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Võru linn on aastaga edasi arenenud

Võru linn ülaltvaates.

Võru läheb oma järjekordsele sünnipäevale vastu kaunima ja terviklikumana kui kunagi varem. Napi aastaga on paranenud nii linna üldpilt kui ka siinsed õppimise ja vaba
aja veetmise võimalused. Tänavu 19.–21. augustini toimuvate linnapäevade eel on sobiv aeg meenutada olulisemaid kordaminekuid kahe sünnipäeva vahel. Allpool toome
välja viimase aasta tosin tähtsat sündmust.
Ulis Guth

Võru Gümnaasiumi avamine
Mullu 31. augustil toimus Võrus pikisilmi oodatud sündmus, kui aadressil Seminari 1 avati
pidulikult Võru Gümnaasiumi rekonstrueeritud koolihoone, kus alustas õpinguid ligi veerand
tuhat noort. Avamisele eelnenud pika ja paljusid inimesi ühendanud protsessi käigus rekonstrueeriti täielikult Võru linna vanim muinsuskaitsealune hoone ning selle kõrval asuva, 1960ndatel rajatud silikaattellistest juurdeehitise asemele kerkis tänapäevane ja õpilasesõbralik õppekompleks. Peagi algav uus õppeaasta näitab õpilaste arvus tõusutrendi: kui mullu alustas Võru
Gümnaasiumis 1.
septembril õpinguid 243, siis tänavu istub koolipinki juba 251
teadmishimulist
noort.
Seminari 1 koolihoone ja selle lähiümbruse rekonstrueerimine läks
maksma 5 277 779
eurot, millest 4
486 112 eurot on
eurotoetused ning
791 667 eurot Haridus- ja Teadusministeeriumi
kaasfinantseering.

Võru noortekeskuse uute ruumide avamine
Mullu 15. septembril avas Võru
noortekeskus
aadressil Jüri 54
pidulikult uued
ruumid, mis on
oluliselt avardanud Võru linna ja
Võru valla noorte
vaba aja veetmise
võimalusi. Linna
südames asuvas
hoones on noortekeskuse käsutuses kasulikku
pinda 305,6 m2
ehk peaaegu kolm
korda rohkem kui varasemas asukohas. Umbes sama palju on kasvanud ka noorte külastajate arv. Ruumide ehitus läks maksma 112 403 eurot, sellest 31 956 eurot saadi regionaalsete investeeringutoetuste programmist.

Tänavavalgustuse rekonstrueerimisprojekti lõpetamine /
uue tänavavalgustuse pidulik avamine
Võru uue tänavavalgustuse piduliku sisselülitamisega mullu 22. oktoobril tähistati ulatusliku rekonstrueerimisprojekti lõppu. Nüüdseks on linnas enamik tänavavalgustitest
asendatud energiasäästlike LED-valgustitega.
Aasta aega kestnud ehitustööde käigus sai Võru linn endale kokku 1472 nüüdisaegset
tänavavalgustit ja nende tööd reguleeriva targa juhtimissüsteemi, samuti valgustati 81
ülekäigurada. Linna tänavavalgustust reguleerib moodsaim juhtimissüsteem maailmas.
Saavutatud on ligi 35protsendine kokkuhoid. Võru linna tänavavalgustuse projekti kogumaksumus oli 2,14 miljonit eurot, rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus, kümnendiku kogusummast kattis linn.
(Järgneb 2. lk)

2 Võru Linna Leht

August 2016

Kreutzwald ja Võru
kuuluvad alati ühte
„Issi, Võru linna ajaarvamine on enne ja
pärast Kreutzwaldi!” Sellise sügavamõttelise lausega esines minu poeg täiesti
juhuslikult mõned päevad tagasi. Väga
hästi öeldud! Täna, Võru linna 232. aasta
künnisel, mil ühtlasi möödub 90 aastat
Kreutzwaldi mälestussamba rajamisest
Võrru, on tõeliselt hea meel tõdeda, et
Kreutzwald oli ja on endiselt võrulaste
südames väga olulisel kohal. Järjest enam
Võru jaoks olulisi sündmusi saab alguse
Kreutzwaldi monumendi juurest või on
seotud tema loomingulise pärandiga.
Võru Kreutzwaldi kool tegi sellel aastal algust Kalevipoja mängudega ja ka
tänavune linna sünnipäevarongkäik algab just papa Kreutzwaldi monumendi
juurest. Rongkäik on pühendatud lastele
– meie tulevikule – ja soovituslik riietus
rongkäigus on Kreutzwaldi muinasjuttude teemaline. Hea kaaslinlane! Tule
sinagi julgelt rongkäigus osalema või
sellele rõõmsalt kaasa elama. Nii saame
koos olla uhked Kreutzwaldi pärandi üle
ja õlg-õlatundest saame võimu ning väge
Võru linna edasiseks ülesehituseks. Papa
Kreutzwald seal pilvepiiril kindlasti rõõmustab ja elab meie püüdlustele heatujuliselt kaasa.
Võrreldes Kreutzwaldi monumendi
paigaldamise ajaga ei ole Võru enam väike kõrvaline linnake Eesti serval. Võru
on aastakümnetega kasvanud tugevaimaks Kagu-Eesti kantsiks – olulisimaks
teenusekeskuseks selle piirkonna inimestele. Tugeva militaarkeskusena on
Võru ka oluline alustala Eesti iseseisvuse hoidmisel. Maailmas üha hoogustuv
suurlinnastumine pole ka Võrut räsimata
jätnud ja siinne rahvaarv on kahanenud,
kuid sellest hoolimata on Võru viimasel
kümnendil jõudsasti oma väljanägemist
parandanud ja oma inimestele järjest paremaid teenuseid pakkuma hakanud.
Olen seda mitmel korral öelnud ega
väsi ka seekord kordamast. Võru linna
teevad tema tublid ja tegusad kodanikud. Peame Jumalat tänama, et meid on
õnnistatud Kreutzwaldi hingelaadiga inimestega, kes eri valdkodades suure südame ja pühendumisega oma tööd teevad.
Pole kahtlustki, et neid inimesi oodatakse avasüli ka mujal, kuid sellest hoolimata pühenduvad nad ikkagi meie armsa
kodulinna ülesehitamisele. Kallid kaaslinlased, märgake, toetage ja tunnustage
inimesi, kes püüavad keskmisest enamat
ja on valmis andma kõik, et meie armsal
kodulinnal hästi läheks. Peame tunnistama, et meil lähebki hästi. Eriti märkavad
seda Võrru saabunud külalised. Võime
selle üle uhked olla.
Kallid kaaslinlased! Õnnitlen teid
peatselt saabuva Võru 232. sünnipäeva
puhul ning soovin õnne ja rahu kõikidesse kodudesse.
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Linna keskväljaku taastamise ettevalmistused
Mullu 8. septembril alustas Võru Linnavalitsus
Seminari väljaku rekonstrueerimist puudutavaid
arutelusid, et tutvustada ajaloolise keskväljaku
taastamise vajalikkust ning täpsustada üheskoos
Võru keskväljaku arhitektuurivõistluse võitnud
ideekavandi „Urban Gadget” üksikasju. Kõigil
kohtumistel toetati seisukohta, et ajalooline Võru
keskväljak tuleb taastada, samuti sai enamiku jaatava toetuse esitluse üks juhtküsimusi „Kas paneme Võru linna südame taas tuksuma?”.
Kavandatava projektiga on plaanis taastada
ajalooline linnasüda ning rekonstrueerida Seminari väljak ja seda ümbritsevad tänavad. Ala
suurus on 17 000 m2 ja projekti kogumaksumus
3,18 miljonit eurot. Projekti rahastusotsus selgub
tänavu augustis. Positiivse otsuse korral valmib
väljak 2018. aastal.
Võidutöö autori Villem Tomiste nägemuse
järgi peaks Võru uuest keskväljakust saama linna
aktiivne kese – kokkusaamise ja ajaveetmise koht
linnaelanikele ja külalistele.

Vee tänava parkla rekonstrueerimine

Sademeveesüsteemide korrastamine Võlsi linnaosas

Loogiliseks jätkuks uuenenud Vee tänava kvartali pidulikule avamisele mullu linna sünnipäeva eel oli Vee tänava parkla rekonstrueerimine tänavu suve hakul. Pikki
aastaid räämas seisnud objektil freesiti üles vana asfalt,
tehti torustiku uuringud ja remonditi kaevupäised, samuti paigaldati äärekivid ning toimusid haljastustööd,
asfalteeriti ja jooniti parkla.
Tööde hinnaks kujunes ligi 30 000 eurot.

Mullu oktoobris lõppesid Võlsi linnaosas sademeveesüsteemide korrastamise tööd, mille käigus puhastati setetest 2673 meetrit sademeveekraave ja
vahetati välja 671 meetrit teetruupe. Sellega tagati sademevee senisest parem äravool ja pinnasevee alanemine sadakonnal erakinnistul. Ehitustöid
tegi OÜ Sanbruno ning tööde omanikujärelevalvet korraldas AS Telora-E.
Tööde maksumusest – 85 020,16 eurost ligi poole katab Võru Linnavalitsus
ja teise poole Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Sõlekese lasteaia remont

Tänavu suvel oli Võru linnal suur au ja väljakutse võõrustada Eesti Vabariigi
võidupüha paraadi, kus marssis ligi 700 inimest ja esitleti rohkelt sõjatehnikat. Paraad oma täies hiilguses toimus kaunis suveilmas mitme tuhande
pealtvaataja silme all 23. juunil, kulgedes Vee tänava parklast mööda Vabaduse tänavat bussijaama. Paraadi peaproov toimus 22. juuni õhtul.
Kuna võidupühal saabus meile palju külalisi ja Võru linnapilt jõudis teleekraani vahendusel sadade tuhandete eestlaste kodudesse, avanes võrulastel
hea võimalus oma kodulinna tutvustada. See, et Eesti Vabariigi võidupüha
tähtsaimad sündmused Võrru toodi, oli eelkõige suur usaldus, aga ka tunnustus Võru linna elanikele.

13. aprillil algas lasteaia Sõleke hoone ja õueala ulatuslik rekonstrueerimine, töid teeb AS YIT Ehitus. Tööde
maksumus on kokku ligi 2,5 miljonit eurot ja tähtaeg 30.
jaanuar 2017. Remondi ajaks on lapsed paigutatud Paju
tänaval asuvasse endisesse lasteaiahoonesse.

Annetused Katariina kiriku fondi
Katariina kiriku fondi (fondi haldamiseks mõeldud sihtasutus registreeriti mullu 21. augustil) on aasta jooksul
annetatud ligi 35 000 eurot. Alates selle aasta 1. juulist
on sihtasutus ka tulumaksusoodustusega MTÜde nimekirjas.

Taara linnaosa ohutumaks muutmine,
tänavavalgustuse ja rattatee ehitamine.
Linna tänavate remont
Sel kevadel ehitati välja Taara asumisse viiv rattatee ning
paigaldati Taara, Nõgese, Tulika, Mündi ja Leesika tänavale tänavavalgustus – kokku 36 uut LED-valgustit maaaluste kaablite ja mastidega. Pooleli olevad haljastustööd
lõpevad tänavu sügisel.
Peale selle on linnas sünnipäevadevahelisel ajal
mustkatte alla viidud 15 600 m2 tänavaid.

Võidupüha paraadi võõrustamine / korraldamine

Tasandusrühma avamine Sõlekese lasteaias
Lasteaia Sõleke juures loodi tasandusrühm, et toetada kõnepuudega ning
spetsiifilise arenguhäirega laste arengut. Tasandusrühmas käib 12 last. Projekti kogumaksumus on kuni 147 000 eurot ja see hõlmab perioodi 2016–
2018.

Küüditatutele mälestusmärgi avamine raudteejaamas
Tänavu 22. juunil avati Memento Võrumaa ühenduse esimehe Silver Silla
eestvedamisel Võru raudteejaama juures Jaama 14a maaüksusel skulptor
Jaak Soansi loodud mälestusmärk küüditatutele. Mälestusmärgi idee autor on PPA Lõuna prefektuuri Võru politseijaoskonna piirkonnapolitseinik
Elar Sarik ja projekteerija arhitekt Karmo Tõra OÜst ROK-Projekt. Betoonist osa ja aluse valmistas kohalik firma AS Kurmik ning pronksitööd tegi
OÜ Uusmonumentaal. Töid koordineeris Võru linna peaarhitekt Ülevi Eljand. Mälestusmärgi maksumuseks kujunes 24 780 eurot.

PÜHADETERVITUS

Tähistades taastamist
Anti Allas,
linnapea

Võru Linna Leht
Toimetus ootab kaastöid ja
reklaame e-posti aadressil
ulis.guth@voru.ee
Väljaandja: Võru Linnavalitsus
Jüri tn 11, 65620 Võru
Toimetaja: Ulis Guth
Tel 512 0787
Teostaja: AS Võru Täht
Ajalehe järgmine number ilmub 22. septembril.

Taasiseseisvumispäeva ärevaid
ja lootusrikkaid hetki 25 aastat
tagasi mäletavad paljud meie
seast. Nooremad rehkendavad
aastapäevanumbrit oma vanuse
järgi: kes on täpselt sellel aastal
sündinud, kes pisut varem ja
kes natuke hiljem. See on püha,
mis on seotud paljude praeguste
täisealiste eestimaalaste vahetute läbielamiste ja kogemustega.
Usutavasti on igal perel ja ehk
ka üksikisikul oma lugu, mida
taasiseseisvumise aegadest meenutada ja nooremale põlvkonnale edasi rääkida.
Minu jaoks on selle perioodi
märksõnaks „taastamine”. Pool
sajandit varjusurmas olnud Eesti Vabariigi ennistamine polnud
paljakõlaline deklaratsioon, mis
jätnuks inimesed õlgu kehitades
oma asju ajama. Taastati koda-

nikuks olemine ning maade ja
majade omamine – see oli asi,
mis ei jätnud külmaks. Pidi tulema õigusriik ning vahepealne
ebaõiglus pidi saama heastatud.
Olen kuulnud mitme pere lugusid, kuidas inimeste hea nimi
taastati ning ülekohtuselt ära
võetud maad ja majad tagastati.
See hästi mõeldud aktsioon tõi
siiski paljudele peredele kaasa
muret ja uut ebaõiglust, kuna ei
osatud arvestada sellega, et 50
aasta tagused omanikud oma
omandi tagasi saavad.
On kokkusattumus, et Piibli
elukorraldus väga kaugete aegade kohta sätestaski 50 aastat selleks ajaks, kui kõik omanikud
oma maa jälle tagasi pidid saama ning kõik teenijad ja palgalised pidi vabaks lastama, et nad
saaksid oma isiklikku põldu ha-

rima minna. Seda korda teadsid
kõik ning sellega arvestati, kui
ostu- ja müügitehinguid tehti.
Kokkuvõttes tagas see sotsiaalse
õigluse ning lootused ja võimalused iga põlvkonna jaoks.
Ometi on Piibli sõnum taastamisest palju laiahaardelisem
kui vaid sotsiaalse tasakaalukuse programm. See suur narratiiv
algab Piibli esimestel lehekülgedel jutustusega inimkonna kaotatud kodust ja maaomandist,
kaotatud positsioonist, tervisest
ja igavesest elust ning lõpeb selle
viimastel lehekülgedel kirjeldusega kaotatud paradiisi täielikust taastamisest. Tee kaotatud
paradiisist taastatud paradiisi
ongi Piibli põhisõnum – ja seda
tasub uskuda.
Polnud kerge uskuda Eesti
Vabariigi taastamisse ajal, kui

meie igapäevane tegelikkus oli
pikkade aastate vältel vaid Nõukogude Liit ja ei midagi muud.
Eesti Vabariigi taastulekut uskuda tundus koguni mõistusevastane. Sellegipoolest said uskujate usk ja lootus tasutud.
Tundkem selle üle rõõmu ja
nautigem taasiseseisvumispäeva!

