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Tuhandeid pealtvaatajaid kohale meelitanud kontsert
Tamula rannas. Foto: Marianne Mett

Võru linna vallutasid taas tuhanded lapsed

Tanja Mihhailova-Saare, Jüri Pootsmani ja Birgit Sarrapi kõrval said
võimaluse laval särada ka kohalikud talendid Oliver Keel ja Karolin
Porman. Foto: Marianne Mett

J

uuli viimasel nädalavahetusel toimunud Võru Lastefestival „Rõkkab
rõõmust maakera” pakkus kolmandat aastat lusti tuhandetele lastele.
Festivali ajaks anti võim Võrus traditsiooniliselt lastele ning suur osa
linnast muutus kogupere mängumaaks.
Kaks päeva väldanud festival algas laupäeva hommikul linnapea ametiketi üleandmisega laste esindajale ning lustaka avajooksuga, kus lisaks
lastele osalesid ka mitmed muinasjututegelased. Järgnesid ootuspärane
melu ja vilgas tegevus linnatänavatel ning arvukates teemaparkides ja
töötubades.
Festivali teemad kujundati traditsiooniliselt laste soove ja mõtteid arvestades – linnas olid erinevad seiklused, batuudid, teatrietendused, mustkunst,
tsirkus ja akrobaadid, kontserdid, tehnika, miniloomaaed, muinasaeg, muinasjutt, müstiline filmimaailm, võrukeelsed tegevused, töö- ja õpitoad,
tegevused skatepargis ning palju muud põnevat.
Teemapargid olid avatud laupäeval kell 10–18 ja pühapäeval
kell 10–17. Laupäeva õhtul Tamula rannas toimunud tasuta koguperekontsert, kus seekord astus lavale The Swingers solistide Birgit Sarrapi, Tanja
Mihhailova-Saare ja Jüri Pootsmaniga, meelitas lava ette tuhandeid kuulajaid.
Uuendusena kestis laupäevane melu südaööni, kuna kontserdi järel avati
naiskodukaitse, kodutütarde ja noorkotkaste töötoad.

Pühapäeva hommik algas Tamula rannas hommikuvõimlemise, rannazumba, kalapüügi, pannkookide küpsetamise ja maagiliste seebimullidega. Pannkoogipiknikul küpsetas pannkooke paariks päevaks „ametist
taandunud“ linnapea Anti Allas isiklikult.
Peale selle pakkus festival kohalikku kultuuri, rohkelt laada- ja tänavamelu ning publikut paelunud esinemisi vabalaval. Mõlemal päeval sõitis
festivalialal ringi lasterong.
Eesti suurimat lastefestivali külastas kuumas suveilmas kahe päeva
jooksul taas muljetavaldav rahvahulk – hinnanguliselt üle 10 000 inimese.
Menukaks osutunud ettevõtmise taga oli suur, peamiselt vabatahtlikest
koosnev toimkond – ligikaudu 150 inimest.
„Need sajad säravad silmapaarid, mida ma festivali ajal linnas nägin,
rääkisid selget keelt sellest, et seda üritust on lapsed pikisilmi oodanud.
Siin läksid kindlasti täide paljud väikesed unistused. Festivali ajal pakutud tegevuste spekter oli nii lai, et külastajad pidid enne kohaletulekut tõsiselt kodutööd tegema, tutvuma programmiga ning oma aja ette
ära planeerima. Ilma eelneva plaanita tulijatel võis juhtuda nii, et nad
mõnda teemaparki ei sattunudki, sest ei osatud sinna minna ja piirduti ainult murdosaga festivali tegevustest,“ kommenteeris abilinnapea Sixten Sild.
Festival tuleb kindlasti ka järgmisel aastal, traditsiooniliselt juuli viimasel nädalavahetusel.
Ulis Guth

Esineb rahvusvahelist mõõdet ja haaravat etendust pakkunud
judoklubi Ivazar Võru sõpruslinnast Kanivist. Foto: Helin Potter

Festivalimelu linnatänavatel. Foto: Marianne Mett

Miniloomaaias lemmikute seltsis. Foto: Marianne Mett

AS Võru Vesi tunnustas joonistusvõistluse parimaid

AS-i Võru Vesi sinises telgis sai janu kustutada ja laste joonistuste näitust vaadata.
Foto: AS Võru Vesi

AS-i Võru Vesi ja Võru Lastefestivali koostöös lasteaiarühmadele ja kooliklassidele
korraldatud joonistusvõistlusest teemal
„Miks on kraanivesi hea?“ võtsid osa Võru
Kreutzwaldi Kooli, Vastseliina Gümnaasiumi, Rõuge Lasteaia, Võru Järve Kooli,
Haanja Kooli, Mõniste Kooli ja Krootuse
Kool lapsed.
Laste joonistustest oli üles pandud näitus
Võru Maksimarketis ja lastefestivali ajal AS-i
Võru Vesi telgis. Antud konkurss oli üks osa
ettevõtte teavitustööst nii praegustele kui ka
tulevastele klientidele, et kraanivesi on kvaliteetne joogivesi. AS Võru Vesi on teinud
aastaid märkimisväärseid investeeringuid
joogivee kvaliteedi parandamiseks.

LASTEFESTIVALI LÕPPKONTSERDIL TUNNUSTAS
AS VÕRU VESI PARIMAID JOONISTAJAID:
Noorem vanuserühm (lasteaiad ja algklassid)
 Krete-Liis – Rõuge Lasteaed, Tõrukese rühm
 Lisett Oltjan – Mõniste Kool, 1. klass
 Grete-Liis Kinsigo – Krootuse Põhikool
 Andri-Martin – Järve Kool

Vanem vanuserühm (põhikool)

 Eneli Prutt, Hanna Annus, Ivika Uustalu –
Võru Kreutzwaldi Kool, 8D klass
 Risto Parv – Võru Kreutzwaldi Kool, 7C klass
 Merle – Järve Kool
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Suvi – kellele puhkus,
kellele tegusaim tööaeg

S

uvi on aastaaeg, millesse suurem osa tööl käivaid
inimesi püüab sättida oma puhkuse. Kõige populaarsem aeg puhkamiseks on juuli, mis on meie kliimavöötmes kõige soojem kuu ja pakub parimaid võimalusi vabas õhus viibimiseks, reisimiseks ja rannamõnude
nautimiseks. Samad tingimused on aga parimad ka ehitustööde tegemiseks ning see tähendab, et ehitusvaldkonnas töötavatel inimestel on suved pigem täis tihedat
tööd kui puhkust. Seda on tänavu suvel kindlasti märganud kõik, kes vähegi Võru linnas ringi liiguvad. Linnas
on korraga käimas terve rida silmatorkavaid ehitusprojekte, mis muudavad päris oluliselt meie elukeskkonna väljanägemist. Mitmest ehitusest on käesolevas
lehes lähemalt juttu ja siinkohal tõstaksin esile mõned
olulisemad neist.
Räpina maantee rekonstrueerimise esimene etapp on
lõpetatud ning hetkel on käsil teine, Jüri tänavani ulatuv
osa. Linna üks suuremaid ja liiklustihedamaid tänavaid
saab suve lõpuks tõeliselt kaasaegse ilme ning tööjärg
läheb kohe üle teisele linna tuiksoonele – Vilja tänavale.
Sealsamas Räpina maantee ääres valmis koerte jalutusväljak, mis täidab arvukate koeraomanike ammuse soovi
saada kodu lähedusse kõigile tänapäeva nõuetele vastav paik oma lemmikloomaga tegelemiseks. Mõnisada
meetrit eemal, Kreutzwaldi kooli juures on valminud
välikorvpalliväljak ja võimlemislinnak kooli õpilaste ja
kõigi linnaelanike tarbeks. Tamula rannapromenaad sai
suvel ulatusliku renoveerimise osaliseks ja randa lisandus lastesõbralikule linnale sobivalt uue atraktsioonina
suur mängulaev. Koreli kaldaala kujundatakse sel suvel
ja sügisel lihtsast haljasalast mitmekülgsete atraktsioonidega puhkepargiks.
Linnapilti mõjutavad peale linnavalitsuse ettevõtmiste ka erasektori omad. Jätkub Kagukeskuse laienduse ehitus Kooli tänaval, avati Grossi Toidukaupade
pood Jüri tänaval turu kõrval ning endise Soo kooli
kõrval kerkivad kaks Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste
Keskuse poolt rajatavat hoonet. Kunagise gaasitehase
hoonest on saamas linna üks suuremaid ja atraktiivsemaid korterelamuid.
Kõik see sünnib meie kodulinnas ühe aasta jooksul
ja korrastab märgatavalt linnaruumi. Suur tänu kõigile,
kelle töö tulemusena need muutused teoks saavad!
Samal ajal paljude ehitustegevustega on juuli ja august meie linnas traditsiooniliselt täis festivale ja erinevaid vabaõhuüritusi, mille toimumise taga on sadade
vabatahtlike suur töö. Suurimad neist on kahtlemata
kolmandat korda toimunud Võru Lastefestival ja XXV
korrani jõudnud Võru pärimustantsu festival. Augusti
alguses järgnes neile VII Eduard Tamme nimeline Võru
Puhkpillifestival. Kõik need üritused on saanud oluliseks osaks meie linna kuvandist ning pakuvad rikkalikku ja harivat kultuurielamust linnaelanikele ja tuhandetele külalistele. Majanduslikus mõttes on see aasta üks
olulisemaid teenimisvõimalusi majutus-, toitlustus- ja
kaubandusettevõtetele ning seega väga kasulik linnale
tervikuna.
Võru peab olema tore koht elamiseks meile endile
ning paistma sellisena ka teistele – vaid siis on lootust
pöörata 30-aastane elanikkonna kahanemise protsess
taas kasvule. Selgeid märke
trendi muutumisest on juba
näha – tänavu on linna elanikkond veebruari algusest
augusti alguseni kahanenud
vaid viie inimese võrra.
Aastaid tagasi oli see arv
samal perioodil kordades
suurem.
Palju õnne meie kodulinnale tema 235. juubeli
puhul!
Sixten Sild,
abilinnapea
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Võru linnavalitsuse tänusõnad kõigile
pärimustantsu festivali panustajatele

Foto: Diana Ruitlane-Rüütli

XXV Võru pärimustantsu festivali lõppkontserdil tänas linnavalitsus kõiki neid, kes aastate jooksul on andnud oma
panuse festivali kordaminekutesse. Pildil on osa suure vaeva nägijatest koos tänaste linnajuhtidega.

Suve
tegija

Võru Lastefestivali meeskond tänab külastajaid rõõmsate ja meeldejäävate päevade eest!

Kolmandat aastat Eesti suurimat
lastefestivali eest vedanud projektijuht Kristi Vals (šaržil) on edukalt
läbinud järjekordse vastutusrikka
katsumuse. Võru Lastefestival
läks taas korda, meelitades juuli
viimasel nädalavahetusel linna
tuhandeid külalisi. Nii mahuka
lastefestivali korraldamine nõuab
parasjagu lapsemeelsust ka endalt,
eelkõige aga laste soovidest arusaamist. Mõlemat paistab Kristil
kuhjaga jätkuvat. Tänasel šaržil,
mille autoriks on Kristjan Lume,
on päevakangelane kujutatud oma
harjumuspärases – Pipi – rollis.

Võru Lastefestival saab toimuda ainult tänu paljude inimeste heale koostööle. Aitäh, head toetajad, sponsorid, ettevõtted, vabatahtlikud, lapsed, noored, õpetajad – oleme uhked ja tänulikud, et olemas olete: Võru
Kesklinna Kool, MTÜ Võru Folkloorifestival, SA Võru Pensionäride Päevakeskus, Võru Muusikakool, Võru
Loovuskool, Võru Kunstikool, MTÜ Spordiühing Ekstreempark, Võrumaa Spordiliit, Võru Noortekeskus,
Võru Spordikeskus, Võru Orienteerumisklubi, ujumistreener Vilja Ruuda, MARUMÄGI meeskond, Võru
Instituut, Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseum, Mõniste Talurahvamuuseum, Kagu Vibuklubi, Võru
Lastead Okasroosike, Võru Lasteaed Päkapikk, Võru Lasteaed Sõleke, Pille Muusikatuba, perekond Eliste ja
Volman, Lasva Lasteaed Pargihaldjas, Võru linna puhkpilliorkester, võimlemisklubi Janika Võru osakond,
spordiklubi HAF Tartu, Võru Koertekool, Kagu-Eesti Kenneklubi, Merle Pärle hääle- ja muusikamaa, Võru
Katariina Kogudus, Võru Just Tantsukool, Väike Werrone Kool, Pokumaa, MTÜ Aila Näpustuudio, MTÜ
Saagu Parem, Võru Draamastuudio, Lasva Rahvamaja laste näitetrupp, MTÜ Nuti-Võlur, Võrumaa Kutsehariduskeskus, mahetootjad „Mahe on lahe”!
Suured tänusõnad tehnikapargi eestvedajatele: Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeamet, Maanteeamet,
Kaitseliit, Kuperjanovi JVP, 2JVBr TaP, 1JVBr, Scoutspataljon, eFP!
Suurimad toetajad: Võru linn, Võru vald, Võrumaa Partnerluskogu, Leader Group, Võru Turismiinfokeskus, Valio Eesti AS, Kagu Elekter OÜ, Balbiino OÜ, AS Võru Vesi, KPG Kaubanduse OÜ, Tamula Hotell,
Võru Kinnisvara OÜ, Flamelle OÜ, Coop Võru.
Aitäh Võrumaa toitlustuskohtadele, kes rõõmustasid peresid lastenädala raames, pakkudes erimenüüd
nädal enne festivali ja festivali ajal!
IV Võru Lastefestival toimub 25.–26. juulil 2020. Ootame ka teie häid mõtteid ja ettepanekuid järgmise
suve festivalile mõeldes. Tulge ja ühinege meie rõõmsa meeskonnaga!
Kristi Vals,
projektijuht

MÕTISKLUS

Olulise kindlakstegemine
Valikud tulevad meie ette pea sama
tihedalt nagu mehikesed hüplevas
arvutimängus. Mida hommikul või
välja minnes selga panna? Kas ma
peaksin kõigepealt süüa tegema
või koristama? Ehk peaksin hoopis tunnikese tukastama või võtma
aega lapse ärakuulamiseks? On ka
põhimõttelisemaid valikuid: kas
ma sean oma elus esikohale töö,
perekonna, mõne hobi või koguni
raske haigusega võitlemise? Milline oleks eluterve tasakaal?
Piibel toob välja, et suurim
väärtus on armastus – suhted. Jeesus võttis kogu pühakirja kokku

kahte lausesse. Esimene neist kutsub armastama Jumalat kogu oma
südamega, kogu oma hingega ja
kogu oma mõistusega, ja teine
ütleb: armasta oma ligimest nagu
iseennast. Kui häid suhteid ei ole,
siis kaotab mõtte ka kõik muu.
Heade suhete aluseks on üksteisest arusaamine – mõistmine.
See toimib nii Jumala kui ka inimeste puhul. Valed ettekujutused
tõlgendavad kõike, mida teine teeb,
ebaadekvaatselt, vastavalt enda
peas olevatele kujutlustele. Mittemõistmine mürgitab suhteid ning
selle mürgi aurud jõuavad tihtipeale kaugemale kahest osapoolest.
Jumalast vale arusaamine on veelgi
laiema mõjuga. Milline on minu

Jumal või jumal (see, kelle ma olen
Jumala asemele pannud), selline
on minu vaade elule ja käitumine.
Kuna minu elutee ja töö viivad mind Võrust ära, soovisin
oma viimases mõtiskluses teie ees
keskenduda millelegi kaalukale.
Minu jaoks on need suhted: suhted Jumalaga ja kaasinimestega.
Vanasti öeldi üksteisele hüvastijätuks: „Jääge jumalaga!” Tänapäeval
tundub see ehk liiga pühaliktõsine.
Ometi pole mul lõpuks paremat
soovi, kui et te jääksite Jumalaga
ja hoiaksite üksteist.
Hele Kulp,
Seitsmenda Päeva Adventistide
Võru Koguduse pastor
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ARENDUSTEGEVUS

Räpina maantee omandab üha uuemat ilmet

Valmis koerte
harjutusväljak
Möödunud kuul lõppesid ehitustööd Võru Spordikeskuse staadioni ja Räpina maantee vahele jääval
Räpina mnt 3b kinnistul, mille käigus rajati sinna
koerte harjutusväljak.
Rajati kaks aiaga piiratud ala – üks suurematele
koertele, teine väiksematele –, paigaldati pingid,
prügikastid ja infotahvlid ning koerte treenimiseks
atraktsioonid. Samuti rajati väljakule valgustus.
Ehitustöid teostas Filmer OÜ ja tööde maksumuseks oli 24 825,79 eurot.
Lisaks rajati eraldiseisvate ehitustööde käigus harjutusväljaku juurde u 600 m² asfaldi freespurukattega
parkimisala.

