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Volikogus arutati
13.11. volikogu istungil arutati taas valla 2013 eelarve koostamise põhimõtteid. Muudeti kehtetuks mõned
mittevajalikud määrused ja kinnitati uues redaktsioonis koolilõuna toetuse kasutamise kord, eakate ja puudega
lapse hooldusega seotud määrused ning suurendati toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi kulude piirmäärasid.

Varstu Kultuurikeskuses
16. novembril kell 19.oo, Tsooru näiteringi etendus "Võsavennad”.
21. novembril kell 19.oo KULDSE TRIO Kuldvara: M.Smeljanski, J.Vlassovi ja E.Raidma KONTSERT.
02. detsembril kell 16.oo Advendikontsert segakoorilt TERVIS ja valla kuusel küünalde süütamine.
31. detsembril kell 23.45 UUE AASTA PIDU ansambliga PS Troika. Pilet 5 €.
Krabi rahvamajas
29. novembril kell 18.oo hingedeaja küünlavalgusõhtu "Midagi hingele". Esinevad Krabi kooli
õpilased luuletustega ja segakoor TERVIS kontserdiga "Hingedepäevast advendini".
28. detsembril AASTALÕPU PIDU.
Ühel oktoobrikuu pärastlõunal olin ma paljude teiste hulgas palutud osalema Krabi rahvamaja taasavamisele. Maja oli soe, laud oli pidulikult
kaetud ja muidugi oli vastas lahke pererahvas. Tundsin ennast oodatuna. Tegemist oli äärmiselt sooja ja südamliku ning koduse üritusega. Just
sellisega, milliselt olin ette kujutanud väikese küla rahvamaja avamist. Pildid, mida seinale näidati, andsid kena ülevaate selle maja ajaloost,
parematest ja halvematest päevadest. Ja loomulikult viimasest uuenduskuurist, mis on muutnud maja taas kasutamiseks kogu küla rahvale.
Muidugi jagus kutsutud külalistelt häid sõnu Jaanale, kes kogu tegevuse hingeks on olnud, innukalt ja raskusi trotsides, ikka uusi ja paremaid
lahendusi otsinud. Arengud saavad toimuda kellegi initsiatiivil ja entusiastlikul eestvedamisel. Kõike seda on Jaanal jagunud. Jagunud pere ja
kodu, oma töö ja õpingute kõrvalt.
Koosviibimine jätkus kohvi juues ja head-paremat mekkides. Nõnda oli tore seltskondlikku vestlust arendada ja uusi plaane seada. Ringi
vaadates aga jäi hingele küsimus- kus on kutsutud, keda kohal pole. Nemad ei kuulnud Jaana tänusõnu kõigile toetajatele ja raskes töös
osalejatele ega ka Jaanale öeldud tänusõnu, siiraid ja toetavaid.
Maja teises otsas saab ruume kasutada Krabi õpilaskodu. Suurepärane võimalus vanemal rühmal iseseisvamalt oma elu korraldada, omandada
kasvataja juhendamisel oskusi iseseisvaks eluks, nautida uut ümbrust ja väiksematest eraldi olemist. Aitäh Sulle, Jaana, selle eest minu ja kõigi
kasvatajate poolt.
Üks pika ajalooga maja on uuele elule aidatud, teenima üht väikest küla Eestimaal. Majale annavad aga tõelise hingamise inimesed, kes seal
toimetavad. Soovin rõõmu uuest võimalusest hubases keskkonnas puhata - igale külaelanikule eraldi ja kõigile üheskoos.
Aitäh Jaana ja Jaanek ning kõik toredad ja tublid inimesed, kes nõu või jõuga on Krabi rahvamaja uue sündimise juures olnud.
Lugupidavalt, Ale Sprenk

Varstu lasteaiapere käis Tartu Botaanikaaias
12.oktoobril toimus KIK-i projektiga rahastatav reis Tartu Botaanikaaeda. Kui lasteaias reisiinfo ülesse pandi, registreeruti koheselt.
Vanemate huvi, koos oma lastega sellel reisil osaleda, oli väga suur. Et ikka kõik lapsed tulla saaks, pidime mõnedele vanematele ära ütlema.
Otsustati, et nii palju, kui on bussis kohti, nii palju saab ka olema osalejaid. Ilm oli suurepärane, päike paistis ja isegi vihma ei sadanud. Lapsed
nautisid bussisõitu ja vaateid bussiaknast, kust paistis värviküllane eestimaine sügis. Tartu võttis meid vastu imelise hommikuga. Oli mõnus läbi
Tartu kesklinna jalutada botaanikaaeda. Botaanikaaias jaguneti kahte gruppi ja asuti giidide juhtimisel tutvust tegema põneva taimeriigiga. Nähti
saja-aastast palmi, lihasööjaid taimi, mitmekesiseid troopikataimi, rohkesti põnevaid kaktuseid jms. Tutvust tehti ka õues kasvavate taimedega ja
uhke rosaariumiga. Giidid andsid lastepäraseid seletusi ja vastasid laste küsimustele. Tartu Botaanikaaias elavad ka mõned loomad – papagoid,
kilpkonnad, kalad, konnad. Just need olid laste jaoks eriti huvitavad. Õues köitis laste tähelepanu pardipere, neile visati söömiseks küpsiseid.
Jalutati tagasi bussi juurde. Tehti pilti suudlevate tudengite purskkaevu juures. Sõideti kohvikusse, kus söödi maitsev praad ja joodi morssi
peale. Kõht sai täis ja kõigil oli hea olla. Lastevanemate poolt tehti ettepanek külastada veel Lõunakeskuse zookauplust ja laste mängunurka.
Mõeldud - tehtud. Mõnusalt sõideti kodu poole, lapsed võtsid bussis isegi laulu üles. Kõik said kenasti õhtuks koju. Tagasisidelehtedele kirjutati,
et oli tore reis ja sooviti taoliste reiside jätkumist. Nädal hiljem sai kultuurikeskuses vaadata reisist fotonäitust.
Korrespondent Sipelgas

