitkin, asendajaks Inge
Järvpõld;
• Kristjan Võrno, asendajaks
Mäidu Helistvee;
• Hasso Ploomipuu, asendajaks
Sairos Hõrak.
Võru Linnavolikogu alatiste
komisjonide koosseisude
kinnitamine
Kinnitati Võru Linnavolikogu alatiste komisjonide koosseisud.
Esindajate kinnitamine Võru
linna haridusasutuste hoolekogudesse
Kinnitati linnavolikogu esindajad
Võru linna haridusasutuste hoolekogudesse.
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Võru Linnavalitsuse istungid
novembris
Korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks lugemine
Korraldatud olmejäätmete veoga
mitteliitunuks Võru linnas loeti 220
jäätmevaldajat.
Võru Linnavolikogu 11. märtsi
2009. a määrusega nr 99 kehtestatud
“Jäätmehoolduseeskirja” kohaselt võib
linnavalitsus jäätmevaldaja teatud
tähtajaks korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks või eritingimustel mitteliitunuks lugeda tema põhjendatud
avalduse alusel.
Kasutuslubade väljastamine
Väljastati alljärgnevad kasutusload:
Tulbi tn 4a elamule;
• Lauluväljaku tn 0,4 kV maakaabelliinile;
• Kaare tn 27 heitvee pumbajaamale;
• Liiva tn 21 laste- ja pereabikeskusele;
• Fr. R. Kreutzwaldi tn 35 abihoonele;
• Kose tee 2 kalmistu teenindushoonele;
• Tartu tn 22 garaažile;
• Vabaduse tn 12 mänguväljakule;
• Laane tn 3b, Kubja tee 1 mänguväljakule.
Ehituslubade väljastamine
Väljastati ehitusluba Vee tn 0,4 kV
maakaabelliini rajamiseks.
Projekteerimistingimuste
määramine
Määrati projekteerimistingimused
Olevi tn 32 kinnistul asuva korterelamu rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks.
Nõustuti Telliskivi tn 1 kinnistul
asuva üksikelamu kõrvalhoone püstitamiseks ehitusprojekti koostamisega
ilma detailplaneeringut koostamata.
Määrati projekteerimistingimused
kõrvalhoone lammutamiseks ja uue
kõrvalhoone püstitamiseks.
Erastatava maa suuruse
määramine ja nõustumine
ostueesõigusega erastamisega
Nõustuti Kivi tn 14f asuva ehitise
teenindamiseks vajaliku 974 m² suuruse maa ostueesõigusega erastamisega mõttelistes osades ehitise omanikele.
Nõustuti Põllu tn 1d maa ostueesõigusega erastamisega.
Reservfondi kasutamine ja
eelarve muutmine
Reservfondi eelarvest suunati
19440 krooni Võru Spordikooli võimla katuse remondi kulude katteks.

Võru lasteaia Punamütsike
hoolekogu koosseisu muutmine
Muudeti Võru lasteaia Punamütsike hoolekogu koosseisu.
Sihtvahendite lisamine eelarvesse
Eelarvesse lisati riigieelarvest
täiendavalt eraldatud sihtotstarbelised vahendid.
Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus on eraldanud Võru Linnavalitsusele projekti “Ühtse dokumendihaldussüsteemi loomine” elluviimiseks
418 600 krooni.
Põllumajandusministeerium on
eraldanud lasteaedadele täiendavalt koolipiimatoetust 17 000 krooni.
Nöörimaa Tugikodu hoolekogu moodustamine
Moodustati Nöörimaa Tugikodu
hoolekogu järgmises koosseisus:
• Inge Järvpõld – komisjoni esimees;
• Kalli Uibokand – komisjoni aseesimees;
• Marianne Hermann;
• Malle Kelt;
• Eve Tšegurov.
SA Võru Spordikeskus
nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute nimetamine
Võru Linnavalitsus võttis vastu
korralduse, millega kutsutakse alates
18. novembrist 2009 tagasi SA Võru
Spordikeskus nõukogu liikmed Ando
Hagel, Andu Värton, Roland Lust ja
Mäidu Helistvee.
Uuteks nõukogu liikmeteks nimetati Enn Tupp, Sairos Hõrak ja Tarmo
Piirmann, nõukogu liikmena jätkab
Hillar Zahkna.
AS Võru Soojus nõukogu
liikmete tagasikutsumine ja
uute valimine
Võru Linnavalitsus võttis vastu
korralduse, millega kutsutakse alates
18. novembrist 2009 AS-i Võru Soojus nõukogu liikmed Roland Lust ja
Andu Värton.
Uuteks nõukogu liikmeteks valiti
Tõnu Kulla, Andres Kõiv ja Tõnu Anton.
Võru Linnavalitsuse komisjonide koosseisude kinnitamine
Kinnitati Võru Linnavalitsuse
korterikomisjoni, sotsiaalhoolekandekomisjoni, linnavara komisjoni
ning linnavarade arvelevõtmise ja
mahakandmise komisjoni koosseisud.