Ehitustööd randades

Täielikult rekonstrueeritud Räpina maantee lõik Vilja tänava ja linnapiiri vahel. Foto: Ulis Guth
Kevade hakul Võru ühel linna põhitänavatest – Räpina maanteel – alanud rekonstrueerimistööd on jõudnud otsustavasse faasi.
Juulis lõppesid ehitustööd Räpina maantee Vilja tänava ja linnapiiri vahelisel
469-meetrisel lõigul. Tulemusena sai aastaid ebatasase ja räsitud teekattega silma
jäänud, kohati kõnniteedeta tänav kaasaegse ilme ning mis kõige tähtsam, paraneb
oluliselt liiklusohutus.
„Halvas seisus olev ja kohati puuduvate kõnniteedega tänavalõik rekonstrueeriti
täielikult. Tänava sõidutee osa sai uue asfaltbetoonkatte, millele rajati nõuetekohane
kandekonstruktsioon ja sademeveekanalisatsioon. Ühele poole tänavat rajati 2,5
meetri laiune betoonkivikattega kõnnitee ning teisele poole sama laiusega asfaltbetoonkattega jalg- ja jalgrattatee,“ täpsustab linnamajanduse osakonna juhataja
Raiko Palm.
„Selgema ja liiklusohutuma lahenduse sai ka varasem ajutise lahendusega Vilja
ja Pika tänava ringristmik. Samuti rajati tööde käigus haljastus, nõuetekohane liiklusmärgistus ja rekonstrueeriti tänavavalgustust.“
Peale eeltoodu rekonstrueeriti Elektrilevi OÜ tellimusel ka maakaablid ning rajati
koostöös tänavaäärsete ettevõtete ja asutustega võimalikult palju ohutu juurdepääsuga parkimiskohti. „Tööde käigus pöörati erilist tähelepanu liiklusohutusele ning
liikumis- ja nägemispuudega jalakäijatele,“ rõhutab Palm.

Ehitustöid teostas Teearu Grupp OÜ tööde lepingulise maksumusega 850 380,64
eurot. Omanikujärelevalve teenust osutas Infragate Eesti AS.
Koostöös Võru Vesi AS-iga jätkatakse hangitud ja juunis alustatud ehitustöödega
Räpina maantee Vilja ja Jüri tänava vahelisel 772-meetrisel lõigul, mis sarnaselt linnapiiri poole jääva lõiguga rekonstrueeritakse täies mahus.
„Käesoleval hetkel lõpetatakse torustike ning tänava kandekonstruktsioonide
ehitusega Kooli ja Jüri tänava vahelises lõigus, kus sõidutee asfaltbetoonkatte alumine kiht peab olema paigaldatud ja liiklus avatud hiljemalt augusti lõpuks. Seejärel
jätkatakse töödega Kooli ja Vilja tänava vahelises lõigus, millest osa tuleb tööde ajal
liiklusele täielikult sulgeda,“ täpsustab Palm.
Jüri ja Vilja tänava vahelise lõigu ehitustööde lõpptähtaeg on novembri lõpus. Töid
teostavad Aigren OÜ ja Kagumerk OÜ ning omanikujärelevalve teenust osutavad
Estpil OÜ ja Lindvill OÜ.
Augusti lõpus või septembri alguses plaanitakse alustada koostöös Võru Vesi ASiga hangitud ning terve järgmise aasta kestvate ehitustöödega Vilja tänaval.
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on eraldanud Räpina maantee
rekonstrueerimiseks, kohaliku tee ehitamiseks juhtumipõhist transiittee investeeringutoetust 690 630 eurot.
Ulis Guth

Möödunud kuul jõudsid lõpule rekonstrueerimisja remonttööd Tamula rannapromenaadil ja Kubija
rannas.
Tööde käigus sai Tamula rannapromenaad uue korrektselt toimiva ja vandaalikindlama valgustuse ning rekonstrueeriti puidust tribüünid, pingid, laudteed ja riietuskabiinide alused. Samuti said uue värvkatte betoonist
piirded ja WC hoone ning korrastati betoonkivisillutist.
Olemasoleva mänguväljaku lähedusse paigaldati uus
laste mänguatraktsioon „Laev“ (pildil).
Ehitustöid teostasid RMC Ehitus OÜ, Kagu Elekter OÜ, GartnerGrupp OÜ ja Tommi Play OÜ. Tööde
kogumaksumuseks oli 506 422,25 eurot. Omanikujärelevalvet teostas Taalri Varahaldus AS.
Kubija rannas rekonstrueeriti juulis vettehüppetorn ning remonditi ja õlitati ranna puitlaudist.
Ehitustöid teostas Filmer OÜ. Tööde maksumuseks oli 8 740,80 eurot.
Raiko Palm,
Linnamajanduse osakonna juhataja

SÜNNIPÄEVAKINK LINNALE

Teeme koos Võru linna rohelisemaks!
Võru linna tuntakse ja teatakse armsa ja hubase puitmajadega linnakesena,
mis sel aastal muutub veelgi kaunimaks ja rohelisemaks. Taevaisale võiks
kõrgelt alla vaadates jääda küll mulje, justkui tähistataks kellegi väärikat tähtpäeva ja kingitaks talle üks suur kimp rohelust. Just sellist kingitust soovitaksegi 235 aasta vanusele linnale üle anda koos linnarahva ja linna sõpradega.
Septembri keskpaigas toimub Võru linnas keskkonnateemaline koguperefestival „Roheline Võru“, mille raames leiavad aset nii töötoad kui ka
istutustalgud. Festivali toetab Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnateadlikkuse programm.
Tulemas on põnevad töötoad Eesti parimate spetsialistide juhendamisel:
räägitakse elurikkusest linnas ehk kuidas iga linlane saab liigirikkust hoida ning
milline mõju on haljastusel linnakeskkonnale. Jagatakse häid nõuandeid väikeaedade haljastamise kohta ehk kuidas leevendada keskkonnaprobleeme haljastuse kaudu, samuti tuleb juttu lindudest ja loomadest linnas ning veekaitsest.
Istutustalgud on osa suurest projektist, mille raames luuakse Koreli kaldale väga vahva õuesõppe- ja rekreatsiooniala.
2015. aasta lõpus viis linnavalitsus linnalehe ja erinevate infolistide kaudu
läbi küsitluse, mille raames koguti ideid, mida kohalikud elanikud Koreli
kaldaalal näha ja teha sooviksid. Saadud tagasiside põhjal rajataksegi lähiajal erinevas vanuses linlastele mõeldes mõnus, mänguline ja tore vaba
aja veetmise koht. Valmib välifitnessi- ja parkuurala, mille rajamist toetab
sinilillekampaania „Anname au!“, mänguväljak ja liumägi, petangiväljak ja
õuesõppealad. Maastiku loomist ja õuesõppeklasside rajamist kaasrahastab
Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014–2020.
Väga suurt rõõmu on põhjust tunda Koreli kaldale loodavast haljastusest.
Linna läbiva oja kalda ääred saavad uue ilme. Rajatakse uus roheala – Koreli
park. Koreli oja maastikuarhitektuurne lahendus lookleb voogava joonena
nagu ojagi. Palju on erinevaid istutusalasid, põõsaid, puid. Märgusõnadeks
on elu- ja liigirikkus. Lisaks saab Koreli pargis olema omanäoline pajude
kollektsioon. „Pajude dendroparki“ on projekteeritud nii suurekasvulisi hõberemmelgaid kui ka keskmise kasvuga madalaid puid ja kõrgeid põõsaid.
Kujunduslikult on taotletud seda, et remmelgad hakkaksid oma pikkade
rippuvate okstega raamima vaadet veepeeglile. Remmelgate valikus on kasutatud palju erinevaid sorte. Keskmise ja madala kasvuga pajud on paigutatud
dendropargi kesksele alale. Lisaks vähem levinud pajudele on dendroparki
projekteeritud ka lihtsamaid ja Eestis levinud liike, seda just hariduslikul

eesmärgil. Haljastuslahendusele seadis osalised piirangud piirkonna looduslik keskkond – Koreli oja oma liigniiske alaga. Teatud aladel on kasutatud
ainult veelembeseid ja niiskust taluvaid taimi.
Kindlasti saab Koreli oja äärest üks linnarahva lemmikkohti. Rajataval
pargil on oluline roll nii õues- kui ka erialasel õppel (dendroloogia), puude
ja põõsagruppide juurde on ette nähtud ka infopostid. See on õppeks sobivaim koht, kuna asub veekogu kaldal ning on mitmete taimede kasvamise
ja putukate, lindude ja ka loomade elu- ning toitumise paik.
Festival „Roheline Võru“ algab Võru linna keskväljakul reedel,
13. septembril kell 17 töötubadega ning õhtul algusega kell 20 toimub
ansambli ÖÖSORR kontsert.Öösorr, muide, on kuulutatud käesoleva aasta
linnuks. Kõik toimub mõnusas hubases õhkkonnas ning üritustele sobib
kuulama ja arutama tulla ka lastega.

Festivali teisel päeval, 14. septembril algusega kell 10 saavad kõik soovijad Koreli oja kaldal kaasa lüüa puude istutamisel. Istikute ja juhendamise eest kannab hoolt linnavalitsus.
Ootame kõiki festivalile ning istutustalgutele! Anna teada oma soovist osaleda talgutel ja registreeri end lingi kaudu, mille leiad aadressilt
www.voru.ee, või helista telefonil 785 0900.
Festivali ajakava on leitav Võru linna Facebooki lehelt ja Võru veebilehelt.
Tule ja teeme koos Võru linnale kauni kingituse!
Tiina Hallimäe, arendusnõunik
Anne Vahtla, haljastuse ja linnakujunduse spetsialist
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Võru linnavolikogu istung 19. juunil
Võru linna 2018. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitati Võru linna 2018. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne.
Aruandes on konsolideeritud Võru linnavalitsuse,
tema hallatavate asutuste, AS-i Võru Vesi, SA Võru
Spordikeskus, SA Võru Pensionäride Päevakeskuse,
SA Võru Kannel ja OÜ Taristuhaldus majandustulemused. Majandusaasta aruandele on teostanud audiitorkontrolli audiitorühing AUDEST AUDIITORTEENUSTE OÜ.
Võru linna teenetemärgi saab Malle-Hedi
Henning (loe lähemalt lk 8)
Linnavara võõrandamine otsustuskorras ja
vara omandamine
Otsustati võõrandada tasuta otsustuskorras Võru linna
omandis olevast F. R. Kreutzwaldi tn 39a kinnisasjast
umbes 148 m² suurune osa liitmiseks F. R. Kreutzwaldi
tn 39 kinnistuga ning omandada F. R. Kreutzwaldi tn
39 kinnistust umbes 132 m² suurune osa liitmiseks
F. R. Kreutzwaldi tn 39a kinnistuga.
Võru linn omandas F. R. Kreutzwaldi tn 39a kinnistu kinkena kultuurimajale Kannel vajalike parkimiskohtade rajamiseks. Kinnistul paikneb hooneosa, mis

on ehitisregistrisse kantud eraldiseisva hoonena, kuid
ehituslikult moodustab terviku F. R. Kreutzwaldi tn 39
kinnistul asuva hoonega. Võru linn ei vaja hoonet ja
seda ümbritsevat teenindusmaad valitsemise otstarbel.
Otstarbekas on omandada parkimiskohtade rajamiseks
maad F. R. Kreutzwaldi tn 39 kinnistu koosseisust.
Linnavara võõrandamine otsustuskorras ja
vara omandamine
Otsustati võõrandada Kroonikeskus OÜ-le Võru linnale kuuluvast Kooli tn 8 kinnisasjast umbes 1917 m²
suurune osa hinnaga 10 €/m² liitmiseks Kooli tn 6
kinnisasjaga tingimusel, et Kroonikeskus OÜ võõrandab Võru linnale Kooli tn 4 kinnisasjast umbes 209 m²
suuruse osa (jalgtee) hinnaga 10 €/m² liitmiseks Kooli
tn 8 kinnisasjaga.
Käesoleval ajal ei vaja Võru linn võõrandatavat
kinnistu osa valitsemise otstarbel, kuna rajatava
Koreli oja rekreatsiooniala ehitusprojekt antud maaala sihtotstarbelist kasutusele võtmist ette ei näe.
Kroonikeskus OÜ vajab maa-ala Kagukeskuse
toimimiseks ja teenindamiseks ning parkla rajamisega paranevad piirkonna parkimistingimused.
Kooli tn 4 kinnistul asuv jalgtee ühendab Liiva ja
Kooli tänavaid, on aktiivses kasutuses ning vajalik
linna avaliku teena.

Võru linnavalitsuse istungitel
Ürituste kooskõlastamine ja maa-alade sulgemine
Füüsilisest isikust ettevõtjale Sirle Sillaste anti nõusolek
avaliku ürituse „Võru laat” korraldamiseks 23. augustil
2019 kell 9–16 Võru keskväljakul. Mittetulundusühingule
G.M.Racing Spordiklubi anti nõusolek autoralli Eesti ja
Läti meistrivõitluste etapi „17. Lõuna-Eesti ralli” raames
avaliku ürituse korraldamiseks ning Võru linna tänavate,
parklate ja väljaku sulgemiseks 30. ja 31. augustil 2019 mõlemal päeval kell 7–23. Keskväljak on suletud ralli avatseremooniaks 30. augustil kell 16–23 ja lõputseremooniaks
31. augustil kell 17.30–23. Tänavad ja parklad (Paju tn, Jüri
tn, Räpina mnt, Petseri tn, Kooli tn, Võru Spordikeskuse ja
Nooruse kaubanduskeskuse juures asuvad parklad) suletakse lisakatseteks 30. augustil kell 17.30–23 ning Ekspordi
ja Raami tänavad võistlusautode hooldusalaks 30. ja 31.
augustil kell 7–23 (loe ka lk 16).
Maakasutuse sihtotstarbe muutmine
Katariina allee 6 maakasutuse sihtotstarbeks määrati
100% elamumaa.
Abihoone püstitamiseks projekteerimistingimuste kinnitamine
Nõustuti Savi tn 16 kinnistule abihoone püstitamisega

ilma detailplaneeringut
koostamata ning kinnitati
projekteerimistingimused.
Enampakkumise
korraldamine vara
võõrandamiseks
Otsustati korraldada
enampakkumine korteriomandi aadressiga Võru linn,
Vilja tn 18b korteri nr 20 (üldpindalaga 46,3 m²) võõrandamiseks, alghinnaga 24 000 eurot.
Ehituslubade väljastamine
Väljastati ehitusluba kaugküttetorustiku ehitamiseks
asukohtadega Lille tn 16, F. R. Kreutzwaldi tn 59,
F. R. Kreutzwaldi tn 59b, F. R. Kreutzwaldi tn 59c; ehitusluba tootmishoone laiendamiseks asukohaga Kivimurru tn 2; ehitusluba tee ümberehitamiseks asukohtadega Vilja tänav, Tartu tänav T1, Viki tänav T1; ehitusluba sademeveetorustike ehitamiseks asukohtadega
Kivi tänav T1, Kivi tn 11; ehitusluba kaugküttetorustike
ehitamiseks asukohtadega Põllu tänav T1, Põllu tn 1,
Põllu tn 1b, Põllu tn 1d, Põllu tn 1e, Põllu tn 1f, Põllu tn 1j,
Pikk tn 2a, Räpina mnt 14.