Hele Kulp,
Seitsmenda Päeva
Adventistide Võru koguduse
pastor
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Rekonstrueerimistööd Kreutzwaldi
tänaval Luha ja Paju tänava vahel
25. juulil Võru linnas alanud
F. R. Kreutzwaldi tänava rekonstrueerimise käigus rajatakse Paju ja Luha tänava
vahelisele lõigule nõuetele
vastav sademeveekanalisatsioon ja rekonstrueeritakse
tänavaala.
Võru linnapea Anti
Allase sõnul on tegemist
Kreutzwaldi tänava kõige
kehvemas seisus lõiguga,
mis nüüd korda saab. „Eriti
hea meel on, et ühele poole
teed rajatav kergliiklustee ja
teisele poole rajatav kõnnitee võimaldavad jalakäijatel
ja ratturitel ohutult ja poris
sumpamata liigelda,” lausus
ta.
Sademeveekanalisatsiooni süsteem valmib ASi Võru
Vesi tellimusel. „Tööde käigus paigaldatakse umbes 700
m torustikku, 20 kontrollkaevu ja 21 restkaevu ning
Niidu tänava otsa haljasalale Tamula järve suunatud
sademevee puhastamiseks
õli-liivapüüdur,” tutvustab
linnamajanduse osakonna
juhataja Raiko Palm tööpõldu.
Sademeveesüsteemide
rajamist kaasrahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus. Tööde maksumus on
216 583,50 eurot.
Tänavaala rekonstrueerimine maksab 92 233,05 eurot
(hindadele lisandub käibemaks) ja tellijaks on Võru
Linnavalitsus. „Tööde käigus
paigaldatakse sõidutee äärekivid (u 1200 m), kõnniteede
äärekivid (u 1100 m), rajatakse linnapoolsesse serva 2

Rekonstrueerimistööd Kreutzwaldi tänaval eelmisel nädalal.
meetri laiune betoonkivikattega kõnnitee (u 900 m2) ning
järve poole 2,5 meetri laiune
asfaltbetoonkattega
kergliiklustee (u 1300 m2). Peale
selle paigaldatakse sõiduteele asfaltbetoonkate (u 5300

m2), ehitatakse nõuetekohaselt välja F. R. Kreutzwaldi
ja Luha tänava ning Võlsi tee
ristmik, rajatakse haljastus ja
paigaldatakse liiklusmärgid,”
loetleb Raiko Palm.
Töid teeb konsortsium

OÜ Saveka Torutööd ja OÜ
Meritus Infra ning omanikujärelevalvet OÜ Real-E State.
Lõpptähtaeg on 22. detsember, kuid tööd on plaanis
valmis saada hiljemalt oktoobris.

Kuni tööde lõpuni on
Kreutzwaldi tänava Luha
ja Paju tänava vaheline lõik
liikluseks suletud ning ümbersõit kulgeb vastavalt liikluskorraldusele Paju, Jüri,
Metsa ja Raudtee tänava kau-

du. Kinnistuomanikele tagatakse juurdepääs, liikluskorralduse eest vastutab Martin
Kliimant (tel 5898 1089).
Ulis Guth
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Haldusreform seekord veel ikkagi ei lõpe
Valitsuse otsustav käitumine
haldusreform lõplikult ära
teha ja seega omavalitsuste
lõpututele liitumisspekulatsioonidele joon alla tõmmata on köitnud suurel määral
üldrahvalikku
tähelepanu
ning põhjustanud „jalgade
kõhu alt väljavõtmise” ärevat
sundi ka valdades ja linnades. Paraku jääb ikkagi mulje, et praegune haldusreformi „lõpetamise voor” ei jää
sugugi viimaseks.
Võru linnavolikogu langetas tänavu 9. märtsil otsuse, mille kohaselt tehti 12
Võrumaa ja neljale Põlvamaa
vallale ühinemisettepanek
eesmärgiga moodustada 17
omavalitsusüksuse
põhjal
üks suur omavalitsus. Otsus
leidis laia kõlapinda ja toona tundus, et Võrumaa saab
sellisel kujul liitununa uue
majanduslik-sotsiaalse hingamise.

Loobuti jõudude
koondamisest
Kahjuks reaalne elu selle
kena plaani kohaselt ei läinud ja Võrumaa omavalitsused leidsid selgade kokkupaneku asemel mitu varianti
omaenda poole hoida. Võru
linn pingutas suure ja majanduslikult tugeva ühtse Võrumaa nimel, mis suutis, kuid
eks lõppude lõpuks on igal
omavalitsusel õigus ise oma
tulevikku määrata.
Praegu jõus oleva plaani kohaselt on tekkimas
mitu Võrumaad juppideks
lõhkuvat regiooni. Näiteks
tinglikult lõunaregiooniks
nimetatav Rõuge, Haanja,
Mõniste, Varstu ja Misso
valla ühinemisel tekkiv uus
omavalitsus. Lõuna regiooni
elanike arvuks oleks pärast
nimetatud valdade liitumist
praeguste andmete järgi
5913 inimest.
Tekkimas on ka niinimetatud põhjaregioon. Selle

plaanivad moodustada Võru
vald koos Lasva ja Sõmerpalu vallaga. Neile võivad
lisanduda Vastseliina vald ja
Põlvamaalt Orava vald. Kokku oleks siis põhjaregioonis
elanikke 11 054.
Liitumisplaane peavad
ka Antsla ja Urvaste vald.
Samas, nende ühendatud
omavalitsuses oleks praeguste andmete põhjal elanikke
4690 ehk siis uue halduskorraldusega ette nähtud minimaalsest elanike arvust jääks
puudu 310 inimest. Tegu
on nii suure puudujäägiga,
et selle täitumist loomuliku
sisserände tulemusena mõne
kuu jooksul loota ei saa.
Seega jääb nimetatud kahel
vallal üle leida liitumiseks
kolmas osapool või oodata
järgmise aasta valitsuse otsust sundliitmise kohta.

Haldusreformist ei
sünni ka kuningriiki
Meremäe vallal oli plaan lii-

ta Seto vallad ja moodustada
seeläbi Seto kuningriik, kuid
nüüdseks on see kava ebareaalseks muutunud. Millise
edasise strateegia Meremäe
vald kehtestatud elanike arvu
kriteeriumi täitmiseks valib,
eks seda näitab aeg.
Võru linn jääb praeguse
kava kohaselt siis oma 12 533
elanikuga uhkesse üksindusse. Ei liitu kellegagi, kuid
enesestmõistetavalt teeb kõik
selleks, et säiliks hea koostöö
uute tekkivate omavalitsustega. Võru linn tegi kõik endast
oleneva, et Võrumaa ei oleks
edaspidi tükeldatud omavalitsuste piiridega, et võidaks majanduslik ratsionaalsus ja elanike heaolu, kuid
kahjuks see missioon seekord ei õnnestunud.
Paraku kehtivad majandusseadused, olenemata
sellest, mida vallavolikogud
otsustavad. Suured investeeringud tulevad ikka ja ainult
nendesse
piirkondadesse,

kus on suudetud seljad kokku panna ja ühiselt asju ajama hakata. Kapital peab majanduses n-ö tagasi tootma ja
suur raha saab tulemit tagada vaid kohtades, kus juba on
rahaline suutlikkus ja teatud
rikkus olemas, mitte ei vaata
vastu tühjus. Kui Võrumaal
tekib üks piirkonnake põhja
poole, teine lõunasse ja kolmas läände, siis võime suurtest investeeringutest unistama jäädagi.
Just sellestsamast majanduslikust loogikast tulenevalt ja nagu ka ajalugu
õpetab, võime teatud aja
pärast seista Eestis sellise
halduskorralduse lävel, kus
tekib üle kogu Eesti vaid neli
regiooni. Võrumaa hakkaks
tervikuna kuuluma nn Tartumaa regiooni koosseisu.
Lõpeks igasugune väikesteks
piirkondadeks jupitamine ja
juhindutaks üksnes majanduslikust ratsionaalsusest.
Selles võtmes oli Võru

linn vägagi ettenägelik, kui
juba praegu kogu Võrumaad
üheks regiooniks püüdis
liita. Kui oleksime suutnud
nüüd oma maakonna ühtse
majandustervikuna käima
saada ja arengu seeläbi uuele
tasemele viia, siis oleksime
Võrumaa huvide kaitsmisel
eelisseisus ka hetkel, kui Eestist nelja regiooni moodustama hakatakse.
Mida iganes tulevik toob,
majandusrealiteete vaadates
tundub olevat selge, et haldusreform seekordse vooruga ikkagi päriselt veel ei lõpe.

Toomas Paur,
Võru linnavolikogu esimees
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Aadressiandmete
korrastamine Kivi tänaval

Võru Linnavalitsuse istungitel

Võru Linnavalitsus teatab aadresside korrastamise kavatsusest Kivi tänaval. Aadresside muutmise vajadus tuleneb
ruumiandmete seadusest, mille kohaselt peavad ühel pool
tänavat kõrvuti asetsevatel maaüksustel või järjestikku
paiknevatel hoonetel olema paaritud ja teisel pool tänavat
paarisnumbrid kasvavas järjekorras. Nõude täitmiseks vajavad muutmist järgmised aadressid:
praegune aadress
uus aadress
Kivi tn 16
Kivi tn 12
Kivi tn 12
Kivi tn 16
Kivi tn 12c
Kivi tn 17
Kivi tn 12d
Kivi tn 19
Kivi tn 15
Kivimurru tn 1
Kivi tn 17
Kivimurru tn 3
Kivi tn 19
Kivimurru tn 5
Kivi tn 21
Kivimurru tn 7

Lina tn 12 maaüksuse aadressiks määrati Niine tn 12.

Kõiki kinnistuomanikke, keda muudatused puudutavad, teavitab linnavalitsus rahvastiku- või äriregistris märgitud aadressil või e-posti teel. Pärast aadressi muutmise
otsust teeb linnavalitsus vajalikud parandused riiklikes
registrites, kuid omaniku kohuseks jääb teavitada temale
teenuseid pakkuvaid ettevõtteid (pank, sideoperaator jne)
ning paigaldada hoonele uus number.
Palume mõistvat suhtumist, kuna aadresside määramise eesmärk on tagada, et objekt oleks lihtsasti leitav ka
võõrastele ning et päästeteenistus jõuaks kriisiolukorras
sihtkohta kiiremini. Kuigi aadresside korrastamine võib
põhjustada mõningaid ebamugavusi, saab adresseerimissüsteem selgemaks.
Täpsem info: maakorraldaja-geodeet Tauno Asi, tel
7850 928, tauno.asi@voru.ee

Räpina mnt 20 kinnistu ja
lähiala detailplaneeringu
avaliku väljapaneku ja
avaliku arutelu tulemused
18. juunist kuni 1. juulini toimus Räpina mnt 20 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Avaliku
väljapaneku ajal esitati detailplaneeringu kohta kaks ettepanekut, mis puudutasid Räpina mnt 18 ja Räpina mnt 20
kinnistu vahelist Võru linnale kuuluvat Räpina maantee
T1 transpordimaad. Sellest lähtuvalt korraldas Võru Linnavalitsus nimetatud detailplaneeringu avalikustamise
järgse avaliku arutelu 18. juulil algusega kell 14. Ettepaneku esitajad avalikul arutelul ei osalenud.
Detailplaneeringus on avalikustamise tulemusena tehtud vajalikud täpsustused. Kuna avalikustamise ja avaliku
arutelu tulemused ei muuda planeeringu põhilahendust,
siis ei peeta vajalikuks detailplaneeringu kooskõlastamist
ja avalikustamist korrata.
Sirli Kokk,
arhitekt-planeerija

Aadressi määramine

Reservfondi kasutamine
Reservfondist eraldati 3694,40 eurot
Tamula rannapromenaadi puitlaudise
remondiks ning 1600 eurot jäätmekäitluse mooduli soetamiseks.

Riigihangete tulemuste
kinnitamine
Riigihanke „Kesklinna pargi mänguväljaku I etapp” võitsid 59 996,82 euroga
(hind ei sisalda käibemaksu) ühise pakkumise teinud OÜ Inseneriteenused
ja OÜ Atix. Riigihanke „Arvutite rentimine” võitis madalaima hinna – 52
763,04 euroga AS Telia Eesti. Riigihanke „Saunateenuse osutamine” võitsid
1025 euroga ühise pakkumise teinud
OÜ Stoksund ja FIE Raul Rästa (pakkumus maksumusega ühes kalendrikuus).
Hinnad ei sisalda käibemaksu.

Riigihanke menetluse
lõpetamine
Lõpetati riigihanke „Hulkuvate ja kodutute loomade varjupaiga haldamine”
menetlus, kuna esitatud pakkumus ületab eelarves planeeritud summasid.

2016/2017. õppeaasta
koolivaheajad Võru Järve Koolis
Võru Järve Koolis kehtestati 2016/2017.
õppeaasta koolivaheajad:
sügisvaheaeg (22. oktoober 2016 –
30. oktoober 2016), jõuluvaheaeg (23.
detsember 2016 – 4. jaanuar 2017),
talvevaheaeg (18. veebruar 2017 – 26.
veebruar 2017), kevadvaheaeg (8. aprill
2017 – 16. aprill 2017) ning suvevaheaeg (8. juuni 2017 – 31. august 2017).

Ehituslubade väljastamine
Väljastati Kose tee 2 kompostiväljaku
ja selle juurdepääsutee rajamise ehitusluba ning Kaare tn 25 kõrvalhoone püs-

titamise ja Pikk tn 4a hoone laiendamise ehitusluba.

Hooajalise müügikoha taotluse
mitterahuldamine

Kasutusloa väljastamine

MTÜle Uue Võhni Keskus ei antud
nõusolekut hooajalise müügikoha
paigaldamiseks Vabaduse 8 kinnistuga külgnevale haljastule põhjusel, et
müügikoht ei ole haljastul puude vahel
esteetiliselt linnaruumi sobilik, ning
Vabaduse 7a kinnistuga külgnevale
kõnniteele linnale kuuluvale alale põhjusel, et müügikoht takistaks jalakäijate
liiklemist.

Väljastati Pikk tn 4a ümber ehitatud
kaubandushoone kasutusluba.

Toetuse andmine
Võru linna eelarvest anti toetust 73,85
eurot kahe lapse sõidu kompenseerimiseks sõpruslinna Joniškisse, kus toimus 27.06–3.07.2016 rahvusvaheline
noortelaager „Youth in action – healthy
youth”.

Komisjoni moodustamine
Moodustati ajutine komisjon Võrumaa
Keskraamatukogu teavikute olemasolu
kontrollimiseks ja inventuuriks 8.–19.
augustil.

Hooajaliste müügikohtade
paigaldamine
Anti nõusolek järgmiste hooajaliste
müügikohtade paigaldamiseks:
- FIEle Margus Zopp Jüri 74//76
parklasse linnale kuuluvale alale ajavahemikul 11. juuli – 31. oktoober E–R
kella 18–22, L kella 14–22 ja P kella 8–
22 (maasikate ja aedvilja müük sõidukist ja laualt);
- FIEle Matsi – Maasikakasvatuse
Talu Jüri 74//76 parklasse linnale kuuluvale maaüksusele ajavahemikul 5. august – 30. september E–R kella 18–22, L
kella 14–22 ja P kella 8–22 ning Vabaduse väljaku parklasse linnale kuuluvale maaüksusele ajavahemikul 5. august
– 31. november (aiasaaduste müük sõidukist ja laualt);
- Miku Vanametsale Vabaduse väljaku parklasse linnale kuuluvale maaüksusele ajavahemikul 5. august – 30.
september (maasikate müük sõidukist
ja laualt);
- Tiina Doonerile Jüri 74//76 parklasse linnale kuuluvale maaüksusele
ajavahemikul 5. august – 31. november
E–R kella 18–22, L kella 14–22 ja P kella
8–22.

Ürituste kooskõlastamine
OÜle Bengts Tivoli anti nõusolek avaliku ürituse Bengts Tivoli on Tour korraldamiseks Võru linnas Vee tn 6a asuvas
parklas 18. ja 19. augustil kella 15–23
ning 20. ja 21. augustil kella 12–23. Üldiseks liikluseks suletakse parkla 15. augustil kella 19st kuni 22. augustil kella
15ni.
MTÜle Võru Raskejõustiku Klubi
Strongman anti nõusolek avaliku ürituse „Eestimaa rammumees / Võru linna
vägilane 2016” korraldamiseks 20. augustil kella 14–18 Võru linnas Vabaduse
väljakul. Üldiseks liikluseks suletakse
väljak kella 7–19.
MTÜle Võru Loomeselts anti nõusolek avaliku ürituse „Marten Kuninga & Raul Ojamaa ning Mick Pedaja
hoovikontsert” korraldamiseks 20. augustil kella 19st kuni 21. augustil kella
01ni Võru linnas F. R. Kreutzwaldi tn 15
kinnistu õuealal.
MTÜle Haanja Rattaklubi anti
nõusolek XIII 1784 m linnajooksu korraldamiseks 19. augustil kella 18–21
Vabaduse tänaval Jüri ja Kooli tänava
vahelisel alal ning Võru XI rattaralli
korraldamiseks 21. augustil kella 7–18
Kooli tänaval.
MTÜle Võluvõru anti nõusolek
avaliku ürituse „Võru linna sünnipäeva
laat” korraldamiseks 20. augustil kella
9–15. Liikluseks suletakse Lembitu tänav kella 6–16.