Ürituse korraldamine ja
väljaku sulgemine
Seoses jõulukuuse paigaldamisega ja jõuluürituste toimumisega suletakse Vabaduse väljak sõidukite liikluseks
perioodil
25.11.2009–
11.01.2010.
Enampakkumise tulemuse
kinnitamine
Kinnitati Tartu tn 23 III korruse
büroopinna üürimiseks väljakuulutatud avaliku kirjaliku enampakkumise
tulemus.
Mittetulundusühingus Võru
Jäätmekeskus Võru linna
nimel liikmeõigusi teostava
isiku nimetamine
Mittetulundusühingu Võru Jäätmekeskus Võru linna nimel liikmeõigusi teostavaks isikuks nimetati Kristjan Võrno.
MTÜ Võru Noortekeskus liikmeõiguste teostamiseks isiku nimetamine
Mittetulundusühingu Võru Noortekeskus liikmeõiguste teostajaks nimetati Inge Järvpõld.
Võru kultuurimaja Kannel
nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute nimetamine
Võeti vastu korraldus, millega kutsutakse tagasi Võru kultuurimaja Kannel nõukogu liikmed Eero Juss ja Ilmar Sild.
Kultuurimaja Kannel nõukogu
uuteks liikmeteks nimetati Martin Kikas ja Siiri Toomik.
Võrumaa Keskraamatukogu
nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute nimetamine
Võeti vastu korraldus, millega kutsutakse tagasi Võrumaa Keskraamatukogu nõukogu liikmed Kristi Aavakivi
ja Innar Mäesalu.
Võrumaa Keskraamatukogu nõukogu uuteks liikmeteks nimetati Inge
Järvpõld ja Inge Tolga.
Enampakkumise nurjunuks
tunnistamine ja uue korraldamine linnavara müümiseks
Võru Linnavalitsuse 27. mai 2009.
a korralduse nr 296 “Enampakkumise korraldamine linnavara müümiseks” alusel korraldatud avalik kirjalik enampakkumine tunnistati nurjunuks enampakkumisel osalejate puudumise tõttu.
Kuulutatti välja ja viidi läbi uus
avalik kirjalik enampakkumine linnavara müümiseks.
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Talvised kohustused!
Talveaeg toob endaga kaasa lume, jää
ja libeduse teedel. Eeltooduga peavad
eriti arvestama korteriühistud, krundivaldajad ja tühja või kasutuses mitteoleva ehitise või krundi omanikud, kelle kohustuseks on tagada jalakäijatele
talvistes tingimustes turvaline liiklemine.
Vastavalt Võru linna heakorraeeskirjale tuleb kinnistuomanikel oma
krundiga piirnevad kõnniteed lumest
puhastada ja libedus tõrjuda kella seitsmeks hommikul, pühapäeva hommikul
kella üheksaks. Vajadusel tuleb puhastusala korrastada ka päeva jooksul.

Informatsioon
eluruumide
omanikele
Võru linna elanikkonna aadressiandmete korrastamiseks Eesti
rahvastikuregistris on vajalik
eluruumide omanike abi.
Lugupeetud eluruumide (korter,
maja) omanikud, palun pöörduda vajadusel linnavalitsuse registripidaja
poole, kontrollimaks, kes on teie eluruumi registreeritud. Kui teie aadressil
olev isik on välja kolinud ja asunud elama mujale, on teil võimalus vormistada avaldus, mille alusel on võimalik
eluruumi mittekasutavad isikud teile
kuuluvast eluruumist välja kirjutada
(registreerida).
Info:
Sirje Randver, registripidaja. Tel 785 0914

Tartu tn 35 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avaliku
väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused.
Tartu tn 35 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku
ajal 5.–19. oktoobrini laekus Võru
Linnavalitsusele ühes kirjas esitatud
kaks vastuväidet ja üks ettepanek.
Avaliku arutelu käigus saadi vastuväidete ja ettepaneku esitajaga kokkuleppele.
Võru linnavalitsus kehtestas 9. detsembri 2009. a istungil korraldusega nr 604 Pikk tn 1 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Planeering
on koostatud kooskõlas Võru Linnavolikogu 11. märtsi 2009. a määrusega nr 98 “Võru linna üldplaneeringu kehtestamine”.