Detailplaneeringu kehtestamine
Kehtestati „Kalmuse tn 16a ja lähiala detailplaneering". Planeeringuala suurusega u 2 ha asub Taara
asumis Kalmuse tänava ja Koreli oja vahel. Planeeringuga jagati Kalmuse tn 16a katastriüksus kuueks
elamumaa ja üheks üldkasutatava maa sihtotstarbega krundiks. Määrati lubatud hoonestusalad ja
maakütte rajamise võimalus Koreli ojja. Planeeringulahendus muudab Võru linna üldplaneeringut.
Detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
Otsustati algatada Luha tn 16 kinnistu ja lähiala
detailplaneeringu koostamine eesmärgiga muuta
maa-ala sihtotstarvet, määrata ehitusõigused vabaajakeskuse püstitamiseks ja teede, parkimise
ning tehnovõrkude paigutused. Algatatakse ka
keskkonnamõju strateegiline hindamine. Detailplaneeringu algatamise ettepaneku Luha tn 16
kinnistule esitas aktsiaselts „Johnny“. Planeeritava maa-ala suurus on u 10 ha. Planeeringu algatamise ettepaneku kohaselt soovitakse määrata
ehitusõigused multifunktsionaalse vabaajakeskuse hoone püstitamiseks, kuhu on planeeritud
täismõõtmetega jäähall, tennisehall, ujula/spaa,
kino, hotell. Kogu planeeritav hoonealune pind
on umbes 19 000 m². Samuti soovitakse planeerida alad võrkpalli, tennise, korvpalli, squashi
väliväljakutele, pargile ja koerte jalutamise väljakule. Maakasutuse sihtotstarbeks kavandatakse

määrata ärimaa, üldkasutatav maa ja transpordimaa. Maakasutuse sihtotstarbe muutmine ja
ehitusõiguste määramine Luha tn 16 kinnistule
muudab Võru linna üldplaneeringut.
Maakasutuse juhtotstarbe muutmine ei põhjusta olulist linnaruumilist mõju, arvestades, et ka
üldplaneeringus määratud otstarve eeldab ala hoonestamist ja selleks vajaliku taristu rajamist. Nii
turismi kui ka kohalike elanike heaolu seisukohalt
on oluline kavandatava vabaajakeskuse olemasolu
Võru linnas. Luha tn 16 kinnistu on sobilik, kuna
on piisava suurusega, hea ligipääsuga ning lähedus
teiste äriettevõtetega võimaldab luua ühtse äri- ja
teeninduspiirkonna. Vabaajakeskusesse on planeeritud veekeskus, mille rajamise toetamine on välja
toodud investeeringuna Võru linna arengukavas.
Koostatava planeeringuga ei ole lubatud katkestada
Võru linna peamiselt puhkealana väljaarendatavat
nn "rohelist ringi", mis on oluline ühendus linna
rekreatsioonialade vahel.
„Võru linna arengukava 2017–2035" muutmine
Volikogus läbis esimese lugemise „Võru linna arengukava 2017–2035“ tegevuskava muutmise eelnõu.
Tegevuskavast on välja on võetud teostatud tegevused, tegevusi ja aastaarve on täpsustatud ning juurde
on lisatud tegevusi, mille teostamine plaanitakse
lähiaastatel.
Muudatusettepanekuid oodatakse 27. augustiks
2019.

Kasutuslubade väljastamine
Väljastati kasutusluba kauplusehoonele asukohaga
Niidu tn 8; sõiduteele asukohaga Niidu tänav T1;
kaugküttetorustikule asukohaga Lille tänav T1; reovee kanalisatsioonitorustikule asukohaga Lille tänav
T1; sademevee kanalisatsioonitorustikule asukohaga
Niidu tänav T1, Niidu tänav T2, Lille tänav T1, Jüri
tänav; veetorustikule asukohaga Lille tänav T1; üksikelamule asukohaga Veskijärve tn 5; abihoonele asukohaga Võrumõisa tee 30a; ärihoonele asukohaga
Räpina mnt 18a ja abihoonele asukohaga Kase tn 2a.

jagamisega kolmeks. Moodustatavatele katastriüksustele määrati aadressid ja sihtotstarbed järgnevalt:
Räpina mnt 16a – sihtotstarve 100% ärimaa, Räpina
mnt 16b – sihtotstarve 100% tootmismaa, Räpina
maantee T4 – sihtotstarve 100% transpordimaa.

Riigihanke tulemuse kinnitamine
AS-iga Eesti Keskkonnateenused pikendatakse korraldatud jäätmeveo lepingut samadel tingimustel
järgnevaks kaheks aastaks. Riigihanke „Koreli oja
rohekoridori ja rekreatsiooniala rajamine" võitis 654
159,19 euroga (hind käibemaksuta) OÜ Kivipartner.

Äriruumi üürilepingu pikendamine
Otsustati pikendada Võru Linnavalitsuse ja MTÜ
Võrumaa Lasterikkad vahel 2. juunil 2015 sõlmitud
äriruumi üürilepingut nr 529, tähtajaga kuni 30. juuni
2020.

Sihtasutuse nõukogu liikme tagasikutsumine
ja uue nõukogu liikme nimetamine
Sihtasutuse Võru Pensionäride Päevakeskus nõukogust kutsuti tagasi Piia Õispuu ning uueks liikmeks
määrati Siiri Konksi.
Räpina mnt 16a katastriüksuse jagamine
Nõustuti Räpina mnt 16a katastriüksuse (pindala
10 446 m², sihtotstarve 70% tootmismaa, 30% ärimaa)

Müügikoha hooajaliseks laiendamiseks kooskõlastuse andmine
Osaühingule Bona Verbum anti luba müügikoha hooajalise laienduse paigaldamiseks F. R. Kreutzwaldi tn 42
maja ette ajavahemikul 17. juuli – 17. september 2019.

Isikliku kasutusõiguse seadmine
Otsustati anda nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Danpower Eesti AS-i kasuks Põllu tn T1 kinnistule
(registriosa nr 2743441, katastritunnus 91901:011:0074,
pindala 36 924 m², sihtotstarve transpordimaa).
Toetuse andmine
Otsustati toetada mittetulundusühingut Tartu Noorte
Autorite Koondis kirjanduskonverentsi „Olavi Ruitlane 50” korraldamisel 800 euroga.

TASUB TEADA

Ranitsatoetus 1. klassi astujale

Lasteaia õppekulust vabastuse taotlemine

2019. aastal toetab Võru linn oma 1. klassi astuvaid lapsi 100 euro suuruse
ranitsatoetusega. Ranitsatoetust saab taotleda kuni 15. septembrini, täites
vormikohase avalduse.
Ranitsatoetus on ühekordne toetus, mida makstakse Võru linna eelarvest
esimesse klassi mineva lapse vanemale, eestkostjale või hooldajale, kellel endal
ja kelle kooli mineval lapsel on 2019. aasta 1. jaanuari seisuga rahvastikuregistris
elukoha aadressiks Võru linn. Väljapoole Võru linna õppima asuvale lapsele
toetuse taotlemisel tuleb lisaks avaldusele esitada kooli tõend. Ranitsatoetus
kantakse avalduse esitaja arvelduskontole või makstakse välja Võru linnavalitsuse kassast pärast 1. augustit 15 tööpäeva jooksul, alates avalduse esitamisest.
Ranitsatoetuse maksmise kord ja avalduse blankett on kättesaadavad Võru
linna veebilehel www.voru.ee (Haridus, kultuur, sport/Teenused ja toetused)
ning linnavalitsuse infosaalis, kuhu saab avalduse esitada. Samuti võib avalduse
saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@voru.ee või postiga aadressile Jüri 11, 65620 Võru.
Anita Kikas,
haridusnõunik

20. augustini saab esitada Võru linnavalitsusele taotlusi lasteaia õppekulu maksmisest
vabastuse saamiseks perioodiks 1. september 2019 – 31. august 2020 (v.a juuli).
Õigus taotleda lasteaia õppekulu maksmisest vabastamist on vanemal või teda asendaval
isikul, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Võru linn ning kellel on kolm või
enam alla 18-aastast või üle 18-aastast last, kes õpivad põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse statsionaarses õppes, v.a gümnaasiumijärgses kutseõppes.

31. augustil algusega kell 11 toimub
Võru kultuurimajas Kannel Võru linna lusikapidu
selle aasta esimesel poolaastal sündinud
väikestele võrulastele ja nende vanematele.
Pisikesi võrulasi tervitab ja kingib hõbelusika Võru
linnapea Anti Allas. Teie pere jäädvustab pildile
fotograaf Tõnis Anton.
Olete oodatud!
6. septembril kell 9–16
MIHKLILAAT
Võrus linna uuel keskväljakul
Tel 5661 8707

Õppetasu maksmisest vabastamine toimub vormikohase avalduse esitamisega. Vabastamise kord ja taotluse vorm on kättesaadavad Võru linna veebilehel www.voru.ee (Haridus,
kultuur, sport/Teenused ja toetused) ning linnavalitsuse infosaalis, kus võetakse vastu ka
taotlusi. Samuti võib taotluse saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil info@voru.
ee või postiga aadressil Jüri 11, 65620 Võru.
Anita Kikas,
haridusnõunik

Head linlased!
Tuletame meelde, et ettepanekuid
„Võru linna arengukava 2017–2035”
täiendamiseks ja muutmiseks saab
esitada kuni 27. augustini 2019
aadressil Jüri tn 11 või
e-posti teel info@voru.ee.
Arengukava eelnõu on
kättesaadav veebiaadressilt
http://www.voru.ee/et/
menetluses-olevad-eelnoud.
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Võru Kreutzwaldi Kooli asub juhtima Taavi Karu
Võru Kreutzwaldi Kooli uueks direktoriks valiti Taavi Karu, kes alustab tööd
19. augustil.
„Taavi Karu puhul on tegemist tööka inimesega, kellel on selge ja huvitav
visioon tulevikukoolist. Ta on ennast varasematel töökohtadel tõestanud tõsiseltvõetava partnerina,“ kommenteeris valikut abilinnapea Sixten Sild.
Varasemalt on Taavi Karu töötanud pikalt kaubandus- ja turundusvaldkonnas juhtivatel kohtadel ning alates möödunud aasta aprillist vedanud
Võrumaa Omavalitsuste Liidus avalike teenuste koosloome arendamise projekti. Taavi Karu panustab aktiivselt kogukondlikku tegevusse, sh haridusvaldkonna edendamisse.
„Mulle on oluline, et Võrumaal on hea elada. Selle tähtsaks eelduseks on
hea haridus. Võru Kreutzwaldi Kool kannab vastutusrikast rolli, et meie lastest
kasvavad iseseisvalt otsustavad, tegutsevad ja vastutavad inimesed. On suur au
ja väljakutse olla osaline seda toetava keskkonna loomisel. Saan rakendada oma
seniseid kogemusi, et luua koos kooli töötajatega lastele parim paik kasvamiseks
ja õppimiseks,“ ütles Taavi Karu.
Taavi Karu valiti välja viie kandidaadi seast.
Marianne Mett,
avalike suhete spetsialist

Õppeaasta avaaktused Võru
linna koolides 2. septembril
Võru Kesklinna Kool
Kell 10 kooli hoovis
(Vabaduse 12)

Võru Gümnaasium
Kell 12 kooli siseõuel
(Seminari 1)

Võru Järve Kool
Kell 11 kooli saalis (Liiva 12)

Võru Täiskasvanute Gümnaasium
Kell 16 kooli saalis (Jüri 42)

Võru Kreutzwaldi Kool
Kell 10.00 Kreutzwaldi pargis
Fr. R. Kreutzwaldi ausamba
juures (aktusele järgneb kogu
koolipere rongkäik koolimaja
juurde, kooli aulas jätkub
esimeste klasside aktus,
vanemad klassid jätkavad
klassijuhatajatunniga)
Lauluisa kooli uus direktor Taavi Karu. Foto: Grethe Rõõm

Väike Werrone Kool
Kell 12 kooli saalis (Kreutzwaldi 34)
Võru Muusikakool
Kooli saalis (Vabaduse 5)
2. septembril kell 15
I klassi õpilastele
5. septembril kell 17
eelkooli
õpilastele ja kell 18
stuudioõpilastele

PIIRIÜLESED PRAKTIKAD

Algas Eesti-Vene piiriülene
koostööprojekt „SaveSmart“
Mai lõpus allkirjastasid Eesti-Vene piiriülese koostööprojekti „SaveSmart“
toetuslepingu projekti juhtpartner Tartu Regiooni Energiaagentuuri juhatuse liige Martin Kikas ja Eesti-Vene programmi korraldusasutuse juht
Ege Ello.
Projekti „SaveSmart“ eesmärk on parandada avalikus kasutuses olevate
hoonete energiatõhusust Eestis ja Pihkva oblastis, võttes hoonete renoveerimisel kasutusele uusi tehnoloogiaid ja nutikaid lahendusi.
„Energiasääst ei ole uus teema. Samas, tehnoloogia areng pakub järjest
uusi nutikaid lahendusi ja tõhusamaid süsteeme meie energiatarbimise
juhtimiseks hoonetes. Just selliseid lahendusi me püüamegi tutvustada ja
rakendada, et saavutada oma vajadustele vastav energiatarbimine,“ kommenteeris Martin Kikas.
Projekti käigus renoveeritakse Rõuge kultuurikeskuse kütte- ja ventilatsioonisüsteem, Obinitsa külakeskuse hoonele paigaldatakse päikesepaneelide poolt toodetud energia salvestussüsteem. Pihkva oblastis Porhovi
linnas renoveeritakse lasteaed ja Ostrovis gümnaasiumihoone küttesüsteem, lisaks vahetatakse seal välja aknad. Võru linnavalitsus projekteerib
projekti kaasabil energiatõhusaks Jüri tn 54 ehk kõigile teada Võrumaa
Keskraamatukogu hoone. „Raamatukogul vajab väline fassaad uuendamist, samuti vajab hoone energiatõhususe suurendamist. Tänu projektile
saame teha olulised esimesed sammud selles suunas,“ kommenteeris Võru
linnapea Anti Allas.
Samuti korraldatakse õppereise, töötubasid, seminare ja koolitusprogramme, mille jooksul tutvustatakse kohalike omavalitsuste ja teiste avaliku
sektori asutuste spetsialistidele erinevaid võimalusi, kuidas avalike hoonete renoveerimisel saavutada uute lahenduste ja tehnoloogiate kasutamise
tulemusena oluline energiasääst. Samuti koostatakse standardsed energiasäästualased soovitused eri tüüpi avalike hoonete (sh tehnosüsteemide)
renoveerimiseks.