Täname kõiki üle 70aastasi linlasi, kes on juba esitanud taotluse uue eakate bussisõidu kiipkaardi saamiseks. Ühtlasi palume neil, kes seda veel teinud ei ole, augustis-septembris taotlus
kindlasti esitada, sest alates 1. oktoobrist 2016 vana kiipkaardiga enam liinibussides tasuta
sõita ei saa.
Uue bussisõidu sooduskaardi saamiseks palume üle 70aastastel võrulastel täita linnavalitsuse infosaalis (Jüri tn 11) taotlus. Digiallkirjastatud taotluse võib esitada ka elektrooniliselt
vlv@voru.ee. Lisainfo tel 7850 918.

UUE ÕPPEAASTA EEL

Ranitsatoetuse taotlemine
2016. aastal toetab Võru
linn oma 1. klassi astuvaid
lapsi 75 euroga. Ranitsatoetus on Võru linna eelarvest üldhariduskooli esimesse klassi mineva lapse
vanemale, eestkostjale või
hooldajale makstav ühekordne toetus. Seda makstakse vanemale, kel endal
ja kelle kooli mineval lapsel
oli 2016. aasta 1. jaanuaril Eesti rahvastikuregistri
andmetel elukohaks Võru
linn. Määrusega saab tutvuda Võru Linnavalitsuse
infosaalis või Võru linna
veebilehel
www.voru.ee
(teenused ja toimingud/
haridus ja kultuur/ranitsa-

toetus). Ranitsatoetust saab
taotleda kuni 15. septembrini, esitades vormikohase
avalduse. Väljapoole Võru
linna õppima asuvatele lastele toetuse taotlemisel tuleb lisaks avaldusele esitada
ka tõend koolist. Ranitsatoetus kantakse avalduse
esitaja arvelduskontole või
makstakse välja Võru linnavalitsuse kassast 15 töö
päeva jooksul alates avalduse esitamisest. Avaldusi
võetakse vastu linnavalitsuse infosaalis. Samuti võib
avalduse saata postiga aadressil Jüri 11, 65620 Võru
või e-posti aadressil info@
voru.ee.

Lasteaia õppetasust vabastamist
saab taotleda 20. augustini
Taotlusi lasteaia õppetasu maksmisest vabastuse saamiseks kolme ja
enama lapsega vanematelt võetakse
vastu 20. augustini. Õigus taotleda
õppekulu maksmisest vabastamist
on vanemal või teda asendaval isikul, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Võru linn
ning kellel on kolm või enam alla
18aastast või üle 18aastast last, kes
õpivad põhikooli, gümnaasiumi
või kutseõppeasutuse statsionaarses õppes, v.a gümnaasiumijärgses
kutseõppes. Vabastamise aluseks
on Võru Linnavalitsuse 2. novembri
2011. aasta määrus nr 19 „Koolieelsete lasteasutuste õppekulu vanemate poolt kaetava osa maksmisest

vabastamise kord”, millega on võimalik tutvuda Riigi Teatajas (www.
riigiteataja. ee) või Võru linna veebilehel www.voru.ee (teenused ja
toimingud/haridus ja kultuur/õppekulu maksmisest vabastamine).
Vabastuse saamiseks on vaja iga
aasta 20. augustiks esitada linnavalitsusele vormikohane taotlus
ning üle 18aastaste laste puhul lisaks õppimist tõendav dokument,
kui õppeasutus asub väljaspool
Võru linna. Taotlusi võetakse vastu linnavalitsuse infosaalis. Samuti
võib taotluse saata postiga aadressil
Jüri 11, 65620 Võru või e-posti aadressil info@voru.ee.

Koolide avaaktused
1. septembril
Võru Kreutzwaldi Kool
kell 10 Kreutzwaldi pargis
Võru Kesklinna Kool
kell 10 kooli ees (Vabaduse 12)
Võru Gümnaasium
kell 12 kooli õuel (Seminari 1)
Võru Järve Kool
kell 11 kooli saalis (Liiva 12b)
Võru Täiskasvanute Gümnaasium
kell 16 kooli saalis (Jüri 42)
Võru Muusikakool
kell 15 kooli saalis (Vabaduse 5)
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Rahujooksjad läbisid Võru linna
6. augustil läbis Võru linna rahvusvaheline tõrvikuga rahujooks. Erinevatest riikidest kokku tulnud tiimiga (pildil) jooksid Võrus kaasa
Karli Keir, Ivar Ivanov, Rolf Robert Peebo ja Raimond Vink.
Katariina kiriku esisel platsil tehti väike peatus, kus jooksjaid tervitas linnavolikogu esimees Toomas Paur. Võru linna poolt kingiti rahujooksu meeskonnale kaasa puuviljavaagen ja joogivett. Edasi kulges
jooksjate teekond Lätti.
Rahujooks sai alguse 1987. aastal ning algataja oli rahuvisionäär
Sri Chinmoy. Sellest ajast alates on jooks levinud rohkem kui 150 riiki.
Tõrvik, millega joostakse ja mida käest kätte ulatatakse, sümboliseerib inimkonna püüdlusi, lootusi ja unistusi rahust. Oma teel külastavad rahvusvahelised jooksumeeskonnad eri kultuuridega paiku,
väärtustades ühtsust erinevuste kaudu.
Selle aasta Euroopa haru avatseremoonia toimus 24. veebruaril
Portos. Kokku läbitakse 24 000 km pikkune teekond, jooksu finiš on
8. oktoobril Roomas.

Romantikafestival
pakkus taas elujõudu
Tänavune romantikafestival tõi taas
Elujõudu kummardama romantilised esinejad: kaugemalt Rolf Roosalu
ja Saara Kadaku (pildil), Getter Jaani,
Mikk Pedaja ja ansambli Noorkuu ning
siit kandist Indrek Kalda, Paul Kristjan
Kalda, Kristin Müürsepa ja tantsuklubi
Katariina. Esinejaid, ümbritsevat ilu ja
suurepärast ilma tuli nautima ligi pool
tuhat huvilist. Romantilist meeleolu lisasid nagu alati töötoad ja kohvikud. Selle
aasta eripäraks oli lilleseadete konkurss,
mille kompositsioonid valmistasid Leeri
lillesalong, Maarika Lilleseaded ja Melissa Lilled.

Eakad kepikõnnirajal.

Võru eakad liikumisharrastuslikul
suvepäeval Tilga-Hindrikul
30. juunil veetsid Võru linna eakad liikumisharrastusliku suvepäeva
looduskaunis spordimeelelises Tilga-Hindriku talus Roosikul. Eesti
Kepikõnni Liidu asepresident Rene Meimer rääkis liikumise kasulikkusest tervisele ja juhendas kepikõnniõppust. Koos läbiti kepikõnnirada endise Lepistu kooli juurde, kus tutvuti magusameistri
Allew ökotootmisega. Päev jätkus liikumistegevustega vabas looduses. Vaheldust pakkusid Lepistu kooli endiste õpetajate ja õpilaste
vestlusring Võru linnapea Anti Allase eestvõtmisel ja Põlva harrastusteatri etendus „Perändus”. Simmanil esinesid päevakeskuse kapell
VIMP ja seenioritantsurühm ning Tsooru naistantsurühm Koidukiir. Pensionäride päevakeskus tänab Tiit Tamme ja Helli Pladot toreda vastuvõtu eest oma kodutalus ning kõiki ürituse toetajaid.

TUNNUSTUS

Mudilaskoor Ritsik ruulis Bratislavas
Võru Muusikakooli mudilaskoor
Ritsik (pildil) pälvis 24.–27. juulini Bratislavas toimunud noorte muusikute konkurss-festivalil
kulddiplomi. Osalesid koorid Ukrainast, Serbiast, Hiinast, Hispaaniast, Kreekast ja Eestist ning orkestrid Valgevenest, Indoneesiast,
Hiinast ja Eestist.
Kulddiplomi saanud kooris
laulavad nelja Võrumaa kooli 8–11aastased lapsed, keda juhendavad Kersti Juurma ja Maire
Nirk. Koori kontsertmeister ja
laulude ning seadete autor on Piret Rips-Laul.
Lisaks konkursile andis koor
Bratislavas kolm meeldejäävat
kontserti Püha Martini katedraalis, Peapiiskopi palee peeglisaalis
ja Klarisky-nimelises muusikahallis.
Ritsiku kooris laulavad:
Heleene Anton, Aurelia Kumm, Kristin Vardja, Mia Külaviir, Egle Vendt, Karolin Porman, Lotta Hõrak, Saskia Jalajas, Carena Roomets, Anete
Hani, Karl Cristian Tamberg, Lauri Ruuder, Markus

VAHETUD MULJED
Maire Nirk ja Kersti Juurma, mudilaskoori Ritsik dirigendid:
Kõik algas sellest, kui Võru Muusikakooli direktor Piret Rips-Laul tuli meie,
dirigentide juurde mõttega, et tema arvates on muusikakooli mudilaskoor Ritsik
nii heas vormis, et võib minna võistlema
rahvusvahelisele konkurss-festivalile Slovakkia pealinna Bratislavasse. Suurepärane
idee, võimas väljakutse nii dirigentidele kui
ka lauljatele!
Algas konkursiks valmistumine. Repertuaari valik, intensiivsed proovid, kust
puudumine oli peaaegu välistatud. Laululaagrid, kus toimusid ka „luukambrid”, see
tähendab üksikult ettelaulmised. Püüdsime võimalikult palju esineda, et konkursiks igati valmis olla.
Bratislava poole hakkasime sõitma 23.
juuli varahommikul Merling Reiside bussiga. Konkursile sõitis 30 laululast, dirigendid Maire ja Kersti ning kontsertmeis-

Uus lõõtsakuningas Richard Ott Leitham.

Foto: Maidu Jaason

Uueks lõõtsakuningaks
sai Richard Ott Leitham
Foto:Tõnis Anton
Munski, Jürgen Joonas, Otto Toomas Kibena Võru
Kesklinna Koolist;
Nora Peri, Emilia Juss, Lisbeth Laiv, Emma
Luht, Eerika Kapp, Rika Rohumets, Marta Joonas,
Laura Emilia Jõgi, Reio Vissel Võru Kreutzwaldi

Koolist;
Jette Marie Helekivi, Liis Serv ja Maia Serv
Osula Põhikoolist;
Kristella Hõrak, Viktoria Misnik Parksepa
Keskkoolist ja Kleer Vodi Haanja Koolist.

ter Piret. Bratislavas ootas meid kohe ees
kontsert uhkes Püha Martini katedraalis.
Esimene esinemine läks suurepäraselt. Aplaus ei tahtnud lõppeda ja kiidusõnu tuli
igas keeles. Lastele mõjus see nii võimsalt,
et pidime nende emotsioone veidi taltsutama, sest konkursipäev oli alles ees.
24. juuli oli konkursipäev kaunis Peapiiskopi palee peeglisaalis. Žürii laua taga
istusid tähtsate nägudega mehed USAst,
Maltalt, Hongkongist, Leedust ja Slovakkiast. Ritsiku koor oli kõige nooremate
osavõtjatega kollektiiv. Igale koorile oli ette
nähtud 15 minutit ja meie kooril mahtus
selle aja sisse viis laulu. Pinge laval oli kõrge, näost valged ja pöidlad pihus istusid
publiku seas ka lapsevanemad. Sama päeva
õhtul tuli anda veel üks kontsert ning kokku oli meil eri kavadega neli esinemist.
26. juuli õhtul kutsuti kõik koorid ja
orkestrid Bratislava peaväljakule, et kuulutada välja tulemused. Osalejatele anti kas
kuld-, hõbe- või pronksdiplom ning grand
prix. Oh seda rõõmuplahvatust ja kõrvulukustavat kisa, kui anti teada, et mudi-

laskoor Ritsik, kes sai 90 punkti 100st, on
kulddiplomi vääriline.
Ehkki ilmad olid kuumad, päevad tempokad ja pinge esinemiste eel väga suur,
said lapsed kõigega suurepäraselt hakkama. Neile olid abiks ja toeks reisil kaasas
olevad vanemad.
Muu hulgas jõudsime ka meelt lahutada: käisime ekskursioonil Bratislava vanalinnas, sõitsime laevaga mööda Doonau
jõge Bratislavast Viini, käisime jalutamas
Schönbrunni lossiaias ja lustisime Tšehhimaal veepargis. Kojusõit kestis neliteist
tundi ning selle aja jooksul ei kostnud bussis ühtegi virinat. 29. juuli hommikul saabusime õnnelikult Võrru.
Meie reisi suurteks toetajateks olid Eesti Kultuurkapitali Võrumaa ekspertgrupp,
Võru vald ja Võru Muusikakool. Aitäh
neile! Aitäh Piretile toreda idee ja reisi korraldamise eest! Tänu lapsevanematele laste
toetamise ja väga suure abi eest! Kõige suurema kalli saavad meie käest aga armsad
laululapsed!

Võrus toimunud XXII pärimustantsu festivali ühe
tähtsama ürituse – pika ajalooga Teppo lõõtsa võistumängimise võitis ässade klassis juba kolmandat korda Richard Ott Leitham, kes krooniti seega uueks
lõõtsakuningaks. Läbi võistluse ajaloo sai temast nii
neljas lõõtsakuningas.
„Kui ma kuus aastat tagasi siia esimest korda
tulin, siis ei teadnud üldse, et lõõtsamängijaid nii
palju on,” ütles võitja, Tallinna noormees auhinnaks
August Teppo kuju vastu võttes. „See on innustanud
ennast ka paremaks mängijaks saama.”
Lõõtsamängu võistlustel on Võrus juba aastakümnetepikkune traditsioon, mida üha uued mängijate ja kuulajate põlvkonnad uhkusega edasi kannavad. Võistumängimise omapära on, et mängitakse
vaid Eesti ühe kuulsama lõõtsameistri, Võru lähistelt
pärit August Teppo tehtud või tema tehtu eeskujul
valminud Teppo tüüpi lõõtsadel, mis on hinnatud
simmani- ja kontserdipillid.
Tänavusest võistlusest võttis osa 25 eri vanuses
pillimängijat, kes jagunesid traditsiooniliselt algajate, noorte, täiskasvanute ja ässade klassi. „Noored
tegid seekord vanadele ära,” tõdes tulemusi kokku
võttes neljaliikmelise žürii esimees ja ise pika kogemusega lõõtsamängija Harri Lindmets.
Täiskasvanute klassis sai esikoha Sirli Aia, noorte seas võitis ja sai ka publiku lemmiku preemia
Rasmus Kadaja. Et üha uusi lõõtsamängijaid tuleb
peale, näitab eripreemia julge alguse eest, mille sai
noorim osavõtja, 10aastane Ida Lill Põllu.
„Lõõtspill sobib ka naistele väga hästi. Tulge aga
veel julgemalt mängima!” julgustas kõiki naisi žürii
liige Tuulikki Bartosik.
Kadri Valner
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ETTEVÕTLUS

Võru juustutehase traditsiooniderikas ajalugu ulatub aastasse 1968
Võru linnas on juustutootmise ajalugu pikkade traditsioonidega: juustu on siin
toodetud ligi poolsada aastat ning ettevõte on endiselt
Eesti üks suuremaid ja kogenumaid juustutootjaid.
Võru juustumeistrid on
teinud tublisti tootearendust
ning siin valminud juustud
on leidnud tunnustust nii
kohalikul turul kui ka välismaal. 2013. aastal hinnati
Valio Forte Speciale kõva
itaaliapärane juust Eesti parimaks piimatooteks ning
2016. aastal sai parima piimatoote tiitli Atleet Cheddar
juust.
Praegu Valio Eesti Võru
Juustutööstuse nime kandev
ettevõte annab tööd ligi 170
inimesele, olles sellega üks
Võru linna suuremaid tööandjaid. Ühes kuus toodab
juustutööstus keskmiselt 700
tonni juustutooteid. Tehase
populaarsemateks toodeteks
on Valio Atleet juust, millel praeguseks vanust enam
kui 30 aastat, kuni 20 kuud
laagerduv kõva itaaliapärane Valio Forte juust, mida
pakuti ka Pekingi olümpial,
ning 2008. aastal ilmavalgust
näinud Eesti esimene Gouda
juustude sari.
Valio Eesti Võru Juustutööstus on suurim kohalik
juustu eksportija ning Võru
juustutööstuse tooteid leiab
Itaaliast, Soomest, Maltalt,
Ungarist, USAst, Kreekast,
Tšehhist, Poolast, Lätist ja
Leedust.
Alates 2000. aastast
kuulub Võru juustutööstus
ametlikult Euroopa Liidu
tunnustatud juustutootjate
hulka.
Valio on läbi aegade ol-

nud linnale hea koostööpartner. Selle aasta linna
sünnipäeva ajal toimuva
rammumeeste võistluse raames viiakse läbi lõbus rahva
võistlus ligi 35kilose Forte
juustukera hoidmises. Võitja
saab juustukera endale! Lisaks antakse võimalus jõudu
proovida pere pisematele,
kes saavad aja peale hoida
ligi 2,7 kg kaaluvat juustutükki.
Marianne Mett,
avalike suhete spetsialist

Üürike hetk juustu pikast
valmimisprotsessist.