TÄHELEPANU,
FIEd
Äriseadustiku muudatustest tulenevalt peavad kõik füüsilisest
isikust ettevõtjad 2009. aasta
jooksul esitama kandeavalduse
enda ümberregistreerimiseks
äriregistrisse.
• Äriregistrisse kantakse teid
mitte elukoha, vaid teie ettevõtte asukoha järgi.
• Kui teil on mitu ettevõtet, siis
kantakse teid äriregistrisse
mitu korda (näiteks kasutades ärinimesid Juku Juurika
Mäeotsa turismitalu, Juku
Juurika Oruveere vabaõhukohvik jne).
• Äriregistrisse kantud FIE ärinimi peab sisaldama teie eesja perekonnanime ja võib sisaldada ka muid täiendeid
(näiteks kaupluse vms ettevõtte nime).
Äriregistrisse kande tegemiseks esitatud avaldus peab
olema notariaalselt kinnitatud allkirjadega või esitatud
digitaalallkirjastatult võrgulehe https://ettevotjaportaal.
rik.ee/ kaudu.
NB! Ettevõtja, kes pole käesoleva aasta jooksul äriregistrisse
ümberregistreerimist vormistanud, kustutatakse seisuga
01.01.2010 keskregistri poolt ka
majandustegevuse registrist.
Kui kanne on äriregistris vormistatud, palun kindlasti teavitada sellest linnavalitsuse ettevõtlusspetsialisti tel 785 0914
või tulla kohale, et oleks võimalik majandustegevuse registris
vormistada muudatus ja teie isikukood asendada äriregistrikoodiga. Äriregister kohalikele
omavalitsustele teavet ei edasta
ja kui te ise hoolas ei ole, jäävadki majandustegevuse registris andmed muutmata ja teid
kustutatakse 01.01.2010 majandustegevuse registrist.
Info: Sirje Randver
tel 785 0914

TASUTA ÕIGUSABI
Tasuta õigusabi majanduslikult raskustesse sattunud isikutele.
Nõustamine toimub Võru Linnavalitsuse ruumides
(Lembitu tn 2 kolmandal korrusel) igal kolmapäeval kella 9–12 ja
igal neljapäeval kella 13–16. Nõustab Kaja Kiilo.
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Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi
segakoori ja solistide
heategevuslik jõulukontsert

„Et jõuluajal
oleksime koos...”
Dirigendid

Jane Reiljan
Erja Arop

20. detsembril
15.00 Rõuge Maarja kirikus
18.00 Võru Katariina kirikus
Kontsert on tasuta. Ootame annetusi Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi abivajajatele lastele.
Annetada saab ka Võru I KK Fondi a/a 10402018150006 selgituseks märksõna “jõulurõõm”.

Neljandal advendil toimub
heategevuskontsert
“Et jõuluajal oleksime koos …”
Igaüks andku nii nagu ta süda on lubanud,
mitte nördinult või sunnitult,
sest Jumal armastab rõõmsat andjat.
2Ko. 9:7

20. detsembril toimub Rõuge Maarja kirikus algusega kell 15 ja Võru Katariina kirikus algusega kell 18 heategevuskontsert
“Et jõuluajal oleksime koos …”, millega
kogutakse raha Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi puudust kannatavatele lastele.
Kontserti korraldab VKG segakoor.

VAT Teatri

“Misantroop”
Võru Kandles
28. jaanuaril kl 19 toob VAT Teater Võru kultuurimajas Kannel lavale Molière’i komöödia „Misantroop“, mis tõstab esile igihalja küsimuse: kas ausus inimeste omavahelistes suhetes on üldse võimalik?
Molière’i komöödias nimetatakse Misantroobiks peategelast,
noort aadlikku Alceste’i, kes paistab silma oma karuse avameelsuse ja ülima vastikusega lipitseva viisakuse ning teeskluse vastu. Ta tahab olla kaasinimeste vastu lõpuni aus ning
nõuab seda ka teistelt.
Ausa ja otsekohese inimesena ei vihka ta oma kaaskodanikke, küll aga nende pahesid, mille vastu ta peab halastamatut võitlust. See viib aga kogu ühiskondliku kooselu aluseks oleva struktuuri kokkuvarisemiseni.
Alceste kogub endale vaenlasi ning jätaks parema meelega selle maailma igaveseks maha ... Kui vaid ei oleks
Célimene´i, kahekeelset ja teravmeelset suurilma kaunitari,
kes mehe teravat pilku kunstipäraselt looritab ning teda kõiki oma põhimõtteid unustama paneb.
Ligi 350 aastat tagasi kirjutatud peene ja tõsise komöödia võidukäik on kestnud esietendusest kuni tänapäevani.
Vaataja jaoks lisab põnevust paralleelide tõmbamise võimalus 1666. aastal esmakordselt lavale jõudnud „Misantroobi“
ja meie tänase elu vahel.
VAT Teatris tõi selle klassikat ja igavesti aktuaalseid teemasid siduva loo lavale täiesti ainulaadse lavastajakäekirjaga šveitsi lavastaja Markus Zohner, kelle eelmine töö meie
teatris oli cool-eepos „Kalevipoeg“.
Noores ja jõulises, suurt mängulusti täis komödiantide
näitetrupis teeb kaasa kogu VAT Teatri näitlejaskond koosseisus Katariina Lauk, Tanel Saar, Margo Teder, Ago Soots ja
Meelis Põdersoo, külalisena Elina Pähklimägi. Näidendi on
tõlkinud August Sang, kunstnik on Kristel Maamägi ning konsultant on Anu Lamp Tallinna Linnateatrist.