Projektis osalevad Eestist lisaks Tartu Regiooni Energiaagentuurile
Võru linnavalitsus ning Setomaa ja Rõuge vallavalitsused. Venemaalt on
projekti partneriteks Ostrovi ja Porhovi rajoonide administratsioonid.
Assotsieerunud partneritena toetavad projekti elluviimist Pihkva oblasti
ehitus-, elamumajanduse ning energeetikakomiteed ning Eesti Linnade ja
Valdade Liit ja Rakvere linnavalitsus.
Projekti kogumaksumus on 589 510 eurot, millest ca 85% ehk
498 766 eurot rahastatakse Eesti-Vene piiriülese koostöö programmist.
Võru linna tegevused projektis on 57 000 eurot, sellest 11 400 eurot on
linna omafinantseering.
Projekti lõpuks ehk 2022. aasta maikuuks on suurenenud avaliku sektori
asutuste spetsialistide teadlikkus uuenduslikest energiasäästuvõimalustest
avalikes hoonetes. Samuti on paranenud avaliku sektori spetsialistide suutlikkus kavandada ja teostada avalike hoonete energiatõhusat renoveerimist
ja haldamist.
Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et
soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu.
Lisainformatsioon ja kontaktid:
Tiina Hallimäe, tiina.hallimae@voru.ee, tel 785 0922
Martin Kikas, martin.kikas@trea.ee
Neeme Kärbo, neeme.karbo@trea.ee

Keeleõpe legendide abil –
huvitav võimalus!
Just sellise meetodi abil on seitsme riigi (Belgia, Hispaania, Prantsusmaa,
Itaalia, Sloveenia, Kreeka ja Eesti) partnerasutused võtnud nõuks täiskasvanud õppijate inglise keelt arendada – tegemist on Erasmus+ programmist
rahastuse saanud projektiga „Neli elementi – legendid ja lood“ (https://
lib.werro.ee/raamatukogust/rahvusvaheline-koost%C3%B6%C3%B6/
neli-elementi-legendid-ja-lood).
Eesti riiki esindab projektis Võrumaa Keskraamatukogu. On suur rõõm
ja au olla selles rahvusvahelises seltskonnas, kus partnerite vahel toimib
suurepärane sünergia ja üha uued ideed ning mõtted algset projekti aina
paremaks muudavad.
Projekti mõte ja ehk ka omapärasus, tänu millele see projekt 2018. aastal
rahastuse sai, on keeleõppe sidumine pärandkultuuriga. Nimelt saab projekti tulemusena valminud digitaalse raamatu abil õpetada inglise keelt,
kasutades selleks kõigi projektis osalevate riikide legende. Põnev ja mitu kärbest ühe hoobiga käes! Õppija saab keele selgemaks ja ühtlasi õpib tundma
erinevate riikide nelja elemendiga (tuli, vesi, õhk ja maa) seotud legende,
müüte ja muinasjutte. Loomulikult arenevad selle projekti tulemusena ka
täiskasvanud õppijate digitaalsed oskused, sest õppetükkidele saab ju ligi
ikka interneti vahendusel. Lisaks on plaanis 20 legendi tõlkida viipekeelde,
et ka kuulmishäiretega inimesed projekti tulemustest osa saaksid.
Töö selle projektiga on kestnud vähem kui aasta ja praeguseks on valmis
projekti koduleht http://www.4-elements.eu/en koos kaardiga, millel on
viited projektis osalevate riikide legendidele, kokku on neid 84, igast riigist
12 legendi. Koduleht täieneb pidevalt vastavalt sellele, kui kaugele oma projektitöödega jõudnud oleme. Nelja elemendiga seotud legendide otsimine,
väljavalimine, illustreerivate piltide leidmine ja seejärel legendide inglise
keelde tõlkimine on olnud väga mahukas töö. On ju igas riigis tuhandeid
legende, mille seast valida, ja teksti keerulisuse tõttu pole nende tõlkimine
samuti just kõige lihtsam. Nüüdseks on legendide kogumik olemas ja selle
baasil saab jätkata digitaalse raamatu loomisega.

Projektikaaslased Rõugega tutvumas.

Juuli lõpus kohtusid projektipartnerid Võrumaa Keskraamatukogus,
kus kahe pika tööpäeva jooksul jõuti analüüsida seni tehtut ja arutleda
edasiste tegevuste üle. Pärast tööd külastati Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumi, Kirepi raamatukogu ja Kirepil, Rõuges ning Haanjas asuvaid imelisi legendidega seotud paiku.
Septembris toimub Hispaanias Reusis kolm päeva kestev treening
projektis osalejatele, mille käigus kõik partnerasutused peavad läbi viima
töötoa. Võrumaa Keskraamatukogu korraldab töötoa teemal „Täiskasvanud õppijate teadlikkuse suurendamine kultuuripärandi olulisusest

informaalses hariduskeskkonnas (nt raamatukogud ja muuseumid) näost
näkku ja veebipõhiste tegevuste kaudu“.
Loodetavasti suutsin tekitada huvi selle toreda projekti vastu ja 2020.
aasta novembris pärast projekti lõplikku valmimist saab iga asjast huvitatud keeleõpetaja oma täiskasvanud õppijatega uusi õppematerjale kasutada. Põnevat õpetamist!
Merle Koik,
Võrumaa Keskraamatukogu arendusjuht
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FESTIVALI JÄRELKAJA

Võrus toimus pikima ajalooga pärimustantsu festival Eestis
18.-21. juulini Võrus toimunud, pikima ajalooga pärimustantsu festival Eestis tõi kokku ligi 200 esinejat maailma eri paigust ja mitusada
tantsijat Eestist ning muutis Võru taas tantsupealinnaks.
„See tähendab, et kahekümne viiendat korda segunesid siin erinevad traditsioonid ja killuke maailma tantsukultuurist tuli meile
koju kätte,“ iseloomustas Eesti ainukest rahvusvahelist iga-aastast
rahvatantsufestivali selle üks juhte Tiia Must. Tema andmetel pole nii

suure pagasiga rahvusvahelist tantsufestivali lähema 400 kilomeetri
raadiuses kusagil.
Et on juubeliaasta, siis tõid korraldajad huviliste ette need parimad
palad, mis on külalisi aastate jooksul enim köitnud ja ilma milleta
ühtki folklooripidu ette ei kujuta. Põhitähelepanu oli muidugi tantsul. Kohal oli kaheksa välisrühma kuuest paigast: ansambel Les Bons
Diables Kanadast, Ihna Saksamaalt, Nowa Huta Poolast, Murseskem

Mari Eli vabariigist, Rosstan ja Pskovskie Kruzheva Venemaalt, Ara
de Madrid Hispaaniast ning Lõuna-Tšiili ülikooli rahvatantsuansambel. Kõik väga omapärased rühmad, kes lisaks tantsukontsertidele
õpetasid publikule ka oma maa tantse ning tutvustasid rahvarõivaid
ja kombeid.
Nelja päeva jooksul toimus festivali raames linnas, Võrumaal ja
kaugemalgi üle 60 kontserdi ja töötoa.

Eksootikat „suure lombi“ tagant – esineb Lõuna-Tšiili ülikooli rahvatantsuansambel. Foto: Gert Lutter

Kultuuride kohtumine lõõtsameister August Teppo sünnikodus Loosul.
Foto: Gert Lutter

Rohkearvulist publikut paelunud sünnipäevakontsert Võru keskväljakul. Foto: Veljo Laugamõts

Teppo lõõtsa võistumängimise võitis Rasmus Kadaja Festivali toimkonna
tänusõnad kogukonnale

25. rahvusvahelise Võru pärimustantsu festivali raames tänavu
juba 31. korda Võrus peetud legendaarse lõõtsa võistumängimise
võitjaks ässade klassis kuulutati Rasmus Kadaja, kes oli kahtluseta
parim mängija žürii hinnangul, aga sai lisaks ka publiku lemmiku
tiitli kõigi 25 võistleja seas.
Ässade klassis järgnesid võitjale II ja III kohta jaganud Ants
Järv ja Anti Nöör. Täiskasvanute klassis võitis lõõtsamängijate jõukatsumise Tõnis Taul, noortest Kertu Hordo ja Mart Kirotar, algajate klassi mängijatest oli parim Tiimar Tartes.
Võru valla eripreemia sai Taivo Leis ning eripreemia kõige omapärasema mängustiili eest Ülar Saarniit.
Lõõtsamängu võistlustel on Võrus juba aastakümnete pikkune
traditsioon, mida üha uued mängijate ja kuulajate põlvkonnad
edasi kannavad. Teppo tüüpi lõõtsadel võistu mängimine on Võru
pärimustantsu festivali kavas algusest alates.
Lõõtsavõistluse enda vanust on aga enamgi – esimest korda
võeti mõõtu juba 1971. aastal. Neljal korral on kuulutatud välja ka
lõõtsakuningas, kes on selle krooni saanud kolmekordse ässade
klassi võitjana.
Žüriis olid seekord lõõtsamängu hindamas Kadri Laube, Toomas Ojasaar, Harri Lindmets ja Siiri Konksi.

Tänavuse Teppo lõõtsavõistluse võitja Rasmus Kadaja.
Foto: Priidu Teppo

NOORSOOTÖÖ

Võru õpilasmaleva suvest
Juulikuus võis Võrus näha tegutsemas hallides särkides noori, kes aitasid mitmete eriilmeliste töödega
Võru linnas ja vallas. Tegemist oli
Võru õpilasmaleva noortega, kes
töötasid kahes vahetuses: 1.–12.
juulil linnarühm ning 15.–26.
juulil Navi malevarühm. Töid
tehti Võru linnas ja vallas, Oraval maasikapõllul, Piusal ning A1
Marketis ja Circle K teenindusjaamas. Kahes vahetuses osales Võru
linnast ja vallast kokku 56 noort.
Lisaks tööle käib maleva juurde
tööväline programm, kus on väga
oluline töö ja töötamisega seotud
koolitused, aga ka meelelahutuslik
osa.
Sel aastal oli maleva teemaks
keskkond ja selle säästmine. Malevlased said teadmisi prügi sorteerimisest, selle olulisusest ning toimusid arutelud, kuidas hoida loodust enda ümber. Koos meisterdati
kollaaže keskkonnasäästlikkusest ja
peeti maha vahva laserlahing. Kui
Õpilasmalevlased puhkehetkel
laserlahingut pidamas.
Foto: Maivi Liiskmann

linnarühma malevlased suundusid pärast pealelõunaseid tegevusi
oma kodudesse, siis Navi rühmas
ööbisid malevlased koos Navi seltsimajas ning said üheskoos teha
erinevaid tegevusi, mis arendasid
noorte suhtlemisoskust ja üksteisega arvestamist.

Oma panuse andsid noored ka
Võru Lastefestivali toimumisse,
olles festivalil vabatahtlikud. Lähipäevil osaleb Võru õpilasmalev üle-eestilisel õpilasmalevate
kokkutulekul.
Täname kõiki koostööpartnereid tööandjaid ja toetajaid, tänu
kellele saime pakkuda noortele
töökat suve ja mõtestatult sisustatud vaba aega! Kindlasti ootame noori malevas osalema ka

järgmisel suvel, kuid seniks on
Võru Noortekeskusel plaanis veel
mitmeid põnevaid tegevusi ning
juba septembri algusest ootame
kõiki jälle külastama meid aadressil Jüri 54.
Jälgige meie tegevusi Facebookis ja tegusat suve lõppu kõigile
noortele!
Kauri Kaljuste,
noorsootöötaja

Võru pärimustantsu festivali toimkond tänab kõiki kohalikke esinejaid
ja publikut, kes võtsid aega nii muu ilma kui ka kodukandi tantsude
nautimiseks! Hea on mõelda, et igasuvine maailmatants meie õuel
paljudele korda läheb, et nii paljud kaaslinlased ise suudavad mujalt
tulnud tantsurahvale omakandi samme näidata.
Muidugi ollakse vaimustuses väliskülalistest, aga ühe kogukonna
paikkondlik areng sõltub eelkõige usust oma inimestesse, huvist iga
kohaliku inimese vastu, valmisolekust toetada teist ja ise pakkuda,
osaleda, õppida, jälgida ja avastada nii ennast kui ka teisi meeldivas
ühistegevuses.
„Need võistumängimised – see on suurepärane! Mida rohkem
inimesi mängib, seda vahvam see on. Mõtle, kuidas inimene ennast
arendab, kuidas ta saab oma stressi maha. Kuidas ta leiab oma elule
sisu, mis teda rahuldab, mis toob teistele ka elamusi,” ütles kunagine
festivali toimkonna tervisehaldjas Riina Paat lõõtspillimängijate toredale järelkasvule mõeldes.
Kuldsed sõnad, mida võib siduda kõigi isiksust arendavate ja
stressi maandavate toimingutega. Mida enam sisu on igas inimeses,
seda tugevam ja tervem on meie kogukond väärikas Võru linnas.
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Võru linn tähistab oma 235. sünnipäeva
Võru linn tähistab tänavu oma 235. sünnipäeva 16.–18. augustil toimuvate traditsiooniliste linnapäevadega, mille mitmekesine programm pakub põnevust igale vanusegrupile.
Kolm päeva vältavate pidustuste ühendavaks teljeks on reedel, 16. augustil kell 15 algavad perepäevad „Koton om hää“ (lähemalt loe lk 8), mis nagu valdav osa linnapäevade teistest sündmustest
toimuvad uuenenud ajaloolisel keskväljakul. Kireva sündmusteahela käivitab traditsiooniliselt linlaste
ja külaliste ühine rongkäik vanatehnikaklubi Vänt vahva autokolonniga, mis algab seekord kell 16
Kreutzwaldi pargist, kulgeb mööda Katariina alleed ja suundub Võru uuenenud ajaloolisele keskväljakule. Sünnipäeva suursugune avalöök jätkub samas muusika-, käsitöö-, spordi-, tantsu- ja kunstiprogrammiga ning vanatehnika näituse ja tutvustusega. Kell 17 saab maitsta hiigelsuurt sünnipäevatorti.
Kell 20 algab linna keskväljakul südaööni kestev rahvapidu tantsuga. Esinevad Goldies Oldies Võru
sõpruslinnast Suwalkist ning kohalikud ansamblid Gelm ja Hea Story.
Laupäeval, 17. augustil kell 9 avatakse keskväljakul Võru linnapäevade laat ning kell 10 jätkuvad perepäevad „Koton om hää“. Tihedas sünnipäevaprogrammis väärib eraldi äramärkimist
15. korda toimuv 1784 meetri linnajooks, mis koondub tänavu uuendusena keskväljakule ja kulgeb
selle vahetus läheduses (lähem info ja kaart lk 9). Võistlus toimub traditsiooniliselt teatejooksuna, kus
üks võistkonna liige jookseb 1000 m, teine 700 m, kolmas 80 m ja ankrumees 4 m, ning algab kell 14.
Osaleda saab organisatsioonide, klubide ja perede kategoorias. Spordiprogramm linna keskväljakul
jätkub kell 15 rammumeeste võistlusega „Võru linna vägilane 2019“. Kell 14–17 on Tamula rannaalal
avatud JJ-Street Tantsukooli noorteala, kus on samuti kavas nii sporti kui ka liikumist.
Päeva lõpetab Tamula järvelaval kell 20 algav sünnipäevakontsert, kus esineb Marju Länik ja tema
ansambel. Samas antakse üle ka Võru linna teenetemärk ning toimub konkursside „Kaunid kodud
2019“ ja „Lilleline Võru“ parimate tunnustamine. Kõige lõpuks saab nautida iga-aastast ilutulestikku.
Pühapäev, 18. august on peamiselt puhkpillimuusika päralt, kuna ohjad haaravad enda kätte linnapäevadega samaaegselt toimuva XXIV rahvusvahelise festivali „Võru vaskpillipäevad“ esinejad.
Kui enamik vaskpillipäevade sündmusi toimub Kandle kultuurimajas (lähemalt loe lk 9), siis viimasel päeval kolitakse tänavale. Kell 17 algab linna keskväljakul pidupäevakontsert „Võru kõla – 235“
Peterburi ja Eesti muusikatalentide suvesümfoonia, Eesti Noorte Kontsertorkestri, Festivalibrassi ja
solistide esituses.
Linnapäevade täpse ajakava leiad lk 10.
Ulis Guth

Hetk mullusest rongkäigust. Foto: Ulis Guth

Kutse linnapäevade rongkäiku!
Hea võrulane ja Võru-meelne! Oled oodatud Võru linna 235. sünnipäevale pühendatud rongkäiku,
mis algab 16. augustil kell 16 Kreutzwaldi pargist (kogunemine kell 15.35) ning suundub mööda
Katariina alleed Võru keskväljakule, ühinedes linnapäevade raames toimuvate perepäevadega. Palume
teid lahkesti koos sõprade või kollektiiviga osalema! Kaasa võtke kogukonnale omast sümboolikat,
riietuge kostüümidesse või olge lihtsalt heas tujus!
Tore, kui saate osalemisest märku anda kultuurispetsialist Inge Tolga e-posti aadressil
(inge.tolga@voru.ee) või telefoni teel (518 6850 / 785 0904).