Linnapäevade ajal toimuva
rammumehe võistluse ajal
20. augustil saavad kõik
jõudu proovida ligi 35 kg
juustukera hoidmisel. Lastele toimub eraldi võistlus
2,7 kg juustuga.

TUNNUSTUS

Võru linna teenetemärgi saab tänavu Mati Ojandu
Võru linna teenetemärgi saab tänavu spordielu edendaja, Võru spordi heaks 42 aastat töötanud Mati
Ojandu (pildil).
1974. aastal noorte suusatreenerina Tartu Ülikoolist spordiseltsi
Kalev Võru osakonda juhtima tulnud Mati Ojandu, kelle kandidatuuri teenetemärgi saamiseks esitas
Võru Spordikool, on olnud ühiskondlikult aktiivne ning oma töös
järjekindel. „Teda iseloomustavad
täpsus, ausus, abivalmidus, tähelepanelikkus ja viisakus nii õpilaste
kui ka töökaaslaste suhtes. Tema
panust Võru spordielu edendamisse
on raske üle hinnata,” rõhutab spordikooli direktor Mare Lüüs linnavolikogule saadetud taotluses.
Spordiseltsis Kalev töötades oli
Mati ümber Tamula järve jooksu,
Munamäe-Võru maastikujooksu
ning olümpiavõitja Eduard Pütsepa mälestusvõistluse algatajate

seas. Paljuski tänu temale said neist
pika traditsiooniga, üle Eesti Võrule tuntust toonud spordivõistlused.
Samuti on ta andnud olulise panuse
Võrumaa Spordiliidu ja orienteerumisklubi Võru juhtimisse.
Alates 1995. aastast on Mati
Ojandu töötanud Võru Spordikoolis, algul murdmaasuusatamise treener-õpetajana, hiljem õppealajuhataja ja direktori asetäitjana. Aastatel

2012–2015 oli ta Võru Spordikeskuses ametis haldustehnikuna. Tänu
tema hoolele püsisid pikki aastaid
korras spordikooli spordibaasid
Kreutzwaldi tänaval, Jaanimäel,
Andsumäel ja Kubijal.
Praegu vastutab Mati spordikoolis autopargi töö korraldamise
ning õppe-treeninglaagrite kureerimise eest. Sportlasena kuulus ta
suusaorienteerumises Nõukogu-

de Liidu paremikku ja võitis Eesti
meistrivõistlustel kaheksa kuldmedalit.
Teenetemärk, millega kaasneb
2000 euro suurune preemia, antakse Mati Ojandule kätte Võru linna
sünnipäeval 21. augustil.
Teenetemärke antakse välja alates 1994. aastast, senini on märgi
saanud 30 isikut.
Ulis Guth

2 ARVAMUST
Raivo Jeenas, teenekas võrkpallitreener
Ülikoolis oli Mati meie mõistes tippsportlane.
1974. aastal, kui tulime Võrru tööle, hakkas Mati toimetama Kalevi süsteemis. Hiljem oli ta Kalevi pikaajaline esimees, orienteerumis- ja suusatamistreener,
orienteerumises ka riigi koondise treener. Lisaks kõikvõimalike komisjonide esimees ja liige ning alaliidu
juhatuse liige.
Nii nagu sporti, on ta tõsiselt teinud ka oma tööd.

Tagasihoidlik, sõnapidaja ja abivalmis. Minu kui treeneri tegemiste vastu on ta alati huvi tundnud.
Vaieldamatult on Mati mõju Võru spordis olnud
märkimisväärne ja positiivne.
Rein Kaiv, teenekas sporditegelane
Kirjutan eespool öeldule alla. Mati on olnud alati
abimees, tõsimeelne ja ausameelne mees.
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Võru linn saab 21. augustil 232aastaseks
Võrus linna sünnipäeva puhul toimuvad 19.–21. augustini linnapäevad, mis
pakuvad
traditsiooniliselt
igaühele midagi, olgu selleks
siis muusika, käsitöö, sport,
tants või kunst.
Nagu mullugi, on pidustuste teljeks kaks päeva kestev perefestival Kesklinna
pargis (lähemalt loe lk 8).
Kireva sündmusahela käivitaja on 19. augustil kell 16
Kreutzwaldi pargist algav
ning mööda Katariina alleed ja Jüri tänavat Kesklinna
parki suunduv linlaste ja külaliste ühine rongkäik papa
Kreutzwaldi ainetel, mille
juhatavad sisse Võru linnavolikogu esimehe ja linnapea
tervitused ning 90 küünla
süütamine Kreutzwaldi ausamba juures (loe ka lk 14).
Linnapäevade avapäeva
kavast väärivad eraldi mainimist vanatehnika näitus ja
sünnipäevatordi söömine.
Spordiprogrammis on XIII
1784 m jooks kesklinnas.
Avapäeva lõpetab rahvapidu
Kukerpillide saatel.
Teise päeva, 20. augusti
juhatab sisse linnapäevade laat ning lõpetab õhtune
kontserdiprogramm: Eesti
taasiseseisvuspäevale
pühendatud brassansamblite

Kutse linnapäevade
rongkäiku!
Hea võrulane ja Võru-meelne! Oled oodatud Võru
linna 232. sünnipäevale
pühendatud
rongkäiku,
mis algab 19. augustil kell
16 (kogunemine kell 15.40)
Kreutzwaldi pargist ning
suundub mööda Katariina
alleed ja Jüri tänavat Kesklinna parki, ühinedes linnapäevade hoogsa perefestivaliga (lastefestivali esitlus,
sünnipäevatordi söömine
jpm). Palume teil lahkesti
vaim ja põnev Kreutzwaldiaineline atribuutika valmis
panna ning koos sõprade
või kollektiiviga osalema
tulla!
Tore, kui saate osalemisest märku anda kultuurispetsialist Inge Tolga
meiliaadressil (inge.tolga@
voru.ee) või telefonidel 518
6850, 785 0904.

Hetk mullu toimunud linnapäevade rongkäigust.
kontsert Kesklinna pargis,
Bangalo Beach Party Tamula
rannas Teele Viira feat. OttoKarl Vendti eestvedamisel
ning kontsert Stedingu maja
hoovis, kus esinevad Marten
Kuningas, Raul Ojamaa ja
Mick Pedaja. Päevasest programmist väärib eraldi äramärkimist Vabaduse väljakul

toimuva võistluse „Eestimaa
rammumees / Võru linna
vägilane 2016” ajal peetav
rahvavõistlus Valio eriauhinnale.
Linnapäevade viimane
päev, 21. august algab perepiknikuga Kreutzwaldi pargis ning tipneb järvekontserdiga Tamula rannapro-

menaadil (ansambel Traffic
ja Elina Borni bänd) ja ilutulestikuga. Samas toimub
Võru linna teenetemärgi kätteandmine (loe ka lk 6) ning
konkursside „Kaunid kodud
2016” ja „Lilleline Võru”
paremate
tunnustamine.
Päevase spordiprogrammi
naelaks on Võru spordikes-

kuse juurest algav, mööda
Võrumaa teid kulgev Võru
XI rattaralli.
Käsikäes linnapäevadega
toimuv Eduard Tamme nimeline Võru puhkpillifestival
(lähemalt loe lk 8) lõpeb pühapäeval orkestrikooli galakontserdiga Kandles.
18.–21. augustini on Võ-

rus Vee 6a asuvas parklas
avatud ka tivolipark „Bengts
Tivoli on Tour” – kombinatsioon Rootsi lõbustusparkide
parimatest atraktsioonidest.
Ulis Guth
Linnapäevade
kava lk 10.

üksikasjalik
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Linnapäevade perefestival pakub tegevust kõigile
19.–20. augustil Võru Kesklinna pargis toimuv perefestival tõotab tulla elamusterohke, kuna jõukohast ja huvitavat tegevust leidub igaühele.
Tegevuste moto on sel
aastal „Mäng on mõnus”.
„Tänavu saavad suured inimesed nautida taas lapsepõlvemänge ja väikesed inimesed perega koostegemise
mõnu,” kinnitab projektijuht
Ülle Voitka.
„Sõnal „mäng” on olnud
palju tähendusi: kreeklastele
tähendas see laste tegevust,
roomlastele rõõmu ja lõbu,
heebrealastele oli see nali ja
naer. „Tänapäevane mäng
väljendab hoopis teist tegelikkust. Mäng annab suurtele inimestele võimaluse
luua või pöörata selg töö ja
igapäevamuredega koormatud iseendale ning tekitab
sideme põlvkondade vahel.
Mäng lastele on aga puhas
rõõm,” ütleb Voitka.
Eriliseks teevad selle aasta perepäevad Võru sõpruslinna Suwalki käsitöölised,
kes õpetavad kangastelgedel
kudumist ja ehete heegelda-

Hetk mullu toimunud perefestivalilt Timo Keraamika töötoast.
mist.
Kesklinna pargis
Reedel, 19. augustil kella 15–18 on võimalus Vanemuise teatri pildiraami
valmistamise töötoas osaleda, lauamängu valmistada,
klaasehteid, lehvikuid, juuk-

senõelu teha, savikujusid
värvida, lasta endale näomaali ja sünnipäevapatse
teha.
Laupäeval, 20. augustil
kella 10–15 on töötubades
võimalus lisaks käelisele tegevusele mängida, üksi või
kogu perega. Teid ootavad

teatritelk, kus koos Aila Näpustuudioga saab näpunukke valmistada ja vabaõhuteatris näitleja olla. Võrumaa
Keskraamatukogu telgis saab
valmistada raamatule koti ja
osaleda pusle kokkuseadmise võistluses. Timo Keraamika kujude värvimisele li-

sandub fantaasiarikas piltide
maalimine erinevate mänguvahenditega, kunstihuvilistele on Avatud Ateljee telk.
Võru pärimustantsu festivali telgis mängitakse ja
valmistatakse vana aja mänge. SA Võru Kannel kinotelgis saab igal täistunnil
osaleda kinoteemalises mälumängus ja valmistada parima kinoplakati. Spordiühing
Ekstreempark
korraldab
paberlennukite lennutamise võistluse. Lendu lastavaid
paberlennukeid saab voltida
kohapeal ning tuunida värvide ja pliiatsitega. Parimatele
auhinnad.
Klubi JJ-Steet korraldusel
toimuvad tantsutoad, lisaks
saab lustida suurtes sumokostüümides.
Võru sõpruslinna Suwalki käsitöölised on kohal mõlemal päeval.
Kesklinna laval
Reedel, 19. augustil kell 15
muusikamäng „Laulud Võrumaa tähtedega” peredele,
noorte parodeerimiskonkursi Kuldne Mikrofon parimad
palad ja line-tantsu õpituba.

Kell 17.30 Võru päevakeskuse memme-taadi moe-show
kapelli P.A.A.T saatel. Kella
20-01 rahvapidu tantsuga.
Esineb sõpruslinnast Suwalkist pärit Milena Band. Tantsule palub ansambel Kukerpillid.
Laupäeval, 20. augustil
kell 10 kõlab Eduard Tamme nimelise puhkpillifestivali non-stop-kava. Kell
11 esineb SA Võru Kannel
võimlemisklubi Sirutus, kell
11.30 Võru Kunstikooli tantsurühm Katariina ja kell 12
Suwalki ansambel Milena
Band, kell 12.30 on laval
Võru Tantsukooli tantsijad.
Kell 13 korraldab klubi JJStreet tantsuvõistluse.
Täname kõiki perefestivali korraldamises kaasa
löönud ettevõtteid-asutusi,
kunstnikke ja kunstiõpetajaid, lauljaid, tantsijaid ja
nende juhendajaid, kes ikka
ja jälle nii korraldajate kui ka
linnarahvaga oma loomingut
jagavad.

SA Võru Kannel

Eduard Tamme nimeline Võru puhkpillifestival teeb
kummarduse Samuel Onnole ja Hendrik Juurikasele
Igasuvine linnapäevade aega paigutuv noorte puhkpillimängijate orkestrikool ja puhkpillimuusika festival kannab juba neljandat aastat
Võrumaa kuulsa dirigendi ja helilooja Eduard Tamme nime. Tänavu
võtame tähelepanu alla Võrumaa
möödunud sajandi nimekaimad dirigendid-muusikaõpetajad Samuel
Onno, kelle sünnist möödus tänavu 105 aastat, ja Hendrik Juurikase,
kelle sünnist möödus 95 aastat.
Maestrote tegevusele pühendatud kontsert on Kandles 18. augustil. Esinevad Võru Muusikakooli
keelpilliorkester Jaan Randvere juhatusel ning solistid Maria Listra
ja Johan Randvere. Muusikakoolis
avatakse näitus Samuel Onno ja
Hendrik Juurikase orkestritest.
Võru Sümfoonilise Muusika
Ühingu ja Võrumaa Vaskpilliühingu ellu kutsutud festival toob
ka tänavu meile hulgaliselt noori
muusikuid Eesti muusikakoolidest,
nende õpetajaid, orkestreid ja interpreete. Noori tulevad õpetama Eesti
nimekad dirigendid, interpreedid,
pedagoogid Eesti Riiklikust Sümfooniaorkestrist, Eesti Muusika- ja
Teatriakadeemiast ning Estonia ja
Vanemuise teatri orkestrist.
* Eduard Tamm elas ja töötas Võrus
1923. aastast kuni surmani 1941. aastal.
Oli Eesti kaitseväe 7. rügemendi kutselise puhkpilliorkestri kapellmeister,
Kandle teatri muusikajuht, Võru sümfooniaorkestri asutaja ja dirigent, Võru
ühisgümnaasiumi, noorkotkaste ja veel
mitme harrastusmuusikutest koosneva
orkestri juht ja koolitaja ning laulupidude üldjuht ja muusikaõpetaja.
* Samuel Onno sündis 1. veebruaril 1911 Võrumaal Navil. Seal alustas ka
kooliteed. Õpinguid jätkas Võru Õpetajate Seminaris, kust pidi seoses seminari
likvideerimisega minema edasi õppima
Läänemaa Õpetajate Seminari. Õpetajatunnistuse juurde kuulus tollal ka
hea muusikaharidus. Tulles tagasi kodukohta, asutas ta Navil viiulikoori. Sai
ka pakkumise Võru koolides õpetajakohale. 1944. aastal hakkas taastama Võru

rikus, 20. augustil non-stop-kavaga
kontsert ja Eesti taasiseseisvumispäeva pidulik kontsert keskväljakul ning 21. augustil orkestrikooli
galakontsert Kandles. Festivali avab
Kandles Eesti Noorte Puhkpilliorkester (ENPO) Sirly Illak-Oluvere
ja Riivo Jõgi juhatusel 16. augustil.
ENPO on asutatud juba 1972.
aastal. Orkestrit on juhatanud tuntud dirigendid-pedagoogid Ilmar
Tõnisson, Ott Kask, Harry Illak,
Aavo Ots. Orkester on andnud
kontserte Moskvas ja Leningradis,