Lugupidamisega,
Tiiu Talvist, VAT Teater turundusjuht
Tel 5349 2856, e-post: tiiu@vatteater.ee, www.vatteater.ee

Jõulud on rõõmu ja heategude tegemise aeg. Nii otsustasid
ka Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi segakoori noored teha
rõõmu linnakodanikele ja sellega seoses aidata abivajajaid.
VKG segakooril täitub sel õppeaastal 60 tegevusaastat. Koor
on rõõmsameelne sõpruskond, kus laulavad gümnaasiumi
õpilased, tugev on side ka koori vilistlastega. Segakoori on
liitnud ühised esinemised ja laululaagrid. Repertuaar ulatub
klassikalistest koorilauludest tänapäevaste poplauludeni. Peaasi, et laul meeldiks lauljaile ja puudutaks kuulajate hinge.
Segakoori motoks on – laulame südamest südamesse.
Korraldatava heategevuskontserdi eesmärgiks on teha väike
jõulukingitus VKG puudust kannatavatele lastele. Kontserdile
on oodatud kõik, kes soovivad pühade ajal kuulata südant
soojendavat muusikat ja aidata abivajajaid. Üritus on tasuta,
kuid kuulajad on oodatud annetama nii väikseid kui suuri
summasid, iga abi on teretulnud. Kontserdil esinevad VKG
segakoor, noormeeste ansambel Prospekt ning solistid: Kati
Ott, Kristina Bianca Rantala, Kaspar-Oskar Kramp, Hele-Maria Taimla, Agaate Antson, Sandra Eowyn Karu ja Anete
Lokk.

Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumil on rõõm teatada, et laupäeval, 19. detsembril algusega kell
20 toimub Kreutzwaldi gümnaasiumis traditsiooniline Võru maakonna abiturientide ball. Võru maakonna abiturientide balli näol on tegemist sündmusega, mis on aset leidnud Võru
Kreutzwaldi Gümnaasiumis alates 2001. aastast.
Ballil on osalenud ja oodatud kõikide Võrumaa
gümnaasiumite abituriendid.
Balli juhivad Katriine Lauri ja Siim Juss.

Tantsutuju loob ansambel HEA STORY
Esinevad:

JJ-Street Dance Company
AHTI BACHBLUM
Printsi ja printsessi valimise vahel on laval
VÕRU VÕRKPALLIKLUBI tantsutüdrukud
Koduteele saadab KÜÜNLAVALGUSE VALSS

Ballipääse 150 krooni

Oodatud on kõik heatahtlikud muusikahuvilised!
On võimalik teha annetusi laste heaks Võru I Keskkooli Fondi,
arvelduskonto nr 10402018150006.

Arsise kellade
ansambli
“Südamlikud
jõulud”

Teisipäeval, 22. detsembril
kell 19 kultuurimajas
Kannel Võru

Kreutzwaldi
Gümnaasiumi
JÕULUKONTSERT
Arsis

Foto: Viljo Pettinen

Kolmandal jõulupühal jõuab Arsise kellade ansambel oma traditsioonilise
jõulutuuriga Võrru. Pühapäeval, 27. detsembril kell 18 kõlab kellade muusika Võru kultuurimajas Kannel.
Arsise jõulukontsertide sari kannab sedakorda pealkirja „Südamlikud jõulud“. Südamlikkust ja hingehellust lisab kontserdisarjale inglihäälne poisslaps, kelleks on Estonia Rahvusooperi poistekoori solist Heldur Harry Põlda. Tema ja Arsise esituses kõlavad mitmed igihaljad meloodiad nagu näiteks Bach-Gounod „Ave Maria“ või Grüberi „Püha öö“. Samuti
on Võru kontserdil kaastegevaks Arsise noorte kellade ansambel.
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