8 Võru Linna Leht

August 2019

Perepäevad pakuvad taas koostegemise mõnu
Linnapäevade raames 16. ja 17. augustil toimuvad perepäevad „Koton
om hää“ tõotavad tulla varasemast veelgi uhkemad ja elamusterohkemad,
pakkudes traditsiooniliselt jõukohast ja huvitavat tegevust igaühele ning
peredele koostegemise mõnu.
Uuenenud Võru keskväljakul tähistatakse linna ümmargust sünnipäeva
kingituste meisterdamistega, laulu ja tantsuga, lõbusate spordivõistlustega
ja tordiga, pakutakse ideid kunsti ja käsitöö vallas, infot huviharidusringi
valimiseks ning isadele-emadele häid nõuandeid elus vajalike valikute
tegemiseks.

„Ühtlasi täname kõiki perepäevade korraldamises kaasa löövaid ettevõtteid-asutusi, kunstnikke ja kunstiõpetajaid, lauljaid, tantsijaid ja nende
juhendajaid, kes ikka ja jälle aitavad linnarahvale kodutunnet luua,“ ütleb
perepäevade üks eestvedajaid Ülle Voitka.				
SA Võru Kannel
Vilgas meisterdamine ühes mulluste perepäevade töötoas.
Foto: Marianne Mett

TUNNUSTUS

Tänavuse Võru linna
teenetemärgi saab
Malle-Hedi Henning
Võru linna teenetemärgi pälvib
tänavu pedagoog, endine Võru
Kreutzwaldi Gümnaasiumi algklassiõpetaja Malle-Hedi Henning (pildil). Malle-Hedi on olnud
avatud suhtleja, suureks eeskujuks
paljudele õpilastele ja õpetajatele
ning Võru haridusellu on ta andnud
suure panuse.
Töötades Võru Kreutzwaldi
Gümnaasiumi algklassiõpetajana
võttis ta oma südameasjaks käia
võro keele õpetajate kursustel ja
õpetada lastele võru keelt ja rahvatantsu. Malle oli pidev enesetäiendaja, kes õppis iseseisvalt ja kursustel ka
inglise keelt ning sai õiguse seda õpetada ka oma klassides. Tänaseni leiavad
mõned lapsevanemad üles tema koduukse, et paluda teenekalt õpetajalt
oma lapse tarbeks pedagoogilist abi.
Malle-Hedi on osalenud aktiivselt Kaika suveülikoolis, mis on võru ja
laiemalt lõunaeesti keelele ja kultuurile pühendatud üritus.
Teenetemärk antakse Malle-Hedi Henningule üle Võru linna sünnipäevakontserdil, 17. augustil. Teenetemärgiga kaasneb 2000 euro suurune
preemia.
Võru linna teenetemärki antakse välja alates 1994. aastast ja seni on selle
saanud 33 isikut.

KOMMENTAAR
Mõni sõna Malle Henningust

Perepäevad „Koton om hää“
Võru keskväljakul

Võru Loovuskooli mängualal
saavad eelkooliealised lapsed koos vanemaga mõnusalt aega veeta
ning meisterdamisnurgas „sünnipäevatorte” kaunistada
(alates 1. eluaastast). Alla aastastele pallide sorteerimise mäng.

Kontserdid/tegevused reedel, 16.augustil:

Võru pärimustantsu festival
pakub võimalust õppida kudumist kangastelgedel ja mängida
rahvalikke mänge.

Kell 15.30 rahvuslik-romantiline muusika –
Anu Koop ja Ele Pedassaar
Ele Pedassaar on sünoptik, kes mängib viiulit. On ilmatüdrukud ja
-poisid, kes vahendavad sünoptikutelt saadud infot, joonistavad käega
hoogsaid poognaid kaardi ees ning näevad muidu toredad välja, ja
on sünoptikud − professionaalsed ilmaennustajad –, kes teavad, mida
räägivad. Ele Pedassaar kuulub viimaste hulka. Aga tegelikult ei tule
võrukas koju üldsegi mitte ilmast rääkima, vaid – üllatus! – muusikat
tegema.
Perepäeval musitseerib Ele koos Anu Koobiga, kes on Võru Kesklinna
Kooli laste armastatud huvijuht. Anu võtab kaasa ukulele, nii saab
kontserdi kava veelgi mitmekesisem. Lauldakse kõigest heast ja ilusast,
mis teeb hingele pai ja südamele rõõmu.
Kell 16.10 Rongkäigu saabumine
Kell 16.15 Katariina kiriku esisel platsil vanatehnika näitus ja
tehnika tutvustus
Kell 16.15 Tervituskõned, ühislaulmine-tantsimine
Võru lasteaedade lastega
Kell 16.50 Sünnipäevatort, puhkpillimuusika Võru
puhkpilliorkestrilt
17.30 Võru pärimustantsu festival esitleb lõõtsamuusikat
Päeva juhib Anu Koop

Leiutajate Külakooli tsirkusepunt ja pood
tutvustavad erinevaid trikitamisvahendeid ja oskusmänguasju.
Õpitubades saab õppida žongleerimist ning diabolo, poide, kendama,
lillepulkade, hõljukpulga kasutamist.
Isadele-emadele Eesti Töötukassa Võrumaa osakonna nõustamistelk
võtab seekord fookusesse ümber- ja täiendõppe. Sealsamas tutvustab
täiskasvanute õppimisvõimalusi Võrumaa Kutsehariduskeskus. Tasuta
õigusalast abi annavad HUGO.legal'i juristid, lisaks laste mänguala.
Kell 12-13 „Võru linna vägilane“ – võistlus lastele
Eelregistreerimine kell 11.30-12. Vanusegrupid: kuni 6 a, 6-8 a, 8-10 a
ja 10-12 a. Ürituse patroon ja pealik on Tarmo Mitt.
Päeva juhib Tea Kõrs

Kell 20 Rahvapidu tantsuga Võru keskväljakul
Ansamblid Goldies Oldies Võru sõpruslinnast Suwalkist,
Gelm ja Hea Story.

Kontserdid/tegevused laupäeval, 17. augustil:
Kell 10 Maire Udrase virgutusvõimlemine peredele
Esineb Võru Tantsukooli tantsutrupp Variatsioonid.
Kell 10.30-11.30 Hommikukohv linnajuhtidega
Võrule teeb sünnipäevakingituse selleks puhuks kokku tulnud vokaalansambel Prospekt koosseisus Mart Parind, Aap Erik, Margust Musto,
Jürgen Rõnk, Rasmus Kolling, Kevin Tomson ja juhendaja Erja Arop.
Ikka kohvi ja kooki ka!
Kell 11.30 Esinevad Võru Tantsukeskuse tantsijad
Juhendaja Andre Laine.
Kell 12 Esinevad vokaalansamblid Reha ja Luud
Juhendaja Silja Otsar.
Kell 12.30 Esineb Võru Kunstikooli tantsurühm Katariina
Juhendaja Ly Berishvili.
Kell 13 1784 m linnajooksu soojendustants
JJ Street Tantsukool, juhendaja Mari Venski.
Kell 14 1784 m linnajooksu startide algus keskväljakul

Kell 9-15 Linnapäevade laat
Tule kauplema või muusikat mängima!
Töötoad reedel, 16. augustil kell 15-18 ja laupäeval,
17. augustil kell 10-14
Timo Keraamika kujude värvimine (0.50-2 €), Aila Näpustuudio
pehmed naerunäod, Vastseliina Klaasikoja telefonialused, VKHK
puutöö, Palvemaja talu küülikupildid (3 €) ,Võru Kunstikooli ja Võru
Noortekeskuse töötoad, näomaal, joonistusvõistlus, Võru kunsti- ja
käsitööõpetajate loometelk. Kino Kannel telgis saab teha perefotot,
„Rohelise tausta“ töötoas saab olla näitlejaks mängufilmis.
Perepäeva toetajad: Kulka, Võrumaa Teataja, Lõuna Leht, Eesti Pagar,
Timo Keraamika, VTÜ , Võru pärimustantsu festival, AS Sirje.

Suur rõõm on kuulda uudist tänavuse aasta Võru linna teenemärgist, mis
läheb suurepärasele pedagoogile Malle Henningule. Saatuse tahtel on meie
teed ristunud juba varajases nooruses, kui koos Malle poja Martiniga, kellel
on sama soe süda nagu emal, n-ö ühes hoovis üles kasvasime ja tegelesime
sellel ajal tavaks olnud asjadega nagu ühised vutimängud, luurekad, automudelite ehitamine, ratastega sõitmine, ühised pannkoogiküpsetamised jne.
Viimasest tuleb meelde seik, kui ekslikult vahetasime pannkoogiretseptis
ära suhkru ja sooda. Aga sellest polnud midagi – Mallelt kui kogenud pedagoogilt saime sellegipoolest kiita ja olla uhked oma töö üle. Sama toetavat
hoiakut olen kogenud ka teistes ettetulnud olukordades.
Malle positiivne meelestatus, empaatiavõime ja eesmärgile pühendumine
on kahtelmata need omadused, mida läheb hetkel endalgi treeneriametit
pidades hädasti tarvis ja võiksid olla noortele eeskujuks. Äramärkimist
väärib ka Malle valmisolek aidata endiselt lapsi, noori õppetöös paremaks,
tugevamaks saamisel.
Kindlasti jätkuks häid sõnu Mallele Loosi kooli aegadest selle piirkonna
elanikelt, kolleegidelt. Tean seda, kuna minu suguvõsa juured ulatuvad Loosi
külla ja hea sõna meeldiva õpetaja kohta liigub väikses kogukonnas kiiresti.
Soovin Mallele tugevat tervist, palju õnne auväärt tiitli puhul ja teadmist,
et meie peagi kooli minev tütar vajaks samuti varsti oma teekonnale kasulikke näpunäiteid kaasa. Kohtumiseni!
Janno Prants,
endine tipplaskesuusataja, laskesuusatreener
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Elust Võru linnas 1915. aastal
XXIV rahvusvaheline festival
„VÕRU VASKPILLIPÄEVAD”
14.-18. augustil http://www.vorukannel.ee/index.php?ent=1&ID=2594
14. augustil kell 19
TROMPETI talendid 2019
Kandle kontserdisaalis. Esinevad konkursi
„Trompeti talendid 2019” solistid ja ansamblid, külalisena Carlos Navarro (Berliini
Staadskapelle).
15. augustil kell 17
SUVEAKADEEMIA ajalootund
Kandle kontserdisaalis. Erkki Bahovski räägib
Peterburist Võru asutamise aastail (1784),
Peterburi konservatooriumi professor Boris
Taburetkin Võru eakaaslasest Peterburi Maria
teatrist (rajatud 1783).

16. augustil kell 18
Peterburi Jevgeni Mravinski nimelise
laste kunstide kooli keelpilliorkester
Kandle kontserdisaalis. Esineb Peterburi
Jevgeni Mravinski nimelise laste kunstide
kooli keelpilliorkester, dirigent Aleksandr
Maznitsin. Viiulisolistid, rahvusvaheliste
konkursside laureaadid Sofia Kasakova,
Anastasia Aširova. Klaveril Svetlana
Magdaltšuk. Kaastegev Carlos Navaroo
Zaragoza (trompet, Hispaania/Saksamaa).
17. augustil kell 17
„Pidupäevahelid – Võru 235“
Kandle kontserdisaalis. Esinevad Peterburi
Jevgeni Mravinski nimelise laste kunstide
kooli keelpilliorkester, Peterburi-Eesti noorte
sümfooniaorkester, dirigendid Jaan Ots ja
Aleksandr Maznitsin. Solist Carlos Navarro
Zaragosa (trompet, Hispaania/Saksamaa).
Eesti Noorte Kontsertorkester, Festivali Brass,
solistid Neeme Ots (trompet) ja Toomas Vana
(tromboon) ning Eesti Noorte Brass.

15. augustil kell 19
MEISTRITE ÕHTU – suveakadeemia
õpetajad, Peterburi konservatooriumi
brasskvintett ja Peterburi viiulisolistid
Kandle kontserdisaalis. Esinevad suveakadeemia õpetajad Toomas Vana, Neeme Ots, Carlos
Navarro ja Peterburi konservatooriumi brasskvintett (juhendajaks prof Boris Taburetkin).
Kaastegevad Peterburi viiulisolistid, rahvus18. augustil kell 14-15.30
vaheliste konkursside laureaadid Sofia
Kasakova, Anastasia Aširova. Klaveril Svetlana „Helisev linnaruum 2019“
Võru linna erinevates paikades. Eesti
Magdaltšuk.
Noorte Brass, trompetiansamblid, Eesti
Noorte Kontsertorkester ja Tabasalu Brass.