Hendrik Juurikas ja Samuel Onno Võru linna 200. aastapäeva laulupeol Kubijal 1984. aastal.
Esiplaanil trompet
2016. aasta festivalil kuulub suurem
tähelepanu trompetile. Võrru tuleb
trompetivirtuoos, paljude Euroopa
brassifestivalide pedagoog ja meistrikursuste juhendaja, Frankfurdi
Raadio Sümfooniaorkestri soolotrompet Balasz Nemes. Ungari
päritolu Nemes alustas muusikaõ-

pinguid Budapestis, jätkas Pariisis
ja New Yorgis. Töötas Metropolitan
Operas ja mitmes Euroopa orkestris.
Balazs Nemes juhendab Võrus
meistriklassi ja annab kontserdi
Kandles 19. augustil.
Festivali programmis on veel
17. augustil kontsert Katariina ki-

puhkpilliorkestrit ja mängis Võru kammerorkestris. Tolleaegse võimu must
haare katkestas Samuel Onno tegevuse
Võrus ja küüditas Onnode pere 1949
Siberisse. Naasnud 1957 kodumaale,
jätkas Samuel Onno Võru puhkpilliorkestri juhtimist ning alustas vast loodud
muusikakoolis keel- ja puhkpilliõpilaste
koolitamist. Töötas muusikaõpetajana
1992. aastani. Taasasutas 1961 Võru
sümfooniaorkestri, oli selle juhiks 1972.
aastani. Võru kultuurimaja puhkpilliorkester saavutas Samuel Onno juhtimisel üleriigilise tunnustuse, oli festivalide laureaat, vääris kontsertorkestrina rahvaorkestri nime. Samuel Onno
kümned õpilased jõudsid kutseliste
muusikutena riikliku sümfooniaorkestri
ja teatrite orkestritesse.

varases nooruses ilmnesid Hendriku
muusikalised võimed. Ta mängis saksofoni piirkonna dzässorkestris. Pärast Tali
kooli lõpetamist tuli 1938 Võrumaale
Väimela põllukooli. Liitus kohe Kandle
seltsi orkestritega. Asutas 1946. aastal
Võru dzässorkestri KKK ja oli kuni 1994.
aastani mitmesuguse koosseisuga levimuusikaorkestrite asutaja ja dirigent.
1972. aastal võttis Samuel Onnolt üle
sümfooniaorkestri juhtimise. 1956.
aastal oli Võru Laste Muusikakooli üks
asutajatest ja esimene direktor. Töötas
koolijuhina 1981. aastani. Jätkas tegevust muusikaõpetaja ja dirigendina.
Hendrik Juurikase teene on selles, et
kaugest Eestimaa nurgast Võrust jõudsid mitu heal tasemel orkestrit Eesti
kontserdilavadele, tuhandete vaatajateni-kuulajateni, ka Estonia kontserdisaali, Lätimaale, Pihkvasse ja omaaegsesse Leningradi.

* Hendrik Juurikas sündis 17.
juunil 1921 Tali vallas Pärnumaal. Juba

osalenud festivalidel Soomes, Rootsis, Itaalias, Hollandis, Prantsusmaal jm. ENPO on tulevaste professionaalsete puhkpillimängijate
orkestrikool. Orkester töötab läbi
ka noorte üldlaulupeo repertuaari
ja esitab seda orkestrijuhtidele.
Kõik kontserdid Kandles algavad kell 19 ja sissepääs on tasuta.
Ilmar Kudu,
Võru Sümfoonilise Muusika
Ühingu juhatuse liige

Võru Linna Leht 9

August 2016

Järgmisel aastal tulekul lastefestival
„Hurraderii,
hurraderaa,
küll rõkkaks rõõmust maakera, kui kõik maailma
võim võiks olla laste käes!
… Siis parkides ja murudel
ööd läbi tiirleks karussell ja
linnas tuiskaks kõik rulluiskudel,” ütlevad ühe laheda
lastelaulu sõnad.
Võru linn koos heade
koostööpartneritega korraldab järgmise, 2017. aasta
suvel 28.–30. juulini lastefestivali „Rõkkab rõõmust
maakera”. Osalema on oodatud kõik lastega pered, lapsemeelsed ning lastesõbralikud inimesed Eestist ja
piiri tagant. Lastefestival on
ühtlasi Võru linna kingitus
2018. aastal 100. sünnipäeva
tähistavale Eesti Vabariigile,
ühendades ühistegevusse
kogu Eesti ning pakkudes
rõõmu koostegutsemisest ja
-olemisest.

Ideed lastelt endilt
Ideed, mida festivali käigus
ellu soovime viia, on meie
Võrumaa laste endi unistused. Pöördusime eri vanuses
laste poole ja küsisime, millised on need vahvad ette-

võtmised ja tegevused, mis
tooksid neid kodust välja
linnatänavatele koos peredega lõbusasti aega veetma.
Soovime paljud unistused ja
ideed juba järgmisel aastal
ellu viia. Tegevusi jagub festivalipäevadel igas vanuses
lastele, nende vanematele,
vanaemadele, vanaisadele ja
kõikidele teistele külalistele.
Festivaliala linnas on
jaotatud teemade järgi: teeme üheskoos sporti, mängime muusikat, toimuvad
teaterietendused ja kontserdid, töötoad, kohtumised kuulsate inimestega,
mustkunstietendused, liivalosside ehitamise võistlus,
arvutimängud, töötavad teaduspark, seikluspark, muinasjututehas, kino, loomaaed ning palju muudki. Festivali korraldajate soov on,
et lastel ei oleks igav ja nad
saaksid veeta rõõmsalt ning
turvaliselt aega unistuste
linnaks muutunud Võrus.
Võru linnapea Anti Allase üks soov on, et aasta lõbusaim lasteüritus toimuks
just Võrus. „Miks ei või
Võru olla tuntud kui kõige

lapsesõbralikum linn – Eesti
lastepealinn! Kõik eeldused on meil selleks olemas.
Saime 2012. aastal laste- ja
noortesõbralikema
linna
tiitli. Võru linnas on kõik
vajalik laste kasvatamiseks
ja arenguks olemas. Samas
on kõik nii mõnusalt lähedal
ja turvaline,” sõnas ta.

Festivali eelmäng
tänavu kesklinnas
Festivali avapauk on aga
juba sellel aastal Võru linna sünnipäeva raames. 19.
augustil ootame kõiki huvilisi muinasjututeemalisse
rongkäiku, mis algab kell 16
Kreutzwaldi pargist ja suundub Kesklinna parki. Seal
tervitavad inimesi linnapea
ja laste üks lemmiktegelasi
Pipi, kes räägivad täpsemalt,
mis järgmisel aastal juhtuma
hakkab. Mis kõige tähtsam:
kui multikas sajab taevast
lihapalle, siis meil juhtub
hoopis midagi muud. Tuled
kohale, saad teada!
Laupäeval, 20. augustil on kõik lapsed oodatud
Kesklinna parki laadale
kauplema. Laadal osalemine

on tasuta. Kauplema ootame igas vanuses lapsi, kaubelda saab isetehtud käsitöö,
maiustuste-jookide ja kõige
muuga, mida fantaasia lubab. Tule ja saa oma esimene müügikogemus laadal!
Laadal on ka heategevuslik õnneloos, kus kogume raha lastefestivali korraldusfondi.
Festivali korraldamisega
on soov luua püsiv traditsioon, et vähemalt kord aastas oleks kogu Võru linnas
võim laste käes.
Kutsume linnarahvast,
kõiki lapsi, lastevanemaid,
organisatsioone ja ettevõtteid koostööle – nii mõtetes
kui tegudes.

Olla laps tähendab
unistada suurelt!
Kingi lapsele natuke armastust ja sa saad selle kuhjaga
tagasi!
Kõik täiskasvanud on olnud kunagi lapsed, vähesed
vaid mäletavad seda.
Kristi Vals,
lastefestivali projektijuht

KUTSE
OLETE OODATUD KÜLALINE 19. augustil kell 13.00
Dr. FR. R. KREUTZWALDI MEMORIAALMUUSEUMIS VÕRUS
13.00 tervitustee muuseumi aias

Võru linna

sünnipäevaLAAT

20. augustil 2016 kell 9- 15
Lembitu tänaval

Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseum 75.
Avatud ekspositsioonid
13.30 Ennemuistsed lood ja laulud Kadri Lepassonilt
„Eesti rahva ennemuistsed jutud“ 150. Avatud näitus
15.30 jalutuskäik Lauluisa samba juurde
Fr. R. Kreutzwaldi mälestussammas 90.
16.00 Võru linnavolikogu esimehe ja Võru linnapea tervitus
Küünalde süütamine
Temaatiline rongkäik Kreutzwaldi pargist Kesklinna parki

Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseum Kreutzwaldi 31 Võrus

Käsitöö, kunst, mahe-ja ökotooted,
talukaup, istikud, vanavara, elustiilitooted!
Sellel aastal eraldi lasteala, kuhu on oodatud lapsed
oma esimesi müügikogemusi saama!
Registreerimine voluvoru@gmail.com
Info tel 5853 1062
Tingimused www.voluvoru.eu
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www.tommirent.ee
Group4Securicor

Group4Securicor
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PIIRIÜLESED PRAKTIKAD

KOMMENTAAR

Võru Gümnaasiumi noorte
rahvatantsurühm Hopser Soomes
Võru Gümnaasiumi noorte
segarahvatantsurühm Hopser käis 30. juunist 4. juulini külas Võru sõpruslinnas
Iisalmis, kus toimusid
Ylä-Savo noorsoo-organisatsioonide liidu 64. maakondlikud
pidustused.
Külaskäigu ajal võeti osa
mitmest huvitavast üritusest
ja tutvuti soome kultuuriga.
Tantsijaid majutasid kohalikud pered.
Oma muljeid jagab Kadi
Kuus Võru Gümnaasiumi
10.r klassist:
Viie päeva jooksul esinesime koguni seitsmel korral.
Väga palju inimesi vaatas
meid kesklinna laadaplatsil ning meid võeti äärmiselt soojalt vastu. Publiku
lemmiktantsuks sai poiste
„Härjatants”, meile endile
meeldisid „Mulgi polka” ja
„Naljapolka”. Külastasime
ka kahte hooldekodu ning
loodame siiralt, et suutsime oma tantsudega nende
elanike päeva veidike rohkem rõõmu ja päikest viia.
Lõpupidustused toimusid
Mansikkaniemi vabaõhulaval, kus meil oli võimalus
esineda koos Soome rahvatantsurühmadega. Publiku
vastuvõtt oli erakordselt soe
– esinemise lõpus aplodeeris
rahvas püsti seistes.
Peale tantsimise tegime
Soomes muudki huvitavat. Meile korraldas vastuvõtu Iisalmi linnapea Jarmo
Ronkainen, lisaks osalesime

Võru Gümnaasiumi noored Soomes tantsuhoos.
jumalateenistusel
Gustav
Adolfi kirikus, kus kõlasid
vaimulikud
rahvalaulud.
Käisime ka kangelaskalmistul sõjas langenud sõdureid
mälestamas.
Juhuse tahtel toimusid
meie külaskäigu ajal Sonkajärvil naisekandmise maailmameistrivõistlused (Wife
Carrying World Championships). See omamoodi võistlus on alguse saanud just
sellest väikesest maakohast.
Hopserist osales maailmameistrivõistlustel
koguni
kaks paari: Teodor ja Reili
ning Kaia ja Sander. Pinevas
võistluses saavutasid Teodor
ja Reili 23. ning Sander ja
Kaia 32. koha. Kokku võistles 0,2535 km pikkusel distantsil 41 paari 11 riigist.
Päikeselised päevad täis

Hetk naisekandmise MMilt, kus meie noorte fännid silma jäid. See pilt avaldati Iisalmin Sanomates.
tantsu ja huvitavaid kohtumisi möödusid kiirelt. Saime juurde uusi sõpru ning
õppisime lähemalt tundma
ka oma tantsukaaslasi. Hopser tänab Võru linnavalitsust, Võru vallavalitsust ja

ASi Rauameister, tänu kellele see meeldejääv reis teoks
sai. Eriline tänu kuulub Jorma Kajanusele, kes meie eest
Iisalmis veedetud päevade
ajal isalikult hoolitses.

Välisprojektid täiendavad õppetööd
Läinud õppeaasta Võru
Kreutzwaldi Koolis möödus
kiiresti ja töiselt. Meie õpilased ja õpetajad olid väga
tublid, saavutades olümpiaadidel ja võistlustel silmapaistvaid tulemusi.
Üks kooli tegevusvaldkondi on (välis)projektitöö,
mille kaudu saadi ja saadakse ka tuleva õppeaasta
jooksul lisavõimalusi õppetööd mitmekesistada ja
huvitavamaks muuta. Koolil
on olnud võimalik juurde
osta lisavahendeid, õpilased
ja õpetajad on käinud õppekäikudel ning -reisidel.
Paljudes
projektides
osalemist kommenteeris direktor Kaider Vardja järgmiselt: „Õppekava võimaldab
koolidel teha projektitööd,
osaleda koolisisestes ja koolidevahelistes, riigisisestes
ning rahvusvahelistes õppekasvatustööalastes projektides. Otstarbekalt koostatud
projektid mitmekesistavad
õppetööd ja huvitegevust,
nende kaudu saab hõlpsasti
teostada lõimingut ja läbivate teemade õpet, millele on õppekavas pööratud
erilist tähelepanu, aga need
aitavad koolil luua ka oma
nägu.
Rahvusvahelistest
projektidest osavõtu olulisus seisneb samuti selles,
et nende kaudu saab kool

õppetöö toetuseks lisaraha.
Projektid innustavad õpilasi
ja õpetajaid, osalemine neis
on õppeprotsessi loomulik
osa. Meie õpetajad on olnud
aktiivsed projektide kirjutajad, eestvedajad ja kaasaaitajad.”
Kool osaleb mitmes
Erasmus+ projektis.
SA Innove koostatud
projektis „The Assessment of
Transversal Skills” arendatakse üldoskuste hindamist.
Osalevad riigid on kokku
leppinud, et selle fookuses
on infokirjaoskus, koostöö
ja kommunikatsioon, loovus ja innovatiivsus, õpi- ja
digioskused. Meie riiklikus
õppekavas on nende oskuste sisu kirjeldatud üldosas
üldpädevuste peatükis. Projekti eesmärk on anda õpilaste ja õpetajate käsutusse
uuenduslik õpimudel, mis
toetab üldoskuste arendamist ja hindamist praktilises
õppetöös. Projekti viib ellu
Küprose Pedagoogilise Instituudi juhitav konsortsium,
kuhu kuulub kümme riiki.
Projekt kestab 2018. aastani.
Meie poolt on projektijuht
Kadri Paulus, kaasa aitavad
õpetajad Ere Tumm ja Kersti Kaljuvee.
Eelmisel aastal saime
rahastuse projekti „From
Europe 1010 BC to Europe

2020 PC” korraldamiseks.
Põhieesmärk on toetada ja
aidata nii õpetajaid kui ka
õpilasi digitaalsete õppevahendite kasutuselevõtul
ja rakendamisel. Projektis
osaleb viis kooli erinevatest
Euroopa riikidest. Projektijuhid on Tiia Allas ja Maiu
Vislapuu.
Võru Kreutzwaldi Kooli
seitse õpetajat said rahastuse, mis andis neile võimaluse
osaleda täienduskoolitusel
Inglismaal ja Iirimaal. Õpetajad osalevad eri aegadel
ühe-kahenädalastel kursustel Manchesteris, Oxfordis,
Canterburys, Scarborough’s
ja Dublinis. Projekti kirjutanud õpetajad Marju Purge
ja Ere Tumm ütlesid, et õpirändeprojekt aitab arendada kooli personali teadmisi
ja oskusi ning toetub kooli
arengukavale.
Õpetajate
osalemine rahvusvahelisel
koolitusel aitab parandada
õpetamise kvaliteeti ning
tõsta seeläbi nende konkurentsivõimet. Projekt aitab
suurendada õpetajate teadlikkust teistest kultuuridest
ja riikidest ning viia neid
kurssi viimaste suundadega
keeleõppe metoodikas, samuti pakub võimaluse luua
rahvusvahelisi kontakte.
Nädal aega tegutsesid
koolis töövarjudena Sak-

samaa Mehlingeni Kooli
direktor Rainer Blasius ja
sotsiaalpedagoog Daniela
Weisenstein. Töövarjureisi
rahastas samuti Erasmus+
programm. Jaanuaris sõidavad kaks meie kooli õpetajat
töövarjudena Soome Kauttua Kooli.
Samuti on tulnud teade,
et oleme saanud Nordplus
Juniori projekti rahastuse
heakskiidu. Sellega saavad
õpilased ja õpetajad võimaluse avastada ja arendada
loomingulisi viise tegevuste
kaudu õppida. Projekt hõlmab õpilasrühmade vahetust, partnerid on Lätist ja
Leedust. Projekti juhib huvijuht Kai Laanemaa.
Lõppenud
õppeaastal saime endale ka sõpruskoolid naaberriikidest
– Riia Eesti Põhikooli,
Kauttua Kooli ja Pihkva
Humanitaargümnaasiumi,
kellega alustame tihedamat
koostööd tuleval õppeaastal.
Kool väärtustab projektitegevust ning on oluline, et
kõik soovijad saavad sellest
osa võtta. Loodame, et nimetatud välisprojektidele
tuleb uuel õppeaastal veel
lisa.
Urmas Ott,
Võru Kreutzwaldi Kooli
infojuht

Jorma Kajanus, vanemkonsultant, reisi Soome-poolne
organisaator
Rahvatantsurühm Hopser jätkas Võru ja Iisalmi juba
veerand sajandit kestnud koostööd. Iisalmi linnapea Jarmo
Ronkainen väljendas oma vastuvõtul koostöö üle heameelt ja
soovis selle jätkumist ka tulevikus.
Hopser külastas Soome noorsoo-organisatsiooni Suomen
Nuorisoseurat piirkondlikku organisatsiooni Ylä-Savon Nuorisoseurat ja osales traditsioonilistel maakonnapidustustel.
Suomen Nuorisoseurat on juba 140aastane ja pidustused toimusid 64. korda. Kõik üritused said teoks vabatahtlike abiga.
Külalised majutati peredesse, kes on end aktiivselt organisatsiooniga sidunud. Mitmele perele olid Hopseri noored
esimene isiklik kokkupuude välismaalt tulnud inimestega.
Saadi uusi ja huvitavaid kogemusi ning tagasiside peredest oli
ainult positiivne.
Iisalmi lähedal Sonkajärvi vallas toimusid samal ajal naisekandmise maailmameistrivõistlused. Hopser sai oma aktiivse
kaasaelamisega kohapeal suure tähelepanu osaliseks. Nende
fänniloosung ja kaasatoodud lipp olid näha mitme pildi peal.
Hopseri tantsijad Teodor Toomik koos Reili Jäädmaaga ja
Sander Lebreht koos Kaia Kontsaga osalesid ka ise võistlustel ning saavutasid väga head tulemused. Nagu korraldajad
võistluspaigas kuulutasid, ootab Eestist pärit võistlejaid kindel tulevik – naisekandmisvõistlustel on noor põlvkond juba
tõusmas! Järgmisel aastal on võistlejad Võrust jälle oodatud!
Hopser andis mitu kontserti hooldekodudes, Iisalmi kesklinnas turuplatsil ja Eukonkantos, esineti pidustuste peakontserdil. Igal pool oli vastuvõtt väga positiivne ja avalikel esinemistel oli palju pealtvaatajaid. Paljud neist tulid kontserdi
ja noorte esinemise eest pisarsilmi tänama. Eriti meeldejääv
oli peakontserdi publik, kes tõusis aplodeerides püsti. Selline
menu oli erakordne.
Nagu piirkondliku organisatsiooni eesistuja Anita Niiranen ütles, on Eesti rahva traditsioonid Soome omadega sarnased ja seetõttu lihtsasti arusaadavad. Ta kiitis ka Hopseri
noorte energiat ja elurõõmu.
Hea kollektiivi külaskäik ja väärtuslik noorsootöö said
võimalikuks tänu perekondadele, toetajatele ja sponsoritele.
Suur tänu neile!

TUNNUSTUS

Võru Kreutzwaldi Kooli aasta
tegu 2016 – robootikaring
Võru Kreutzwaldi Kool valis oma esimese tegevusaasta silmapaistvaimaks teoks
koolis tegutseva robootikaringi.
Koolil on 12 EV3 ja 12
Lego WeBo komplekti, millest ligi 80 huviringide õpilast on roboteid ehitanud.
Huvilised osalesid First Lego
League võistlusel ja First
Lego League Juniori näitusel, Võrumaa robootikapäeval Rõuges ja RoboMiku lahingus Jõhvis. Populaarseks
kujunesid algklassiõpilaste
robootikavahetunnid, kus
huvilistel oli võimalus EV3
ajudest ja mootoritest ehitatud puldiautodega „linna
läbida”. Üle 200 algklassiõpilase ehitas kevadel koolis
toimunud nutinädalal väikeautosid. Parimad väikeautode ehitajad selgusid klassidevahelises finaalis.
8. klassi füüsikatundides
on õpilastel võimalus Raspberry Pi-del õppida programmeerimist Pythonis, et osata
katseid sooritada ning neid

Raspberry Pi-ga juhtida.
Ka eTwinningu projektide teemad olid seekord robootilised. Projektis „Tahan
saada inseneriks!” mõtlesid
Haanja, Tallinna Südalinna
ja meie kooli 3.d klassi õpilased välja ülesandeid oma
projektipartneritele ning lahendasid omakorda nende
antud ülesandeid. Näiteks oli
vaja ehitada robot, mis läbib
7 sekundiga 8 meetrit; teine
robot pidi suutma liikuda
üles mööda kaldpinda tõusunurgaga 25 kraadi.
3.b klassi partneriks
projektis „Prügihundid” oli
Pärnu Mai Kool. Koos valmistuti FLL Jr võistluseks,
ehitati prügisortimisroboteid, uuriti prügi liikumise
teekonda prügikastist uue
tooteni. Projekt lõppes veebiseminariga, kus mõlema
kooli meeskonnad tõdesid,
et õnnestumise aluseks oli
hea meeskonnatöö.
Evi Tarro ja Ene Moppel,
robootikaringide
juhendajad
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Huvitegevus 2016.–2017. aastal
Õpperühma nimetus

Võru Kunstikool

Osalejate vanus/ Tundide arv
sünniaasta
nädalas

Õppetasu
kuus
(eurodes)

Toimumiskoht

Juhendajad

Registreerumisaeg

Kontaktandmed: Lembitu 2, Võru, tel 782 8031 (õpetajate tuba), 782 4326 (direktor), kunstikool@voru.ee, http:// vorukunstikool.edu.ee/

Kunsti õppesuund
Eelõpe

6–7

Eelõpe kooliealistele (1.-3. kl)
Põhiõppe I kursus (alates 4. kl)
Põhiõppe II kursus
Põhiõppe III kursus
Huviõpe
Tarbekunstistuudio
Noorte kunstistuudio
Täiskasvanute kursus
Tantsu õppesuund
Eelõpe
Tants I-V
Täiskasvanute kursus

2x1

16
16 / 8
22
22
22
16 / 8
8
16
24

lasteaiad Päkapikk, Punamütsike,
Okasroosike
Lembitu 2
Lembitu 2
Lembitu 2
Lembitu 2
Lembitu 2
Lembitu 2
Lembitu 2
Lembitu 2

Tiina Suumann, Urve Mill,
Inna Süving, Delia Tammik,
Angela Orro, Tanel Tolsting,
Liia Leppik

7–9
10–12
11–13
12–14
10–15
10–15
16–19
20-...

2x2 / 1x2
2x3
3x3
3x3
2x2 / 1x2
1x2
2x3
1x4

5–7
7–19
20–...

2x1
2–3x2–3
2x2

16
16
22

Lembitu 2
Lembitu 2
Lembitu 2

Ly Berišvili

taotluste vastuvõtt 1.–7. sept
kella 12–17 (tööpäevadel)

õppetöö alates oktoobrist
taotluste vastuvõtt 1.–7. sept kella 12–17
(tööpäevadel)
õppetöö alates oktoobrist

Võru Spordikool Kontaktandmed: Räpina mnt 3a, Võru, tel 782 1225 (kantselei), 513 9136 (direktor), spkool@voru.ee, http://www.spordikool.voru.ee/
Vastuvõtunädal algab 1. septembril, esimesse tutvumistundi oodatakse uusi õpilasi koos vanemaga.
Võrkpall

2000–.....P
2001–.....P
2004–… T
2002– …T
2005-2009 P
2002-2004 P
1998-2001 P
1998-2009 T ja P
…...-2009 T ja P
1998-2009 T ja P
1998–2009 T ja P
1998–2009 T ja P
2001–2009 P ja T
......–2009 T ja P
1999–2009 T ja P
1999–2002 P ja T
2003–2009 P ja T
T ja P

Kergejõustik

Murdmaasuusatamine

Kahevõistlus
Laskesuusatamine
Orienteerumine
Kreeka-Rooma maadlus
Eelkool
Võru Muusikakool

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
5

Räpina mnt 3a
Räpina mnt 3a ja Kreutzwaldi 16
Räpina mnt 3a
Räpina mnt 3a
Räpina mnt 3a
Räpina mnt 3a
Räpina mnt 3a
Räpina mnt 3a
Räpina mnt 3a
Kubija suusabaas
Kubija suusabaas
Kubija suusabaas
Andsumäe suusahüppemägi
Kubija suusabaas
Kubija suusabaas
Kreutzwaldi 16
Kreutzwaldi 16
Räpina mnt 3a

Aksel Saal
Timo Kuus
Raivo Jeenas
Karolin Raudsepp
Heini Allikvee
Heini Allikvee
Heini Allikvee
Helju Rakaselg
Liis Kranich
Asko Saarepuu
Hille Saarepuu
Mario Oha
Olev Roots
Priit Narusk
Sarmite Sild
Peep Lill
Peep Lill
Karolin Raudsepp, Mario Oha

K. 15
E (Räpina mnt), K, R (Kreutzwaldi tn) kell 14
E, T kell 15
E - R kell 14
E, T, N kell 14
E, T, K, N kell 15.30
E - R kell 17
E, K, R kell 15
E, K, R kell 17
E, T, K, N, R kella 14–17
E, T, K, N, R kella 14–17
E, T, K, N, R kella 14–17
E, T, R kella 14-16
E, T, N kell 17 ja R kell 15
E, R kell 15
T, K, R kell 17
E, K, R kell 16
T, N kell 18

Kontaktandmed: Vabaduse 5, Võru, tel 782 1224 (kantselei), 56 60 7373 (direktor), muusikakool@voru.ee, taotluste esitamine: http://muusikakool.voru.ee/

Rühmaeelkool
Pilliga eelkool
Tüdrukute ettevalmistuskoor
Tüdrukute viisikoor
Poistekoori ettevalmistuskoor
Poistekoor
Pillistuudio

5–7
5–9
5–9
8–12
6–8
9–häälemurre
5–19

2
2
2
2
2
2
1

15
20
10
10
10
10
17

Vabaduse 5
Vabaduse 5
Vabaduse 5
Vabaduse 5
Vabaduse 5
Vabaduse 5
Vabaduse 5

Tasemeõpe

7–19

4

Vabaduse 5

taotluste vastuvõtt kuni 31. maini

Täiskasvanute vabaõpe

20–.....

1

22 süva/
18 tava
12 (1 tund)

Vabaduse 5

taotluste vastuvõtt 1. aprillist

SA Võru Kannel

Kersti Juurma, Lilia Vildo
Maire Nirk, Kersti Juurma
Kersti Juurma, Elviira Varik
Kersti Juurma, Maire Nirk
Kersti Juurma, Elviira Varik
Kersti Juurma, Elviira Varik
Eliise Võsu, Tiit Kõlli,
Heino Kalvet

taotluste vastuvõtt 1. aprillist
taotluste vastuvõtt 1. aprillist
taotluste vastuvõtt 1. aprillist
taotluste vastuvõtt 1. aprillist
taotluste vastuvõtt 1. aprillist
taotluste vastuvõtt 1. aprillist
taotluste vastuvõtt 1. aprillist

Kontaktandmed: Liiva 13, Võru, tel 782 8745, info@vorukannel.ee, http://www.vorukannel.ee/

Võimlemisklubi Sirutus

4-18 (7 rühma)

2–3x

10

Liiva 13

Tea Kõrs

Tantsurühm Hopser

7-45 (3 rühma)

2

10

Liiva 13

Anne Tolk

Naisrahvatantsurühm Viire
Võru Draamastuudio

19-45

2

Liiva 13
Liiva 13

Maire Udras
Agur Seim

MTÜ Tantsutrupp Variatsioonid Võru Tantsukool
wordpress.com

Kontaktandmed: Maire Udras, tel 5666 4292, maireudras@gmail.com, avaldus täita veebilehel kuni 1. septembrini http://variatsioonid.

UUS! Emad koos beebidega
UUS! Mudilased
UUS! Mudilased
Erinevad tantsustiilid (1.-3. kl)
Erinevad tantsustiilid (4.-6. kl)
Erinevad tantsustiilid (algajad)

3 kuud–1,5 a
3–4
5–6
7–9
10–13
13–24

1
1
1
2x1
2x1
2x1,5

15
15
15
15
15
15

Liiva 13 või Vabaduse 12
Vabaduse 12 (Kesklinna Kool)
Vabaduse 12 (Kesklinna Kool)
Liiva 13
Liiva 13
Liiva 13

Erinevad tantsustiilid (edasijõudnud)

14–24

4x1,5

15

Liiva 13

UUS! Kaootika
Break (algajad)
Break (kesktase)
Break (edasijõudnud)
Mixed Styles Active naistele

pole piiratud

1
2x1
2
2
2x1,5

15
15
15
15
15–25

Liiva 13
Liiva 13
Liiva 13
Liiva 13
Liiva 13

MTÜ Hilaro Võru Loovuskool

20–40

registreerimine 30. ja 31. augustil kella 15–18
I k küljeuksest, info tel 5691 9385
registreerimine 29.–31. august,
info tel 5568 8448
info 5666 4292
info: agurseim@gmail.com, tel 5559 9087,
alustab oktoobrist

Oksana Aasa
Jelena Melts
Jelena Melts
Andre Laine, Joonas Tagel
Andre Laine, Joonas Tagel
Joonas Tagel, Andre Laine,
Maire Udras
Joonas Tagel, Andre Laine,
Maire Udras
Viljar Olesk
Viljar Olesk
Viljar Olesk
Alar Orula
Viljar Olesk, Oksana Aasa

Vestlused uutele koos lapsevanemaga
kultuurimajas Kannel:
teisipäeviti 9., 16. ja
30. aug kella 17.15–18.15

Tunniplaan ilmub veebilehel:
http://variatsioonid.wordpress.com
NB! Uus liikumisstiil, loe veebilehelt

Kontaktandmed: Milja Udras, tel 5560 3891, milja.udras@gmail.com

Laulukool
4–7
Kandlekool
6–18
Mängukool
1–3
Beebikool
…–1
MTÜ Spordiklubi Budokai Huvikool Budokeskus
Võitluskunstid, karate ja enesekaitse 7– …

1
12
Lembitu 2
30. august kella 15–17
2
15
Lembitu 2
Milja Udras
30. august kella 15–17
2
15
Lembitu 2
30. august kella 15–17
2
15
Lembitu 2
Karin Tepaskent
30. august kella 15–17
Kontaktandmed: tel 5662 9638, info@budokai.ee, www.budokai.ee, registreerimine ja info veebilehe kaudu
2–3x
10–25
Jüri 42 (täiskasvanute
Marek Rästas
registreerimine veebilehel, treeningajad
gümnaasium)
täpsustatakse õppeaasta alguses
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Õpperühma nimetus

Osalejate vanus/ Tundide arv
sünniaasta
nädalas

Õppetasu
kuus
(eurodes)

Toimumiskoht

Juhendajad

Registreerumisaeg

MTÜ Parksepa Spordiklubi Võru Korvpallikool Kontaktandmed: Udo Saidla, tel 526 4627, korvpallikool.werro@gmail.com, Kalev Palo, tel 510 3636, tel 786 8715, kalev@parksepa.werro.ee
Treeningud toimuvad Võru Spordikeskuses, Parksepa Keskkooli võimlas, Väimela Tervisekeskuses, Kreutzwaldi 16 võimlas
Korvpall (neiud)
Korvpall (mini T )
Korvpall (poisid)
Korvpall (mini P)