Täiendawad sunduslised määrused
linna uulitsate puhtahoidmise üle, mis linnawolikogu hiljuti otsustas maksma
panna, on 29. juunil „Kubermangu Teatajas“ awaldatud. Määrused hakkawad
sellest päewast pääle kahe nädala pärast maksma. Teatawasti keelatakse sellega linna awalikkudele platsidele, puiesteedele, uulitsatele jne kari- ja koduloomade kui ka lindude laskmine ära.
Wõru Teataja nr. 52, 03.07.1915
Elektriwalgustus Wõrus
Teisipäewa õhtul tegi elektrijaam esimest katset linna walgustada. Õhtul kell
9 lõid kõikidel uulitsatel ja linna puiestikus elektrilambid põlema. Et sel õhtul
linna puiestikus ka muusikat üle mitme aja kuulda sai, siis oli teisipäewane
õhtu wõrulastele päris pidulik. Järwe äärde linna puiestikku oli hästi rohkesti
jalutajaid ilmunud, kes uue walgustuse üle suurt kiitust kuuldi awaldavat.
Oligi kaunis waadelda linna uulitsaid pikuti, mis walendasid pikalt lampide reast. Iseäranis oli linna puiesteedel
jalutada kena, kus puude hämaruses üksikud elektrilambid oma rahulise säraga teesid läbi lehestiku walgustades, päris luulelise meeleolu lõid. – Katsed elektrijaamas
uute masinate ja sisse seadete juures kestawad edasi.
Lähemas numbris kirjutame sellest pikemalt.

wähemalt kaks piletikassat sisse seatud. Meil aitaks ühestki, kui sääl ainult
kiiremini toimetataks.
Wõru Teataja nr. 64, 14.08.1915
Üle hulga aja
oli pühapäewa õhtul linna puiestikus rohkem elawust näha: astus ette soldatite
balalaikade- ja laulukoor. Sissetulek, mida wabatahtliste annetuste näol saadi,
läks Petrogradi brigaadi Komitee hääks.
Kuigi soldatite etteasted õieti mingisuguseid nõudeid rahuldada ei jõua,
igawuse eemalepeletamiseks wõiksid nad weelgi korduda. Mõistlikum on
igatahes pargis wärskes õhus jalutada, kui kino sumpunud õhus kahtlaste
piltidega nägemist rikkuda.		
Wõru Teataja nr. 69, 01.09.1915
Vanu ajalehti sirvis Võru Gümnaasiumi raamatukoguhoidja
Maris Kütt

Võru Teataja nr. 58, 24.07.1915
Sõja haawatuid
kawatsetakse lähematel päewadel meie linna tuua.
Otsitakse ruumisid umbes 600 haawatu jaoks. Eile
waatas linnapää kõik linnas leiduwad wabad ruumid
üle. Wõib olla, et ka kohalikkude seltside ruumid
haawatute paigutamiseks wõetakse. 			
		
Wõru Teataja nr. 59, 28.07.1915
Wõru waksalis
on nüüd igapäew suur rahwatung. Läbisõitjaid kui ka
üleüldist liikumist on palju. Piletikassa ees seisab enne
rongi tulekut pikk rida ootajaid. Kassas aetakse aga
nähtawasti õige rahulikult ja pikameelega asju, hoolimata sellest, et sel kombel mõni reisija piletist ilma wõib
jääda. Teistes linnades on praeguse elawa liikumise tõttu

Võru linn elektrifitseerimise aegu. Vaade Riia (praeguse Fr. R. Kreutzwaldi) tänavale.
Foto: Võrumaa Muuseum
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KUU PILDIS

Võrumaa korvpallinaiskond tegi ajalugu
12.–14. juulil Tartus toimunud 15. Eestimaa suvemängudel sai Võrumaa
esindus alla 40 000 elanikuga maakondade arvestuses teise koha. Eestimaa Spordiliidu Jõud poolt iga nelja aasta tagant korraldataval võistlusel
hoolitses võrukate silmapaistvaima tulemuse eest Tartumaa ja Järvamaa
järel pronksmedali pälvinud Võrumaa korvpallinaiskond. Parksepa SK/
Võru kasvandikest koosnev naiskond sai seitsme naiskonna turniiril, kus
kõik maakonnad olid väljas oma parimate mängijatega, neli võitu ja kaks
kaotust, tõustes poodiumile neljandat korda järjest (varem 12. Eestimaa suvemängudel Valgas (2007) I, 13. Eestimaa suvemängudel Rakveres (2011)
II ja 14. Eestimaa suvemängudel Kuressaares (2015) III).

Erinevate spordialade tulemuste liitmisel võitis 15. Eestimaa suvemängud alla 40 000 elanikuga maakondade arvestuses 404 punktiga Järvamaa.
Teiseks tulnud Võrumaa kogus 394 punkti ja kolmanda koha saanud Jõgevamaa 392 punkti.
Pronksmedali pälvinud Võrumaa naiskond. Tagareas
(vasakult) Kalev Palo, Tiina Kõva, Kaisi Kalma,
Eveli Strandson, Laura Ernits, Monika Palo ja Kristi Hiiesalu.
Esireas Liisi Sokman, Grete Alt, Kaiti Vasiljeva ja Berta Mürk.

HUVITEGEVUS

Mäng on väikese inimese töö Aila Näpustuudio pakub
isetegemisrõõmu

Järgnevad read jutustavad suurepärasest spordialast – korvpallist. Iva
peitub selles, et siin on ühendatud sport mänguga.
Mäng on saatnud inimest tema loomisest alates, olles arengu mootoriks. Milliste oskuste-omadustega tahame me oma võsukesi tulevikus
näha? Korvpallimängu võib tinglikult pidada väikeseks elu mudeliks.
Selles asetsevad nii võõrad (vastased) kui ka omad läbisegi ja toimuvast
peab olema hea ülevaade. Olukorda hinnates tuleb hetkega otsustada
ning kohe saad ka teada, oli see õige või vale. See on treening ajule.
Jooksumäng (mida korvpall on) arendab vastupidavust, ka koordinatsiooni, kiirust, jõudu, osavust. Käed, jalad, pea – kogu keha on töös.
Mängija sooritab üle tuhande erineva liigutuse. Võistkonnamäng õpetab väärtustama nii ennast kui ka kaaslasi (aitab ohjata „suurt egot”).
Tulemuseks on koostööoskus, milleta on tänapäeval raske hakkama
saada. Viimasel paaril aastal on linn täiendavalt toetanud huviharidust.
Selle raames õnnestus sel kevadel soetada nn viskemasin, tänu millele
saab treeninguid tõhustada.
Tegelikult on parem üks kord näha, kui sada korda kuulda. Tulge
vaatama, proovima, harjutama! Trennid toimuvad linnas.
Udo Saidla,
Parksepa SK/Võru treener
Võru linna toel klubile soetatud viskemasin
on aidanud korvpallitreeninguid oluliselt tõhustada.

TULE JUST TANTSUKOOLI JA LUBA HINGEL NAUTIDA
LOOVAT, VABA JA ISIKUPÄRAST LIIKUMIST
Loomulik ja loominguline TANTSIMINE avab su meeled
ning lisaks kehale tantsib ka su hing.
TANTSIDES saad edastada oma tundeid ja mõtteid –
kui sõnadest jääb puudu.
TANTSIMINE aitab olla hetkes – unustad mineviku ja tuleviku.
Loov TANTSIMINE aitab kaasa eneseväljenduse arengule ja
emotsioonide tervendamisele.
Kui sind tabab soov TANTSIDA, siis tee seda! TANTSIDES oled sa õnnelik!
Ootame oma tantsuperre lapsi ja noori vanuses 5–16 aastat.
Meie tantsutare asub Kagu-Keskuse Innovatsioonikeskuses.
Helista ja küsi lisa tel: 5309 9799, 5342 0150
Rohkem infot: www.justtants.ee/voru-just-tantsukool

MTÜ Aila Näpustuudios
pakume lastele ja noortele
regulaarset käsitöö- ja õmblusõpet huviringide õppegruppides. Toimub praktiliste käsitööalaste oskuste
arendamine ja täiendamine
läbi käelise tegevuse (õmblemine, käsitöö erinevate
tehnikatega, pehmete mänguasjade valmistamine,
pärlitööd, kartongitööd)
ning eelloetud valdkondade
õpetamine ja arendamine.
Näpustuudio KäsitööHetk Aila Näpustuudio
koolis oleme loonud õpilasmeisterdamistunnist.
tele võimalused väga mitmekülgseks õppeks käsitöö vallas. Tänu erinevatele toetustele ja linnavalitsuse abile on meie tööruumides kvaliteetsed õmblusmasinad, kangasteljed,
töölauad ja toolid, mitmesugused töövahendid ja materjalid. Loodud on
võrdsed võimalused kõikidele õpilastele.
Regulaarne õppetöö kestab septembrist maini, millele lisanduvad meisterdamishommikud kooliklassidele, käsitöökursused lastevanematele, osalemine käsitöölaatadel.
Juunikuus toimuvad lisaks kõigele huvilistele „Meisterdamispäevad
näpustuudios”, kus õpetame valmistama suurt kaisulooma, pärlitest mänguasju ja kaarte.
Sügisel algab Aila Näpustuudios 25. hooaeg. Ootame õpilasi vanuses
5–18 aastat. Sel hooajal õpime endale õmblema riideid „Teeme ise!“, õpime
taaskasutust „Vanad armsad uued asjad“, meisterdame mitmesuguseid
mänguasju, erinevaid nukke, pärlitest ehteid ja mänguasju, erinevates
tehnikates kaarte ja käsitöökarpe, õpime kuduma kangastelgedel.
Oleme avanud oma käsitöötoodete müüginurga.
Näpustuudio on koht Võrumaal, kus on alati hea üheskoos meisterdada,
olla loov ja nautida isetegemisrõõmu, suurepärane võimalus olla meeskonnas – palju uusi sõpru ja positiivsed õpetajad. 			
		
Aila Kikas,
MTÜ Aila Näpustuudio
juhatuse esimees

VÕRU FC HELIOS ootab
JALGPALLITRENNI
2002.–2013. a sünd
POISSE ja TÜDRUKUID

TULE TRENNI!
Treeningud toimuvad
rval
Võru Kreutzwaldi kooli kõ
kunstmuruväljakul.
Info tel 5625 7399,
.ee
fcheliosvoru@fcheliosvoru
Võtame tööle KOGUKONNAJUHI, kelle peamisteks ülesanneteks
on mängude korraldamine, suhete arendamine koolide
ja kohaliku kogukonnaga ning jalgpalli propageerimine Võrumaal.
PAKUME põhi- ja tulemuspalka, tööd toredas meeskonnas,
osalemist koolitustel ning võimalust oma tööaega planeerida.
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LASTE JA NOORTE HUVITEGEVUS 2019/2020 õppeaastal
Osalejate vanus /
sünniaasta

Õpperühma nimetus
Võru Kunstikool

Tundide arv
nädalass

Õppetasu kuus
EUR

Toimumise koht

Juhendajad

Registreerimise aeg

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

Kunsti õppesuund
Eelõpe

6-7

2x1

18

LA Päkapikk (Vabaduse 15a),
Punamütsike (Vilja 10), Sõleke (Olevi 29)

7-9

2x2/1x2

18 / 12

Lembitu 2

Põhiõppe I kursus (alates 4. klassist)

10-12

2x3

25

Lembitu 2

Põhiõppe III kursus (alates 6. klassist)

12-14

3x3

25

Lembitu 2

Valikaine joonistamine

10-15 / 16-19

1x2

12

Lembitu 2

Valikaine maalimine

10-15 / 16-19

1x2

12

Lembitu 2

Valikaine keraamika

10-15 / 16-19

1x2

12

Lembitu 2

Valikaine graafika

10-15 / 16-19

1x2

12

Lembitu 2

Kaks valikainet

10-15 / 16-19

2x2

18

Lembitu 2

Eelõpe

4-6

2x1

18

Lembitu 2

Põhiõpe I-V

7-19

2-3 x 2-3

18

Lembitu 2

Eelõpe kooliealistele (1.-3. klass)

Tiina Suumann, Urve Mill,
Inna Süving, Angela Orro,
Triin Kristerson,
Liia Leppik

Elektrooniliste taotluste vastuvõtt
alates 26. augustist
Lahtiste uste päevad
28.-29. august kell 12-18
Taotluste vastuvõtt kohapeal
2.-4. september kell 12-18

Tantsu õppesuund

Võru Spordikool

Ly Berišvili, Janeli Sikaste

Kontaktandmed: Räpina mnt 3a, Võru, tel 782 1225 (kantselei), 513 9136 (direktor), spkool@voru.ee, http://www.spordikool.voru.ee/				
Vastuvõtunädal algab 2. septembril, esimesse tutvumistundi oodatakse uusi õpilasi koos lapsevanemaga				

Võrkpall

Kergejõustik

...-2012 P

20

Räpina mnt 3a

Sten Maask

E, T, R kell 14

2004-2012 P

20

Räpina mnt 3a ja Kreutzwaldi 16

Timo Kuus

E (Räpina mnt), K, R (Kreutzwaldi tn)
kell 14

2005-2007 T

20

Räpina mnt 3a

Raivo Jeenas

E, T kell 15

2007-2009 T

20

Räpina mnt 3a

Triin Ojasoo

E, T, K, N kell 15

2010-2012 T

20

Räpina mnt 3a

Triin Ojasoo

E, T, K, N kell 13.45

2008-2012 T ja P

20

Räpina mnt 3a

Heini Allikvee

E, T, N kell 14.30

2005-2007 T ja P

20

Räpina mnt 3a

Heini Allikvee

E, T, K, N kell 16

2000-2004 T ja P

20

Räpina mnt 3a

Heini Allikvee

E - R kell 17

2001-2011 T ja P

20

Räpina mnt 3a

Helju Rakaselg

E, K, R kell 15

2003-2012 T ja P

20

Räpina mnt 3a

Aive Pähn

E, T, K kella 13-16

2001-2012 T ja P

20

Kubija suusabaas

Asko Saarepuu

E, T, K, R kell 15

2001-2012 T ja P

20

Kubija suusabaas

Hille Saarepuu

E, T, K, R kell 15

2001-2012 T ja P

20

Kubija suusabaas

Mario Oha

E, T, K, R kell 15

Kahevõistlus

2003-2011 T ja P

20

Andsumäe suusahüppemägi

Olev Roots

E, N kell 15

Laskesuusatamine

2001-2012 T ja P

20

Kubija suusabaas

Priit Narusk

E, T, N kell 17 ja R kell 15

Orienteerumine

2001-2012 T ja P

20

Kubija suusabaas

Sarmite Sild

E, R kell 14

Kreeka-Rooma ja naiste maadlus

2001-2005 T ja P

20

Kreutzwaldi 16

Peep Lill

E, K, R kell 17

2006-2012 T ja P

20

Kreutzwaldi 16

Peep Lill

E, K, R kell 16

2012-2013 T ja P

10

Räpina mnt 3a

Kertu Ränkel

E, K kell 17.30

Murdmaasuusatamine

Eelkool
Võru Muusikakool

Vabaduse 5, Võru, tel 782 1224 (kantselei), 5660 7373 (direktor), muusikakool@voru.ee, taotluste esitamine: www.vorumuusikakool.ee			

Rühmaeelkool

5-7

2

15

Vabaduse 5

Kersti Juurma, Elise Võsu

Taotluste vastuvõtt 1. aprill - 31. mai

Pilliga eelkool

5-9

2

25

Vabaduse 5

Kersti Juurma, Elise Võsu

Taotluste vastuvõtt 1. aprill - 31. mai

Tüdrukute ettevalmistuskoor

5-9

2

10

Vabaduse 5

Kersti Juurma, Elviira Varik

Taotluste vastuvõtt 1. aprill - 31. mai

Tüdrukute viisikoor

8-12

2

10

Vabaduse 5

Kersti Juurma, Elviira Varik

Taotluste vastuvõtt 1. aprill - 31. mai

Poistekoori ettevalmistuskoor

6-8

2

10

Vabaduse 5

Kersti Juurma, Elviira Varik

Taotluste vastuvõtt 1. aprill - 31. mai

Poistekoor

9-häälemurre

2

10

Vabaduse 5

Kersti Juurma, Elviira Varik

Taotluste vastuvõtt 1. aprill - 31. mai

Pillistuudio

5-19

1

20

Vabaduse 5

Eliise Võsu, Andres Neissaar

Taotluste vastuvõtt 1. aprill - 31. mai

Orkestri- ja bändiõpe

12-19

1-2

5

Vabaduse 5

Jaan Randvere, Heli Raitar,
Henno Kelp

Taotluste vastuvõtt 1. aprill - 31. mai

Tasemeõpe

7-19

4

25 süva / 21 tava

Vabaduse 5

Taotluste vastuvõtt 1. aprill - 31. mai

Vabaõpe

10-19

1

26

Vabaduse 5

Taotluste vastuvõtt 1. aprill - 31.mai

SA Võru Kannel

Liiva 13, Võru, tel 782 8745, info@vorukannel.ee, www.vorukannel.ee			

Võimlemisklubi Sirutus

4-18 (6 rühma)