1998–2004
2005–2009
1998–2004
2005–2009

MTÜ Võru Judoklubi Rei Võru Judokeskus
Judo
Judo
Judo

8 (4x näd)
6 (3x näd)
6 (3x näd)
6 (3x näd)

MTÜ FC Helios Võru Helios Võru Jalgpallikool

2 x 60 min
2 x 90 min
3 x 90 min

MTÜ Aila Näpustuudio Näpustuudio Käsitöökool

2–4x näd

15
15
15

Räpina mnt 3a (spordikeskus)
Räpina mnt 3a
Räpina mnt 3a

5–6

2

Käsitööring
Käsitöö- ja õmblusring
Noorte õmblusring

7–10
11–13
14–18

4
6
4

26
tund 5 /
kuu 20
24 /18
24 /18
18

MTÜ Just Tants

info tel 5625 7399

Jüri 19a I korrus

Aila Kikas

29. aug – 2. sept kella 11–18

Jüri 19a I korrus
Jüri 19a I korrus
Jüri 19a I korrus

Aila Kikas
Aila Kikas
Aila Kikas

29. aug – 2. sept kella 11–18
29. aug – 2. sept kella 11–18
29. aug – 2. sept kella 11–18

Kontaktandmed: Hillar Irves, tel 521 3130, ekstreempark@gmail.com, www.ekstreempark.ee
7–19
2x2
10
Räpina mnt 3a (spordikeskus)
Hillar Irves, Erik Saarts
Vajalik eelnev kokkulepe, info: Hillar Irves, tel 521 3130, ekstreempark@gmail.com
15–…
3–13
13–29

90 min
120 min
120 min

15
tasuta
tasuta

4–6
7–9
10–12

2 x 45 min
3 x 90 min
3 x 90 min

18
18
18

info tel 521 3130

Kontaktandmed: Uus 21, Võru, elupuukeskus@gmail.com
Uus 21
Uus 21
Uus 21

MTÜ Võimlemisklubi Janika VK Janika Võimlemiskool (iluvõimlemine, rühmvõimlemine)
Võimlemine
Võimlemine
Võimlemine

16. aug – 10. sept
16. aug – 10. sept
16. aug – 10. sept

Roosi tn spordiväljakul E–R

MTÜ Eesti Metodisti Kiriku Võru Kogudus Laste ja noorte vabaajakeskus Elupuu
Eesti keel (välismaalastele) algajatele
Pühapäevakool lastele (P 11-13)
Noorteklubi (kristlik) (N 19-21.30)

Enno Raag
Enno Raag
Enno Raag

Kontaktandmed: Jüri 19a, Võru, tel 782 8048, Aila Kikas, tel 507 9920, ailastuudio@gmail.com

Mudilaste meisterdamisring

Kaljuronimine
Süstaslaalomi treening

26. aug kella 17–19, edaspidi treeningute ajal
26. aug kella 17–19, edaspidi treeningute ajal
26. aug kella 17–19, edaspidi treeningute ajal
26. aug kella 17–19, edaspidi treeningute ajal

Kontaktandmed: Jaanus Vislapuu, tel 5625 7399, jaanus@fchelios.ee

2000-2010 T ja P

MTÜ Spordiühing Ekstreempark

Udo Saidla
Udo Saidla
Udo Saidla
Udo Saidla

Kontaktandmed: Räpina mnt 3a, Võru, Enno Raag, tel 5341 3237, enno@rei.ee, http://rei.ee/

6–9
7–9
10–16

Jalgpall

15
15
15
15

Kaupo Kant
Thea Kant
Kaupo Kant

1. sept – 5. sept, info tel 5648 2656
1. sept– 5. sept, info tel 5648 2656
1. sept – 5. sept, info tel 5648 2656

Kontaktandmed: Janika Mölder, tel 502 9682, janika@vkjanika.ee

Räpina mnt 3a (spordikeskus)
Räpina mnt 3a
Räpina mnt 3a

Eliise Abel, Teivi Teder
Eliise Abel, Teivi Teder
Eliise Abel, Teivi Teder

registreerimine: eliiseab@gmail.com,
info tel 5350 3133

Just Tantsukool Kontaktandmed: Maia Karm, tel 5342 0150, info@justtants.ee, http://www.justtants.ee/voru-just-tantsukool

Mudilased

4–6

2 x 60 min

20

I klass
II klass
Modern- ja kaasaegse tantsu klass

7–8
2 x 60 min
9–10
3 x 60 min
gümnaasiumiaste 2 x 90 min

20
25
25

Tartu 25 II korrus
(sissepääs õuest)
Tartu 25 II korrus
Tartu 25 II korrus
Tartu 25 II korrus

Ester Tamm
1. aug – 31. sept veebilehel
info tel 5309 9799

Ester Tamm
Ester Tamm
Ester Tamm

MTÜ Urban Style JJ-Street Tantsukool (tänavatants) Kontaktandmed: Mari Venski, tel 5740 5454, mari@jjstreet.ee, http://jjstreet.ee/
JJ-Street Hip-Hopi esindusgrupp

7–18

120 min

20

Liiva 13 (Võru Kannel)

MTÜ Tantsuklubi Maarja (peotants)

Kontaktandmed: Reno Olle, tel 518 3760, reno.olle@gmail.com

Mari Venski

29. aug – 9. sept, info tel 5740 5454

SA Võru Pensionäride Päevakeskus

Kontaktandmed: Lembitu 2, Võru, tel 766 8921, info@vorupensionar.ee

Võimlemine
Seenioritantsurühm Hõbevalge
Seenioritantsurühm
Mõnusad Memmed
Rahvatantsurühm Kurekell
Segarahvatantsurühm Meelespea
Segakoor Videvik
Ansambel Ellujäänud Vanaisad
Seltskonnalauluring
Käsitööring
Kangakudumine
Kapell VIMP
Jooga
Naiskoori Kannel seeniorid

60+
60+
60+

2 x 60 min
2 x 90 min
2 x 90 min

1
1
1

Lembitu 2 III korrus
Lembitu 2 II korrus
Lembitu 2 II korrus

Kaja Guk
Jelena Nurk
Jelena Nurk

3. oktoober kell 10.30
4. oktoober kell 9
4. oktoober kell 12

60+
60+
60+
60+
60+
60+
60+
60+
60+
60+

1 x 90 min
2 x 90 min
1 x 90 min
1 x 90 min
1 x 90 min
1 x 90 min
kokkuleppel
1 x 90 min
1 x 90 min
1x kuus

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Lembitu 2 II korrus
Lembitu 2 II korrus
Lembitu 2 II korrus
Lembitu 2 II korrus
Lembitu 2 II korrus
Lembitu 2 II korrus
Lembitu 2 II korrus
Lembitu 2 II korrus
Lembitu 2 II korrus
Lembitu 2 II korrus

Jelena Nurk
Ere Kungla
Külli Jõeloo
Heino Pehk
Pauline Rammul
Helgi Rimm
Leila Meesaak
Pauline Rammul

4. oktoober kell 10.30
3. oktoober kell 19
5. oktoober kell 14
5. oktoober kell 13
7. oktoober kell 9.30
3. oktoober kell 11
3. oktoober kell 11
5. oktoober kell 9
4. oktoober kell 17
8. oktoober kell 11

Erja Arop

Judo sobib ka
tüdrukutele,

heitetreening
pehmel matil!
Registreerimine Võru judoklubi REI treeningutele
alates 16. augustist telefonil 5341 3237.
Treener Enno Raag.

Jalgpall igasse südamesse!

FC HELIOS VÕRU
OOTAB TREENINGUTELE
2000.–2010. a sünd
POISSE JA TÜDRUKUID
Info telefonil 5625 7399
e-post: jaanus@fchelios.ee
http://www.fcheliosvoru.ee
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Augustis möödub 90 aastat Kreutzwaldi
mälestussamba püstitamisest Võru linnas
„Mina ei taha ega saa enne
rahulikult puhata, kui ei ole
Lauluisale Fr. R. Kreutzwaldile vääriline ausammas
ehitatud.” Nii kirjutas 1895.
aasta jaanuarikuus oma
päevikusse 21aastane Kasaritsa valla Jaani algkooli
koolmeister Jakob Teder.
Nende ridadega pani ta aluse ka oma elutööle: Friedrich Reinhold Kreutzwaldi
mälestuse jäädvustamisele
Võrus. Tänavu 29. augustil
möödub Kreutzwaldi mälestussamba püstitamisest
Võrus 90 aastat.
Eellugu
Kui 1923 asutati Dr. Friedrich Reinhold Kreutzwaldi
Mälestuse
Jäädvustamise
Selts, toetasid seda Jakob
Tedre ideed toonased Võru
autoriteetsed isikud: Võru
Õpetajate Seminari direktor
Johannes Käis, Võru maakonnavalitsuse esimees August Kohver, Võru linnapea
Frits Suit, Jaan Treumuth,
August Sermat, Hans Labi,
Johan Pelovas jt. Põhikiri
kinnitati 25. aprillil ja selts
asutati 10. juunil 1923.
Seltsi põhikirja esimene
punkt võttis kokku olulisemad eesmärgid: Kreutzwaldi mälestuse jäädvustamise seltsi eesmärgiks on
dr Kreutzwaldi mälestust
vääriliselt austada ja jäädvustada, eeskätt selle läbi, et
dr Kreutzwaldi mälestuseks
ehitada ja püstitada Võru
linnas ausammas (mälestusmärk) ja omandada üldkultuuriliseks otstarbeks Võru
linnas Kreutzwaldi tänaval
asuv maja ühes krundiga,
milles dr Kreutzwald kogu
oma tähtsamal tegevuse ajal
elas, ning peale selle tema
kirjatööde kogumise ja kirjastamise läbi kui ka igasugusel teisel väärilisel teel.
14. jaanuaril 1923 otsustas Võru linnavalitsus nimetada Riia tänava
Kreutzwaldi tänavaks. Dr.
Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseum asutati 10.
veebruaril 1941 ja avati 28.
juunil 1941.
Samba saamislugu
1924. aasta detsembris
kuulutati ajalehtedes välja
Kreutzwaldi ausamba ka-

… ja hetk samba avamiselt.
Kujur Amandus Adamson
samba valamist juhatamas…
vandite võistlus, tähtajaks
oli 1. aprill 1925. Selts eesotsas Jakob Tedrega asus
mälestussamba püstitamist
propageerima ja raha koguma. Korraldati kontserte,
loenguid, luuleõhtuid, tutvustati Kreutzwaldi elu ja
loomingut.
Ülemaaline korjandus
1000 lehega tõi tagasi 585
lehte (summas 271 094 marka). Aga sajad lehed tulid tagasi tühjalt või läksid kaotsi.
Loodetud summat ei saadud
kokku.
Võru maakonnast toetasid samba püstitamist
rahaga Saru, Peri, Kõlleste, Urvaste, Karilatsi, Viitina, Vana-Antsla, Saaluse
ja Sõmerpalu vald, Põlva
kogudus, Võru maavalitsuse haridusosakond ja Võru
linnavalitsus. Riigivanem
annetas oma käsutuses olevatest summadest 200 000
marka. Üksikisikutest oli
suurim annetaja Võru Õpetajate Seminari direktor Johannes Käis.
Ebaõnnestus ka samba
kavandite võistlus. Seitse autorit esitas 15 kavandit, aga
ükski nendest ei rahuldanud
hindajaid, eksperdiks oli
skulptor Jaan Koort. Neid
kavandeid säilitatakse muuseumis.
Nüüd pöörduti tuntud
kujuri Amandus Adamsoni
poole ja leping sõlmiti 21.
juulil 1925. Hinnaks määrati
800 000 marka. Töö valmimise tähtajaks oli 1. august
1926.
30. detsembril 1925
teatab Adamson Käisi-

le: „Kreutzwaldi kuju on
pronksi valamisel, resultaat
hea. Märtsiks on kogu töö
valmis.”
Samba pronksosad valati Itaalias, kust toodi Hamburgi kaudu laevaga Tallinna ja sealt raudteed mööda
Võrru.
27. juunil 1926 asetati sambale nurgakivi. 532
kg kaaluva kuju paigaldamist ja aluse valamist juhatas Amandus Adamson ise.
Tema kavandi järgi pidi mälestussamba alumine osa olema graniidist, ent kuna raha
ei jätkunud (samba hinnaks
kujunes 858 980 marka), siis
valati monumendi alumine
osa betoonist. Ja see sai aja
jooksul võrulastele nii omaseks, et pärast 1988. aasta rekonstrueerimistöid oli üsna
sagedane arvamus – vana
betoonalus oli ikka see õige
ja armas.
Sammast restaureeriti
1978. aastal (restauraatorid
Corneelius Tamm ja Jaan
Märss).
1987–1988
asendati
betoonalus graniitalusega.
Projekti autor oli Juhan-Edvard Illend, modelleerimisel
osales skulptor Mati Karmin. Töid tegi ARS-Monumentaal.
Samba avamine
Fr. R. Kreutzwaldi mälestussamba pidulik avamine
29. augustil oli suurpäev
nii Dr. Friedrich Reinhold
Kreutzwaldi
Mälestuse
Jäädvustamise Seltsile, kes
tõestas sellega oma suutlikkust viia ellu plaanitud
ettevõte, kui ka võrulastele ja kõigile neile, kes olid
Lauluisa mälestuse jäädvus-

tamist toetanud. Kohal oli
riigivanem Jaan Teemant,
kes pidas päevakohase kõne.
Suuründmus leidis kajastamist ka Päevalehes pühapäeval, 29. augustil 1926.
„Kaua on pidanud Eesti
ootama, enne kui suudeti
meie suurimale vaimuvabaduse võitlejale püstitada
mälestus- ja austamismärk.
Väikene, kõrvaline linnake Eesti serval, Võru, sealt
saatis Fr. R. Kreutzwald kogu
oma pika eluea heledaid kiiri Eesti rahvale. Ta hüüdis
Võrust: „Kaugelt näen kodu
kasvavat”, ja see hüüe helkis
ja tuikas aastakümneid Eesti
parimate poegade ja tütarde
südameis. See oli leegikeseks, mis siis soojendas, kui
oli külm, ta oli salatuleks,
mis siis sütitas, kui tikkus
raskuste all hääbuma rahva tahtmine, enesetunne ja
usk.”
Praegu on Fr. R.
Kreutzwaldi mälestussambad ka Tartus, Tallinnas,
Rakveres.
Võrulastel on traditsiooniks alustada üritusi ja tähtsaid päevi ikka Kreutzwaldi
juurest, olgu selleks siis festivalid, esimene koolipäev
või sõpruskondade kokkutulekud. Võru muutub, lisandunud on mitu uut mälestusmärki, koolid ja nende
nimed muutuvad, uued
põlvkonnad kannavad teisi
väärtusi – aga Kreutzwald
on ikka kindlalt omal kohal
Tamula kaldal. Nii nagu kõlab aegumatult tema sõnum
oma rahvale.
Aimi Hollo,
Dr. Fr. R. Kreutzwaldi
Memoriaalmuuseumi
juhataja

Solistid nautimas Wõru
lõbusid
Estonia ooperi solistid K. Ots
ja N. Suursööt wiibisid möödunud esmaspäewal Wõrus. Nendel oli enne lõunat
proow eelolewaks kontserdiks helikunstnik pr SaarneNeumaniga. Pärast lõunat
Karl Ots läks pr L. Treimaniga kala katsuma, kuna N.
Suursööt hr R. Treimaniga
pardijahile õhtuseks pardilennuks. Jahimehed tõid küll
paar ilusat parti, kuid kalamehed jäid seekord kalata. K.
Otsal näkkas küll suur hawi,
kuid kalapüügiks määratud
jakutusnöör ei pidanud wastu ja purunes pika rassimise
järele hawi terawate hammaste wastu.
Elu nr 90, 19. august 1936
Eesti Panga president
Wõrus.
Uus pangamaja püstitatakse Tartu ja Jüri tänawa
nurgale
Laupäewal (22. augustil – A.
R.) wiibis Wõrus Eesti Panga
president J. Jaakson, tutwumas uue pangamaja ehitamiseks pakutawate kruntidega.
Krunte on pakkunud Wisser,
Peterson, Bärg, Beick, Sak-

Eesti Panga president Jüri
Jaakson paneb Võru uuele
pangamajale 25. oktoobril
1937 nurgakivi.

sa Põllumeeste Selts ja Wõru
Ühispank, wiimane oma Jüri
ja Tartu tänawa nurgal asuwat
kinniswara.
Pakutawatest
kinniswaradest ja kruntidest
oli Eesti Panga president eriti
huwitatud Wõru Ühispanga
pakutawast kinniswarast, kui
sobiwamast tulewasest pangahoonest. Uue pangamaja püstitamine sellesse rajooni muudaks nägusamaks ka Wõru
fassaadi. Esialgu jäi uue pangahoone asupaik lahtiseks.
Elu nr 92, 24. august 1936
PS. Peagi saadi kokkuleppele, et uus pangamaja tuleb
Võru Ühispanga krundile.
Järgmise aasta 26. oktoobriks
oli krunt ette valmistatud ja
Eesti Panga president Jüri
Jaakson pani uuele pangamajale nurgakivi (vaata
fotot). 1938. aasta lõpuks
valmiski Edgar Kuusiku ja
Anton Soansi projekteeritud
Võru uus panga- ja büroohoone, mis kaunistab Võru
fassaadi siiani.
Esimene gaasiwarjend
Wõrus
Püstitatawa
maawalitsuse
maja keldrikorrale ehitatakse
ka gaasiwarjend. Gaasiwarjend warustatakse kindla uksega, ta tuleb suur 4 x 10 m
ja mahutab endasse maawalitsuse personali gaasihädade
korral. Kuna warjend warustatakse õhupuhastuse- ja
juurdepääsu seadeldisega,
wõib seal olla warjul gaasiohu ajal mitu päewa. Kuna
ehitused praegu weel käimas
ja osalt teostamata, pole selgunud weel gaasiwarjendi
lõplik walmimislaad.
Elu nr 93, 26. august 1936
Vanu ajalehti uuris
Vana-Võromaa
muuseumide
peavarahoidja
Arthur Ruusmaa

ÜRITUSED
20. septembril kell 14 Kella Kahe kirjandusklubis ühe maali näituse –
Marje Ernitsa „Maaletulek” avamine ja kohtumine Marje Ernitsaga.
NÄITUSED
„Vaateid maailma meredelt” – reproduktsioonide näitus trepigaleriis.
Ernst Hallopi õlimaal „Värska” Vana-Võrumaa muuseumide kogust vanema ja väliseesti raamatu toas.
Fotonäitus „Kultuurilugu kivis” konverentsisaalis.