2-3

10

Liiva 13

Tea Kõrs

Tantsurühm Hopser

12-18 (2 rühma)

2

10

Liiva 13

Anne Tolk

MTÜ Tantsutrupp Variatsioonid

Info tel 5568 8448

Võru Tantsukool Kontakt: Maire Udras, tel 5666 4292, maireudras@gmail.com, avaldus täita veebilehel variatsioonid.wordpress.com kuni 1. septembrini

Me armastame Eestit (eesti tants klassikalise
kehakooli baasil, sekka ka muud põnevat)
MTÜ Hilaro

Registreerimine 2.-3. september
kell 15-18 tel 5691 9385

10-14

2

15

Liiva 13

Maire Udras

Tunnid T ja N kell 18-19.30

Võru Loovuskool Kontakt: FB Võru Loovuskool, Tuuli Veddel, tel 5646 4995, tuuli.veddel@gmail.com, voruloovuskool.simplesite.com

Kandle- ja ukuleelering

6-18

1

20

Lembitu 2

Mare Visnapuu, Annika
Eliste

Mängukool

1-3

2

17

Lembitu 2

Tuuli Veddel

Beebikool

kuni 1

2

17

Lembitu 2

Tuuli Veddel

Laulukool

4-8

1

14

Lembitu 2

Mare Visnapuu

Registreerimine kodulehel
alates 20. juulist,
kohapeal registreerimine
27. august kella 9-13
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Osalejate vanus /
sünniaasta

Õpperühma nimetus
MTÜ Parksepa Spordiklubi

Tundide arv
nädalas

Õppetasu kuus
EUR

Toimumise koht

Juhendajad

Registreerimise aeg

Võru Korvpallikool Kontakt: 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 tn 16 võimlas

Korvpall neiud

2001-2007

8 (4 x näd)

17

Udo Saidla

30. august kell 17-19, edaspidi treeningute ajal

Korvpall mini T

2008-2012

6 (3 x näd)

17

Udo Saidla

30. august kell 17-19, edaspidi treeningute ajal

Korvpall poisid

2001-2007

6 (3 x näd)

17

Udo Saidla

30. august kell 17-19, edaspidi treeningute ajal

2008-2012

6 (3 x näd)

17

Udo Saidla

30. august kell 17-19, edaspidi treeningute ajal

Korvpall mini P
MTÜ Võru Judoklubi Rei

Võru Judokeskus Kontakt: Räpina mnt 3a, Võru, Enno Raag, tel 5341 3237, enno@rei.ee, rei.ee				

Judo

7-9

2 x 90 min

20

Räpina mnt 3a (spordikeskus)

Enno Raag

Info tel 5341 3237 28. august - 10. september

Judo

10-18

3 x 90 min

20

Räpina mnt 3a

Enno Raag

Info tel 5341 3237 28. august - 10. september

Judo

5-7

1 x 45 min

15

Vilja 10 (lasteaed Punamütsike)

Ilmar Koort

Info tel 5343 0055 28. august - 10. september

Judo

5-7

1 x 60 min

15

Räpina mnt 3a

Ants Tiido

Info tel 5647 1168 28. august - 10. september

Judo

5-7

1 x 45 min

15

Olevi 29 (lasteaed Sõleke)

Ilmar Koort

Info tel 5343 0055 28. august - 10. september

MTÜ FC HELIOS VÕRU

Helios Võru Jalgpallikool Kontakt: Jaanus Vislapuu, tel 5625 7399, jaanus@fchelios.ee								

Jalgpall
MTÜ Aila Näpustuudio

2002-2013 T ja P

2-4

Näpustuudio Käsitöökool

26

Kooli tn 7 kunstmurustaadion E-R

Meisterdamisring mudilastele

5-6

2 (1 x näd)

tund 5 / kuu
20/27

Jüri 19a I korrus

Käsitööring

7-10

4 (2 x / 1 x näd)

tund 6 / kuu 27

Jüri 19a I korrus

Käsitöö- ja õmblusring

11-13

6 (2 x / 1 x näd)

tund 6 / kuu 27

Jüri 19a I korrus

Noorte õmblusring

14-18

4 (1 x näd)

tund 6 / kuu 24

Jüri 19a I korrus

14+

4 (1 x näd)

tund 6

Jüri 19a I korrus

Lapitehnika + taaskasutus + õmblusõpe
MTÜ Spordiühing Ekstreempark

Info tel 5625 7399

Kontakt: Jüri tn 19a, Võru, Aila Kikas, tel 507 9920, ailastuudio@gmail.com, FB Aila Näpustuudio				
Registreerimine
alates 26. augustist kell 11-18
Õppetöö algab 3. septembril
Info tel 507 9920

Aila Kikas, Anu Adson-Kaup

Spordiühing Ekstreempark Kontakt: Hillar Irves, tel 521 3130, ekstreempark@gmail.com, ekstreempark.ee

Kaljuronimine

7-19

2 x 120 min

15

Räpina mnt 3a (spordikeskus)

Hillar Irves

Info tel 521 3130

Aerutamine

Vajalik eelnev kokkulepe, info: Hillar Irves, tel 521 3130, ekstreempark@gmail.com			

MTÜ Võimlemisklubi Janika

VK Janika Võimlemiskool (iluvõimlemine, rühmvõimlemine) Kontakt: Janika Mölder, tel 502 9682, janika@vkjanika.ee				

Võimlemine

4-6

2 x 45 min

20

Räpina mnt 3a (spordikeskus)

Eliise Abel

Võimlemine

7-9

3 x 90 min

25

Räpina mnt 3a

Eliise Abel

Võimlemine

10-12

3 x 90 min

25

Räpina mnt 3a

Eliise Abel

MTÜ Just tants

Just Tantsukool (tantsukunst) Kontakt: Maia Karm tel 5342 0150, maia.karm@hotmail.com, justtants.ee/voru-just-tantsukool

Ettevalmistusklass

4-6

2 x 60 min

20

Räpina mnt 12 (KEIK)

Ester Tamm

1. tantsuklass

7-9

2 x 90 min

25

Räpina mnt 12

Ester Tamm, Mari-Liis Läte

3. tantsuklass

9-12

3 x 90 min

30

Räpina mnt 12

Ester Tamm

6. tantsuklass

13-16

3 x 90 min

30

Räpina mnt 12

Ester Tamm

Eesti tants (neidudele)

15-16

1 x 90 min

10

Räpina mnt 12

Ester Tamm

MTÜ Urban Style

6-11

JJ-Street Fighters (Hip-Hop)

11-16

2 x 60 min

24

Räpina mnt 12

Reijo Loik

16+

2 x 60 min

24

Räpina mnt 12

Mari Venski

UUS! JJ-Street Adultshood
(koreograafia, Hip-Hop Heels)

2 x 60 min

24

Räpina mnt 12 (KEIK)

Reijo Loik

UUS! JJ-Street Võistlusgrupp KATSETEGA!

12+

3 x 60 min

27

Räpina mnt 12

Mari Venski

UUS! JJ-Street Akrobaatika ja Parkuur

6-11

2 x 60 min

24 / lisastiilina 18

Räpina mnt 12

Veiko Jänes

UUS! JJ-Street Akrobaatika ja Parkuur

11+

2 x 60 min

24 / lisastiilina 18

Räpina mnt 12

Veiko Jänes

6-8

2 x 60 min

23

Räpina mnt 3a (spordikeskus)

Sulgpall

8-10

2 x 60 min

23

Räpina mnt 3a

Kerli Tallo

Sulgpall

8-11

3 x 60 min

26

Räpina mnt 3a

Riina Täht

Sulgpall

10-13

3 x 60 min

26

Räpina mnt 3a

Riina Täht

14+

3 x 60 min

26

Räpina mnt 3a

Riina Täht

MTÜ Vabatantsuklubi

Riina Täht, Helin Külm

Breik

algajad

2

20

Liiva 13 (Võru Kannel)

Viljar Olesk

kesktase

2

20

Liiva 13

Alar Orula, Viljar Olesk

Breik

edasijõudnud

2

20

Liiva 13

Anton Sahmatov, Arif Singarov

T 16+

1 x 90 min

Liiva 13

Viljar Olesk

16+

1 x 90 min

Liiva 13

Alar Orula

Kontaktimprovisatsioon
MTÜ Võru Tantsukeskus
Tants (street dance show) lapsed

7-11

2 x 60 min

25

Liiva 13 (Võru Kannel)

Andre Laine, Egely Pruuli

7-11

2 x 60 min

25

Liiva 13

Andre Laine

Tants (street dance show) poisid II

12-14

2 x 60 min

25

Liiva 13

Andre Laine

Tants (street dance show) noored I

12-14

2 x 60 min

25

Liiva 13

Andre Laine, Egely Pruuli

Tants (street dance show) noored II

14-16

2 x 60 min

25

Liiva 13

Andre Laine

Tants (mudilased/koolieelikud)

4-6

1 x 60 min

15

Liiva 13

Andre Laine, Oksana Aasa

Tants (igavesti noored, hobitantsijad)

18+

1 x 60 min

15

Liiva 13

Andre Laine

MTÜ Spordiklubi ProFit
Võimlemine
Robootika
MTÜ Tantsuklubi Maarja
Võistlustants

Sooviavaldus liitumiseks saata
easylegs@mail.ee, alates 15. augustist
Info tel 5839 3250

Võru Tantsukeskus Kontakt: Andre Laine, tel 5661 2809, vorutantsukeskus@gmail.com			

Tants (street dance show) poisid I

Võimlemine mudilased

Registreerimine/info:
vorusulgpall@gmail.com
Info tel 5854 7015

Vabatantsuklubi (EasyLegs breigiõpe) Kontakt: Alar Orula, tel 5839 3250, easylegs@mail.ee 				

Breik
Mixed Styles Active

Septembris uute õpilaste vastuvõtt!
Registreerimine alates 1. augustist kodulehel
Katsed võistlusgruppi 3. ja 5. septembril!

Võru Sulgpalliklubi Sulgpallikool Kontakt: Riina Täht, tel 5854 7015, riinataeht@gmail.com				

Sulgpall

Sulgpall

1. august - 31. september veebilehel
Info tel 5309 9799, 5342 0150

JJ-Street Tantsukool (tänavatants) Kontakt: Mari Venski, tel 5740 5454, mari@jjstreet.ee, jjstreet.ee					

JJ-Street Urban Kidz (Hip-Hop)

MTÜ Võru Sulgpalliklubi

Registreerimine: eliiseab@gmail.com
Info tel 5350 3133

Ainult sisseastumiskatsetega!
Registreerimine e-posti aadressil
vorutantsukeskus@gmail.com
lõpeb 30. augusti õhtul, katsed 31. augustil
esmaspäeval kell 14–16
teisipäeval kell 16-18
neljapäeval kell 15–18
reedel kell 14-19

SK ProFit Võru Huvikeskus Kontakt: Egle Pääbus, tel 525 4989, egle@profit.ee			
5-7

2 x 45 min

15

Olevi 29 (lasteaed Sõleke)

Eve Kirs, Kristi Pai

Alates 26. august, info tel 525 4989

1.-3. klass

2 x 45 min

15

Olevi 29

Eve Kirs, Kristi Pai

Alates 26. august, info tel 525 4989

6-7

1 x 45 min

15

Olevi 29

Karina Höövel

Alates 26. august, info tel 525 4989

Reno Olle, Kätlin Marjapuu

1.-18. september, info tel 518 3760

Kontakt: Reno Olle, tel 518 3760, reno.olle@gmail.com			
5+

2 x 60 min

20

Jüri 42
(täiskasvanute gümnaasium)

Võistlustants

5-7

2 x 90 min

20

Jüri 42

Reno Olle, Kätlin Marjapuu

1.-18. september, info tel 518 3760

Võistlustants

7-19

2 x 90 min

30

Jüri 42

Reno Olle, Kätlin Marjapuu

1.-18. september, info tel 518 3760

SA Võru Spordikeskus (rühmatreeningud) Kontakt: Räpina mnt 3a, Võru, tel 782 8771, info@voruspordikeskus.ee, www.voruspordikeskus.ee

Alates 2. septembrist vastavalt tunniplaanile
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RAAMATUTUTVUSTUS

Jooksulegend Enn Sellik
tutvustas oma raamatut

Raamatu „Jooksja: Enn Selliku lugu“ üks autor Allan Aan (vasakul) ja
raamatu peakangelane Enn Sellik (keskel) Võrumaa spordirahva keskel.
Foto: Ulis Guth

20. juunil Võrumaa Keskraamatukogus toimunud Võrumaa Spordiliidu üldkogu juhatasid sisse külalisesinejad Iisakust, et tutvustada Tiit
Karuksi ja Allan Aani sulest ilmunud
raamatut „Jooksja: Enn Selliku lugu“.
Tunni aja jooksul pajatasid Allan Aan
ja Enn Sellik lugusid nooruspõlvest
mehe jooksjaks sirgumisel ning meenutasid tema katsumusi ja seiklusi
Nõukogude Liidu spordisüsteemis.
Kahel suveolümpial (1976 Montrealis ja 1980 Moskvas) võistelnud
ning suveuniversiaadil (1977 Sofia)
kulla võitnud Sellik on Eesti ajaloo
legendaarseim pikamaajooksja, kelle
püstitatud Eesti rekordid 5000 m
jooksus (13:17,2) ja 10 000 m jooksus
(27:40,61) püsivad löömatuina juba
üle 40 aasta.
Raamat „Jooksja: Enn Selliku
lugu“ räägibki Iisakust pärit poisi
pürgimisest tähtede poole NSV Liidu
ebaõiglase ja armutu spordisüsteemi
kiuste, tema pikki aastaid kestnud
usalduslikust ja tulemuslikust koostööst treener Manfred Tõnissoniga.
Samuti kõneleb Sellik ausalt toonase
punaimpeeriumi tippspordi räpastest tagamaadest ja igapäevasest
tegelikkusest.

NÄITUSED

 Eesti Rahva Muuseumi ja Väliseesti Muuseumi näitus „Toit – eestluse varaait.

Eesti toidupoed ja -ärid Torontos“ konverentsisaalis ja mõttetoas.

 Raamatunäitus „Hoides eestlust elavana. ESTO läbi aegade” konverentsisaalis.
 Raamatute ja esemete näitus „Kultuurihoidja” lugemissaalis. Esemed Võrumaa Muuseumi

kogudest.

 Raamatunäitus „Kultuurilugu paberil”. Autogramme ja pühendusi juubeliraamatukogu

raamatutes lugemissaalis.
 Tatjana Kutsjuba digigraafika näitus „Ilu keerises” trepigaleriis.

ÜRITUSED

 16. augustil kell 10-18 sünnipäevakohv lugemissaalis.
 16. augustil kell 14 Kella Kahe Kirjandusklubis on külas luuletaja Virve Osila.
 10. septembril kell 17 mälumängutund mõttetoas.

Foto: Okupatsioonide ja vabaduse
muuseumi Vabamu kogust

TULEKUL

Meenutades Balti keti 30. aastapäeva
Käesoleva aasta 23. augustil möödub 30 aastat Balti ketist. Molotovi-Ribbentropi pakti vastu suunatud meeleavaldusel osales enam kui kaks miljonit eestlast, lätlast ja leedukat. Kella seitsmeks läbis 30 aastat tagasi kolme
riiki tihe ja katkematu inimkett. Tegemist on ühe suurima rahumeelse massimeeleavaldusega maailmas, mis
demonstreeris Eesti, Läti ja Leedu iseseisvuspüüdlusi ning sillutasid tee Ida-Euroopa vabanemisele.
23. augustil meenutatakse üle Eesti, kuidas kolm Balti riiki ja kaks miljonit inimest seisid üksmeeles oma
vabaduse eest. Rahvarinde muuseum püstitab selleks puhuks Tallinnas Vabaduse väljakule ajalootelgi ning
viib läbi programmi muusika ja ajaloomängudega. Vabaduse väljakul esitatakse ka Balti keti 30. aastapäeva
luulekonkursi „Vabaduse loits 2019“ parimaid töid. Maarjamäe memoriaalis toimub selle päeva puhul kommunismi- ja natsismiohvrite mälestustseremoonia. Lilli-Ungurini piiripunktis toimub „Balti kett 30“ kontsert
ning päeva lõpetab „Balti kett 30: Üks ajalugu, kaks miljonit lugu“ elamusnäituse avamispidu Telliskivi Loomelinnakus. Kõikidest sündmustest annab ülevaate koduleht www.vabamu.ee/baltikett30.

KOMMENTAAR
Okupatsioonide ja vabaduse muuseumi Vabamu direktor Keiu Telve
„Balti kett 30: Üks ajalugu, kaks miljonit lugu“ on liigutav elamusnäitus 600-kilomeetrisest katkematust inimketist Tallinnast Riia ja Vilniuseni välja 23. augustil 1989. aastal. Tavaliste inimeste lugudel põhinev elamusnäitus viib külastajad heli- ja mälumaastiku kaudu mõtlemapanevale vabadustahtest rääkivale ajaloolisele
rännakule. Tallinnas Telliskivi Loomelinnakus eksponeeritavat näitust on võimalik taasluua ka enda koduvallas.
Nimelt on okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu loonud väljaprinditava lahenduse rahvamajadele,
raamatukogudele ja koolidele.
Me tahame jagada Balti keti lugu kõikide Eesti elanike ja külalistega. See on meie ühine ajalugu. Muuseumi
poolt oleme välja mõelnud erilahenduse lisaks rahvamajadele ka koolidele kunstitundidesse, et lapsed saaksid
teha oma Balti keti näituse.

Vabamu kutsub kõiki meenutama oma Balti keti lugu ning ootab inimeste mälestusi ja elamusliku looga
esemeid kuni 30. novembrini e-posti aadressil info@vabamu.ee. Kõik saadetud materjalid talletatakse,
et ajalooline hetk Eesti ja Baltimaade vabaduse loost jääks tulevastele põlvedele tutvumiseks.

Õnnitleme juulikuu juubilare!
95
Õie Põder
Ekaterina Birnbaum
90
Maimu Raag
85
Hirjel Austra
Eevi-Lydia Parm

80
Linda Vislapuu
Liubov Dubrovskaya
Airi Kimask
Jekaterina Mannas
Valdur Raudvassar
75
Mari-Anne Haagivang
Ene Kikkas
Viljo Kuusik

Ants Kuiv
Paul Pai
70
Natalia Ploomipuu
Merike Stalde
Raissa Krasnova
Tamara Sergia
Ülle Laiv
Mati Leis

Õnnitleme augustikuu juubilare!
95
Olga Uiboleht
85
Antonina Babotškina
Ilse Dukan
Milvi Tatsi
Ülo Org
Olav Kivilo
Silver Paloveer
80
Asta Lind
Lilli Ivask
Laine Luik
Leida Taaler
Silvi Kriibi
Maie Kõiv

Elli Arna
Alevtina Feoktistova
Iivi Needo
Eve Javorskaja
Elmar Tiit
Avo Tiks
Ivan Zahartšišin
Evgeny Druzhinin
75
Helmi Ojasoo
Malle Merisalu
Tiiu Sell
Riina Tüve
Leida Kirch
Uno Laansoo
Erich Kikas

Agu Helimets
Ülo Rinne
Enn Jõgisuu
70
Tiina Rõigas
Galina Ivanina
Leili Pedassaar
Aino Hallop
Aare Salu
Viljo Sergia
Paavel Olesk
Ove Mõttus
Leo Sisas
Ats Hallop

* 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 1.08.2019 seisuga 11 825 elanikku, neist mehi 5292 ja naisi 6533.
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Rakvere Teatri etendus „Kuni ta suri“
Võru Kandles 16. septembril kell 19

Kultuurisündmused
Kultuurisündmused
SEPTEMBER 2019

NOVEMBER – DETSEMBER 2018
27. novembril kell 20 Comedy Estonia: STAND-UP ON SIIN
26. septembril kell 13 Kuressaare Teatri noorteetendus
Teatrisaalis. Piletid 12 ja10 € müügil Kandle kassas, Piletilevis ja Piletimaailmas.

„JÄRGMINE PEATUS: KOSMOS”

5. detsembril
kell 13 Võrumaa
PUUETEGA
INIMESTE
PÄEV
Teatrisaalis.
Piletidrahvusvaheline
8 ja 12 € müügil
Kandle
kassas
ja Piletimaailmas.
Kontsertsaalis.

Autor ja lavastaja: Karl Koppelmaa. Osades: Jürgen Gansen,

Lauli kell
Otsar,
Markus
Habakukk
ja Karl Koppelmaa (külalisena).
12. detsembril
18 VÕRU
MUUSIKAKOOLI
jõulukontsert
Kontsertsaalis.
Etenduse sihtgrupp: õpilased alates 12. eluaastast.

14-aastane
sõelub
lahutatud
16. detsembril
kell 13 Klubi poiss
HÕBEDANE
JUUS
jõulupidu vanemate kodude vahet,
Kontsertsaalis.
kuid oma kohta tal ei ole. Ja kuigi mõnes mõttes käitub nooruk palju

Lavastaja: Peeter Raudsepp
Kunstnik: Lilja Blumenfeld
Tõlkija: Eduard Salmistu
Osades: Ülle Lichtfeldt, Maria Klenskaja (Eesti Draamateater),
Eduard Salmistu ja Anneli Rahkema
Koomiline lavalugu parimate vene komöödiate
("Armastus tööpostil", "Hüva leili") vaimus, milles inimlik narrus ja õrnus
kohtuvad raamatuid täis äärelinna korteris, kus elavad ema ja tema
kuuekümneaastane tütar. Kumbki ei aima, et nende vaikse ja üsna
närbunud kooselu paiskab ümber ootamatu uksekell ja ukse taga seisev
lilledega mees. Algab romantiline eksituste ja pettuste komöödia, mille
lõpus pole keegi enam see, kes ta oli alguses. Muinasjutt armastuse
kõikvõimsusest? Ka seda, kuid ka lootuste lugu, kus miski pole veel
otsustatud. Vähemalt seni, kuni ta sureb.

küpsemalt ja täiskasvanulikumalt kui tema vanemad, sõltub ta siiski
täiskasvanute tujudest. Nii väga tahaks poiss lihtsalt juba oma elu
hakata elama. Kuid oma soovidega tuleb olla ettevaatlik.
Ühel tavalisel päeval kohtub poiss ühe ... veidrikuga.
Sellest kohtumisest saab alguse seiklus, mis ületab
interdimensionaalseid piire.
Lavastus „Järgmine peatus: Kosmos” viib meid läbi helide
maailma Vabaduse väljakult planeedile, mille nime on
inimloomadele liiga keeruline hääldada. See on ühe teismelise
poisi rännak läbi kosmose ja iseenda.

23.08 Võru Kandle aed kl. 19.00

28. septembril kell 16 mälestuskontsert:
25 aastat parvlaev ESTONIA hukust – Hortus Musicus
Kontserdisaalis. Tasuta.

Piletid Piletimaailmas,
Piletilevis ja kohapeal

Eesti Klaasikunstnike Ühenduse aastanäitus
„RESONANTS”
16.08–29.09.2019
Vana-Võromaa Kultuurikojas

TULEKUL

Sel aastal on Eesti Klaasikunstnike Ühenduse aastaürituse peamisteks märksõnadeks võnked,
lained ja resonants. Näituse pealkiri „Resonants” koondab enda alla laia skaala tõlgendusi nii
ühiskonnas kui ka looduses esinevatest võngetest, lainetustest jms seotud nähtustest ning nende
välisest ja sisemisest mõjust ümbritsevale.
Me elame lainetes, sõna otseses mõttes. Hulbime kõikvõimalike nähtavate ja nähtamatute
lainetuste mõõtmatus ookeanis. Lained tekivad võngetest. Heli, valgus, tuulepuhang, äike,
konflikt, leppimine, revolutsioon jne võivad vallanduda silmale nähtamatust väikesest võnkeosakesest. On võnkeid, mille sagedust tajume häiriva mürana, ja teisalt võib teatud sagedus äratada
meis emotsioone, tundeid ja mälestusi, mis sellele võnkesagedusele häälestuvad ning resonantse
tekitavad. Resonants võib osutuda eluohtlikuks, aga panna ka helisema kauneimad helikeeled.
Missuguste nähtuste või võnkesagedustega me kaasa heliseme ja millistega põrkume? Millised mõjutused vallandavad meis kaose ja millistega me resoneerume? Mil määral peame olema
n-ö ühel lainel, et sattuda resonantsi? Kust jookseb piir ja mis järgneb võnkeamplituudi suurenemisele? Need on küsimused, millele Eesti klaasikunstnikud sel aastanäitusel läbi oma loomingu
vastuseid püüavad leida.
Väljapaneku moodustavad peamiselt klaasobjektid ja installatsioonid.
Kuidas panna aga erinevad kunstnike teosed ehk võnked omavahel koos toimima-kõlama,
selles peitub juba orkestreerimise oskus. Orkestreerida ehk kujundada aitab sel aastal Kati
Kerstna. Näituse korraldaja ja kuraator on Sofi Aršas ning toetaja Eesti Kultuurkapital.		
Jana Huul

Teos „Naer“. Foto: Rait Prääts

Näitusel osalevad kunstnikud: Malle Hallimäe, Tiina Sarapu, Maret Sarapu, Piret Ellamaa,
Rait Prääts, Ivo Lill, Kati Kerstna, Kai Kiudsoo-Värv, Sofi Aršas, Kersti Vaks, Birgit Pählapuu, Eeva
Käsper, Anna-Maria Vaino, Maarja Mäemets, Eili Soon, Merle Kannus, Riho Hütt, Konstantin Kulev
ja Kaire-Leen Varik.

AVATUD ATELJEE KUNSTISTUUDIO
13. HOOAJA KUNSTIKURSUSED
AVATUD
ATELJEE

Asume Jüri tn 26, Võru
Võtame vastu uusi õpilasi järgmistele kursustele:
Keraamikakursus algajatele ja edasiõudnutele
Algus neljapäeval, 19. septembril kell 17–19.
Kuutasu 70 eurot, hinna sees savi, glasuurid, põletus ja õpe.
Juhendab ikka tuntud headuses keraamik Aivar Rumvolt. Võtame vastu 7 õpilast.

Õlimaalikursus algajatele ja edasijõudnutele
Algus teisipäeval, 17. septembril kell 17–19:30.
Kuutasu 60 eurot. Kaasa võtta oma värvid, pintslid, lõuend ja vajadusel põll. Molbertid on olemas.
Kursus sisaldab 10 täistundi maaliõpet kuus. Juhendaja Aivar Rumvolt. Võtame vastu 7 õpilast.

Joonistamis- ja pastellikursus algajatele ja edasijõudnutele
Algus esmaspäeval, 16. septembril kell 17–19:15.
Kuutasu 65 eurot. Kõik vahendid hinna sees. Kurusel õpetatakse natuurist portree, figuuri ja natüürmordi joonistamist,
kasutades erinevaid vahendeid (harilik pliiats, värviline ja söepliiats, tintenpen ja pastell). Teeme ka segatehnikas töid ja
abstraktseid kompositsioone. lgaüks saab endale soovi korral sobiva teema.
Juhendab Ruti Jõgi-Rumvolt. Võtame vastu 6 õpilast.
Kõiki kursusetöid näitame 13. Avatud Ateljee kursuslaste aastanäitusel Võru Linnagaleriis juunis.
Palume kindlasti registreeruda rutijogi@gmail.com või helistada küsimuste korral tel 508 7131, Ruti.
Vaata lisa rutiavatudateljee.ee ja FB Kunstigalerii avatud Ateljee ja Kunstistuudio!

SEPTEMBER STEDINGU
KOHVIKUS
20 VÕRU JAZZIKLUBI LIVE:
REEDE / 20:00 / PILET 5€

LEIBUR / LAAS / REBANE

Sel õhtul saab kuulda kauneid
meloodiaid Eesti autoritelt,
omaloomingut ja mõnusalt
rütmikaid palasid. Laval
on Marianne Leibur (laul),
Johannes Laas (kitarr) ja
Kristjan-Robert Rebane (basskitarr).

NÄITUSED STEDINGU KOHVIKUS
Augusti lõpuni:

PEETER LAURITS “VÄLJASÕIT”
Alates septembrist:

PIRET KULLERKUPP
NB! Kava täieneb järgemööda. Hoia tulevastel
sündmustel silma peal meie Facebooki lehel.

STEDINGUMAJA

KREUTZWALDI 15, VÕRU

ing - Kooli ja Räpina mnt rist - Kagukeskuse uue parkla algus - Petseri ring - Petseri
VÕRU SPORDIKESKUSE PARKLAS

16 Võru Linna Leht

August 2019
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VÕRU SPORDIKESKUSE STAADION

Sissepääs TASUTA. TOETAJAPILETIGA (2€) saab
vaheajal osaleda mitme TOREDA AUHINNA loosimises!

Lõuna-Eesti rallil sõidetakse
Võru linnas kaks kiiruskatset
30.–31. augustil toimuv
17. Lõuna-Eesti ralli
toob Võru linnatänavaile kaks kiiruskatset,
millest mõlemad sõidetakse reede õhtupoolikul
1,28 km pikkusel rajal (vt skeemi).
Võistlus kuulub Eesti autoralli ametlikku
meistrivõistluste kalendrisse ja taas ka Läti
autoralli meistrivõistluste sarja.
Ralli käigus sõidetakse Võru linnas ja Võrumaa
teedel kokku 11 kiirukatset ning läbitakse
110,44 katsekilomeetrit.

AJAKAVA
Reedel, 30. augustil
18.30 Võistluse start poodiumil Võru keskväljakul
Sõidetakse 3 kiiruskatset (neist 2 linnakatset, vt skeemi).
18.53 Võru 1. linnakatse (SS 1) start
20.19 Võru 2. linnakatse (SS 3) start

Rallipasse/käepaelu on võimalik soetada
Olerexi tanklatest Võru linnas hinnaga 10 eurot.
Lõuna-Eesti ralli 2019 võistlejate nimekirja,
katsete kaardid jpm leiab rallinädala kolmapäeval ilmuva Autolehe vahelt, mis on saadaval
ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti.
Lõuna-Eesti rallit puudutav info on kättesaadav
veebilehel autoralli.ee.
Stardi- ja finišipoodium: Võru keskväljak
Võistluskeskus: Pikk tn 21, Võru
Hooldusala: Ekspordi tn 3a, Võru
Autasustamine: Club Tartu
Laupäeval, 31. augustil
8.45 Start 2. päevale
Sõidetakse 8 kiiruskatset.
20.00 Võistluse finiš poodiumil
Võru keskväljakul
21.00 Autasustamine Club Tartus