RAAMATUTUTVUSTUS

TEATED

Helle Ajango Martini „Koduvari”
Kuule tuul ja kulla kuu:
viige kõik mu südamelöögid
mu raskused, mu rõõmud
mu hingesõõmud
Võrumaale, Võru linna
üle mere
Eestimaale, eesti raale
Nii kirjutab 28. veebruaril
1935 Võrus sündinud Helle
Ajango Martin sel suvel ilmunud valikkogu luuletuses „Ma
kirjutan tuule servale”. Võru
linna sünnipäevaks saabunud luulekogu esimeses osas
on põhiliselt uuemad värsid,

Uudiseid Võru linnast
1936. aasta augustis

sekka mõned vanemad. Teises osas on luuletused 1987.
aastal ilmunud kogust „Raudvara”, kus üks südamesse minevamaid luuletusi on „1944
Austrias”:
Tookordsed unistused
polnudki suured:
saaks vaid sooja suppi
ja viil leiba
ja talvel sooja tuppa
Luulekogu illustreerimiseks on kasutanud autor oma
õlimaale ja nende fragmente.
Helle Ajango Martini su-

lest on ilmunud lisaks kahele
luulekogule mälestusteraamatud „Our journeys toward
freedom” (2009) ja „Meie teekond vabadusse” (2013).
Helle Ajango Martini raamatuid saab laenata raamatukogu vanema ja väliseesti
raamatu toast, mis on avatud
teisipäeviti kella 11–15, ja kojulaenutusest kõikidel raamatukogu lahtioleku aegadel.
Inga Kuljus

17.–19. augustini on raamatukogu teenindus- ja lugemissaalid kogude
inventuuriks suletud, raamatuid saab tagastada tagastuskasti.
Tööpäeviti kella 10–17 on avatud II korrusel vanema ja väliseesti raamatu tuba, kus saab lugeda värskemaid ajalehti ja ajakirju, kasutada
internetti ning tagastada raamatuid. 19. augustil on vanema ja väliseesti raamatu tuba suletud, kuna raamatukogu osaleb Võru linnapäevade programmis.

Õnnitleme kõiki lugejaid, sõpru ja toetajaid
raamatukogu 107. sünnipäeval ja
kutsume 22. augustil sünnipäevakohvile!
LASTEOSAKOND
ÜRITUSED
Kuni 9. septembrini Anne Pikkovi raamatuillustratsioonide näitus
„Konn, krokodill ja kass”.
8. septembril kell 13 võistulugemise „Laste-Raamatu-Suvi 2016” lõpetamine ja kohtumine lastekirjanik Kristiina Kassiga (kutsetega). Info
782 1945.
Võrumaa keskraamatukogu. Jüri 54, 65604 Võru, http://lib.werro.ee, tel 782 0157
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Õnnitleme
juulikuu juubilare!
95

Linda Laats
Ella Tulff
Veera Miks
Sinaida Klaossen

Silvia Kindsiko
Raivo Junna
Arvo Piir
Mati Alla
Aleksei Tüve
Arvo Rasina
Ülo Ilves

85

Helju Perli
Agate Daniel
Hilli Varula
Helve Rood
Hilja Pai
Valter Sikk
Julius Siska
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Liive Koppel, „Vaade vanalt pargiteelt” (maal 2016).

Avatakse Vana-Võromaaga
seotud kunstnike ühisnäitus
19. augustil kell 19 avatakse
Vana-Võromaa kultuurikojas (Katariina allee 11,
Võru)
Vana-Võromaaga
seotud kunstnike ühisnäitus
„Siin ma olõ”, mis võtab kokku siin kandis toimetavate
või siit pärit kunstnike loomingu.
Näitusel osaleb nii tuntust kogunud noori kui ka
maailmas hinnatud kunstnikke. Näituse idee sai tõuke
asjaolust, et veel mõni aasta
tagasi ei olnud selget ülevaadet, kui palju on üldse
kunstnikke, kes oma juurte
poolest või elukohavaliku
tõttu seostavad end VanaVõromaaga.
2013. aastal alustasid
selle näituse kuraatorid Jana
Huul ja Andrus Raag kunstija kultuuriinimesi koondava
andmebaasi loomist, et sellele küsimusele vastus saada.
Näitus „Siin ma olõ” tutvustab publikule Vana-Võromaalt pärit ja selle piirkonnaga seotud kunstnikke
kogu oma mitmekesisuses.
Meediumide rikkus ja käekirjade erinevus loob parima võimaluse näidata Vana-Võromaad oma värvide,
mustrite ja olemusega.
Näitus toimub Võru
linna sünnipäeva ajal, kui
sünnikodu külastavad võrokesed kaugemalt ja külalised
välismaalt. See on justkui
kunstnike kingitus linnale.
Kuraator Jana Huul on öelnud, et see projekt on maailmarändurite tagasi koju
kutsumine.
Ajalooline Võrumaa on
Võrumaa neis piires, mis oli
ametlik haldusüksus alates

Ludmilla Suur
Vello Kikas
Lembit Marge

70

Helve Saar
Anne Kõoleht
Ene Taal
Leida Mandel

75

Valve Truup
Aili Tiks
Ludmilla Krigul
Nina Smetanina
Aili Mandel
Ilmar Zeno
Ants Tasso
Leonid Kontšenko
Jaanus Pihus

70

Õnnitleme
augustikuu
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Maria Martõnova

75

Elvi Pragi
Liidia Keel
Inge Parv
Marta Keerberg
Sirvi Viitkar
Elsa Linnasaar
Lembit Plado

Ilmar Kudu
Leonid Dolenko

90

Leida Marran
Asta Kokuta

85

Asta Kivi
Maria Savila
Erika Laats
Koidula Kahre
Kalju Roos

80

Maie Saks
Liina Oja

Ljudmila Saimra
Eda-Mall Kõiv
Mare Ilves
Lea Orgla
Sirja Tina
Silvi Saarniit
Tiia Mägi
Valentina Lina
Valerian Leheste
Viktor Puolakainen
Raivo Haavistu
Igor Muromets
Jevgeni Timošov
Aarne Roomets
* Septembrikuu juubilaridel, kes ei soovi äramärkimist ajalehes, palume sellest
teada anda 1. septembriks
tel 785 0914 ja/või sirje.
randver@voru.ee.
* Võru linnas oli 1.08.2016
seisuga 12 533 elanikku,
neist mehi 5627 ja naisi
6906.

Kultuurisündmused
AUGUST – SEPTEMBER 2016
Kristina Viin, „Väheproduktiivne üksikema” (joonistus
2014).
Vana-Võromaa kultuuri1783. aastast kuni 1920. aaskojas (Katariina allee 11)
tani, ning koosneb kaheksast
toimuval näitusel osaleosast: Karula, Hargla, Urvad kunstnikud
vaste, Rõuge, Kanepi, Põlva,
Ado Lill, Aivar Rumvolt, Albert
Räpina ja Vastseliina kihelGulk, Andrus Raag, Anna Hints,
konnast. Neis kihelkondades
Anne Prangel, Billeneeve, Danil
Taro, Dmitri Kotjuh, Eha Luik,
räägitakse võru keelt.
Enno Ootsing, Epp Margna,
Ühisnäituse teosed jääEvelyn Müürsepp, Eveli Varik,
vad Vana-Võromaa kultuuEvi Tuvikene, Hapnik, Ilona Ait,
rikoja fondi, et tulevastele
Ines Erlemann, Ivar Feldmann,
põlvkondadele meie kandi
Ivo Lill, Jan Tammik, Jana Huul,
Kadri Toom, Kerttu Laane, Krisloomeinimesi tutvustada.
tina Viin, Krista Nagel, Len MuAastal 2017 rändab näitus
rusalu, Leo Rohlin, Leonhard
Rakverre, Põlvasse, Valka
Lapin, Liive Koppel, Lilia Sink,
ja Pärnusse. Näituse põhjal
Lola Liivat, Maire Koll, Margit
Säde, Mariliin Kindsiko, Marje
on plaanis 2017. aastal ka
Ernits, Martti Ruus, Meelis Krikunstnikke tutvustav raamat
gul, Monica del Norte, Navitrolavaldada.
la, Piret Kullerkupp, Philiph Arvo
Luik, Peeter Kaasik, Peeter Laurits, Riho Kall, Siiri Minka, Tanel
Tolsting, Taavi Oolberg, Temuri
Hvingija, Tiina Tammetalu, Toomas Kalve, Toomas Kuusing, Triinu Pungits, Viive Kuks, Vilve Unt,
Yyhely Hälvin.

Näituse korraldajad

Jana Huul ( www.janahuul.com)
on töötanud galeristina seitse
aastat, viimasel kahel aastal Vana-Võromaa kultuurikojas.
Projekti kaaskuraator on Võru
päritolu maalikunstnik Andrus
Raag (www.andrusraag.com),
kes lõpetas 2008 Tartu Ülikooli
maalikunsti osakonna.
* Näitus jääb avatuks 2. oktoobrini. Näituse avamispeol üllatusesineja!
Ametlik jätkupidu toimub Stedingu majas (Kreutzwaldi 15).

17. augustil kell 19 Kandle aias: Vana
Baskini teatri etendus Carole Greep
(Prantsusmaa) „Me ootasime teid pikisilmi”.
Kandle aias. Piletid hinnaga 14 € ja 12 € on
müügil Piletilevi ja Piletimaailma müügipunktides. Sooduspilet kehtib pensionäridele ja lastele vanuses 7–14 eluaastat (k.a)
koos soodustust tõendava dokumendiga!
Teisele noorepoolsele abielupaarile külla
sõitev noorepoolne abielupaar helistab tee
pealt autost külalisi ootavale paarile, et teatada oma hilinemisest. Vastab aga automaat,
ja kuna kõne jääb lõpetamata, siis kuulevad
ootajad algul tahtmatult, siis aga uudishimuga autos istujate omavahelist sõnelemist ja ka küllaltki solvavaid kommentaare
oma elustiili, riietumise ja isegi toiduvalmistamise kohta. Pärast kõike seda kõlavad rõõmsad jällenägemishüüatused, kaasa
arvatud traditsiooniline „me ootasime teid
pikisilmi”, vägagi koomiliselt. Aga see pole
kaugeltki kõik. Järgneb seltskondlik koosviibimine, mille koomikat hoiab üleval vana,
kuid alati töötav trikk: publik teab, aga nemad – külalised – ju ei tea! Samas ei ole tegemist ainult naerutamisega – nalja taga on
meie tänapäeva tegelikkus.
Lavastus on järg Vana Baskini teatri
menukomöödiale „Nädal aega kolmekesi”.
Näeme jälle tegutsemas vanu armsaid sõpru Sophiet, Pauli ja Martinit ja millisteks on
kujunenud nende suhted nüüd, seitse aastat
hiljem, kui Paul on leidnud endale uue elukaaslase Maria.
Lavastaja Eero Spriit. Mängivad Anti

Kobin (SA NUKU), Taavi Tõnisson (SA
NUKU), Merilin Kirbits, Jekaterina Novosjolova.
10. septembril kell 19 Vanemuise
teatri külalisetendus „ÖÖRÄNDURID”,
draama.
Teatrisaalis. Piletid on müügil Võru
Kandle kassas ning Piletilevi ja Piletimaailma müügipunktides. Täispilet 19 € ja 17 €.
Sooduspilet 15.20 € ja 13.60 €.
Sooduspilet kehtib pensionäridele,
õpilastele, ISIC- ja ITIC-kaardi omanikele
koos soodustust tõendava dokumendiga
(nõutav kohapeal).
Dublini äärelinna maalilises lobudikus
veeretab oma päevi õhtusse Tommy ning teeb
koos oma semu Dociga plaane, kuidas kiiresti rikkaks saada. Ühel õhtul toob Tommy
oma onu majja noore naise, keda tema endine poiss-sõber on äsja tänaval rünnanud.
Salapärane naine, kes ei rutta oma minevikult katet kergitama, käivitab nelja mehe
vahel sündmusteahela, milles on oma koht
(armu)kadedusel ja vihkamisel, hoolimisel
ja unistustel, aga ka iiri lugudele omasel kirbel huumoril, mis teravaid olukordi muhedamaks mahendab.
Lavastaja Tiit Palu. Osades Kärt Tammjärv, Hannes Kaljujärv, Riho Kütsar, Andres
Mähar, Veiko Porkanen.
15. septembril kell 19 Hendrik Juurikase 95. sünniaastapäevale pühendatud
kontsert. Teatrisaalis.
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20.
august

.. ..
VORUS KIRUMPAA ORDULINNUSES
päev 10.00-12.00 perepäev
12.00-13.00 Põrnikaklubi kava
13.00 Vana Kalevi mängud
15.00 Ansamblid Hetero ja Tuberkuloited
17.00 Mõõgavõitlejate demonstratsioonid
Perepäeval vanaaja relvade tutvustus,
mõõgavõitlus ja keskaja võitlejate laager.
Lastele keskaja mängud.
Võimalus panna sõber ahelatesse häbiposti
ja mängida üle meetri kõrguste malenditega
malet ja kabet.
Kohal kolme riigi Põrnikaklubid oma uhkete autodega.
Võimalus soetada linnuseraha (1:1)

Linnuseraha kehtib kohapealse söögi ja joogi ostmiseks

21. augustil kesklinna pargis rüütlitelgis lisainfo

ÜRITUS KÕIGILE TASUTA
VÕRU
VALLAVALITSUS

VÕRU
LINNAVALITSUS

info 5560 5706

ARGIPÄEV

Niidetakse Koreli oja veetaimestikku
Nädal tagasi algasid
Võru linnas Räpina
maantee ja Tartu tänava silla vahel Koreli oja iga-aastased
veetaimestiku niitmise tööd (pildil),
mida teeb OÜ Vibur
spetsiaalse mehhanismiga Truxor. Veepind peaks puhtaks
saama paari päevaga, kuid arvestades
niidetud taimemassi nõrgumisaega ja
äravedu, võivad tööd
kesta tänaseni.