Isadepäev Varstu lasteaias

Varstu lasteaias käis mänguasjade müügimees. Enne majast lahkumist, kui kuulis laste laulmist, küsis ta, et kas teil tähistatakse ka
isadepäeva. Jäime küsimuse peale nõutuks. Müügimees selgitas, et paljudes lasteaedades, eriti maalasteaedades ei peetagi
isadepäeva, sest isad on kusagil ära: kas välismaal tööl või üldse pere juurest lahkunud. See on mõtlemapanev. Õnneks meie
lasteaias see nii ei ole. On reede, 09.november. Majja on kogunenud rohkesti isasid, mõned vanaisad, üks tubli ristiisa, emad ja
vanaemad. Ruumi jääb isegi napiks. On suur ootusärevus. Kell on kohe 15.00 ja algab isadele pühendatud kontsert. Lapsed
esinevad laulude, luuletuste ja tantsudega. Mängib orkester Sipelgas. Isadele jagatakse kingitusi, mis on lapsed ise valmistanud.
Pidulik osa läbi, hakkavad mehed koos lastega taaskasutusmaterjalidest valmistama mänguasju. Valmivad autod, laevad, tõstukid,
lennukid jms. Need jäävad lasteaeda mängimiseks. Emad valmistavad tikuvõileibu ja katavad laua, kus peale võileibade on
küpsiseid, õunu, kooki ja morssi. Lasteaia pere on õnnelik ja tänulik, et nii paljud lapsevanemad olid sel päeval tulnud kohale. On
rõõm teha oma tööd, kui lastel on nii vahvad isad ja vanaisad ning neid toetavad emad ja vanaemad. Ja kui suur oli veel laste endi
rõõm, sest nad olid selleks päevaks valmistunud ja nad väga ootasid seda , kui saavad koos oma perega olla lasteaias.
Aitäh kõigile, oli tore ja loodame, et meil isadepäeva tähistamine ikka kestma jääb, sest seda on lastele väga vaja!
Liivi Mõttus, lasteaia direktor

Teade
Alates 01. novembrist 2012 on Ritsiku kalmistuvaht Heino P i l v, telefon 58 55 0895
Aadress: Varstu alevik, Kesk tn 23-6.

Vallas toimunust
♦ 10.10. toimus Krabi koolimaja 15. sünnipäeva puhul kultuurihommik, millele järgnes sünnipäevatordi söömine.
♦ 11.10. osalesid Varstu keskkoolinoored palgi tahumise õpitoas. Projekti "Tondilossid" raames toimunud õpituba toetas
Euroopa Noored Eesti büroo.
♦ 12.10. toimus Varstu lasteaia „Sipelgas” õppereis Tartu Botaanikaaeda. Reis toimus KIK-i projekti toetusel.
♦ 13.10. Varstu kooli abituriendid Marin Loorits, Heidi Järvpõld ja Krissu Külaots osalesid TVsaates "Loodustark".
♦ 14.10. rahvakalendri järgi kolletamispäeval, toimus RMK Pähni looduskeskuses üritus „Naised sügises“.
♦ 17.10. Rahvusvahelisel ettelugemispäeval külastasid Varstu lasteaia mudilased Varstu raamatukogu ja lasteaia personal
käis Viljandi teatris etendust „Ukuaru” vaatamas.
♦19.10. oli Varstu lasteaias tuletõrje õppepäev, lastel oli külas Nublu ja toimus evakuatsiooniõppus.
♦ 19.10. toimus Varstu KK 5.-12. klassi õpilastele Marko Lehese loeng teemal „Kuidas alustada ettevõtlusega?“
♦ 19.10. tänas Krabi külaselts Krabi rahvamaja renoveerimise abistajaid ja toetajaid tänuüritusega.
♦ 20.10. Antslas toimunud noorkotkaste ja kodutütarde laskevõistlustel saavutas Krabi rühm I koha. Parimad laskjad:
Mariliis Põder 147 silma (laualt ja Johannes Klaus Konksi 130 silma (püsti) I kohad ning; II koht Eneken Johanson 116
silma (püsti) ja Ain Mägise 98 silma II kohad.
♦ 20.- 21.10. toimus Põlvas järjekordne Magusa alguse ja D- klassi Karikavõistluste Etapp Võistlustantsus, kus osalesid
Varstu Keskkooli õpilased Stella Männiste ja Ander Kokk, kes saavutasid 25 paari hulgast 2. koha ning Riivo Männiste ja
Marika Adson, kes saavutasid Juunior 1 D- klassis 14 paari hulgast LA- tantsudes 5. koha.
♦ 22.10. toimusid valla koolide õpetajatele õpireisid Tartusse, külastati Ahhaa Keskust, Jääaja Keskust, botaanikaaeda ja teisi
kohti ning nad tänavad Varstu Vallavalitsust õpireisi sponsoreerimise eest!
♦ 23.10.oli Varstu raamatukogus külas kirjanik ja muusik Lauri Sommer.
♦ 01.11. osales Krabi kooli 4.-5. klassi poiste võistkond Võru Spordikeskuses Võrumaa koolinoorte karikavõistlustel
rahvastepallis ja saavutas 12 kooli konkurentsis 4. koha.
♦ 02.11.Varstu kooli gümnaasiumi klasside õpireis Tallinnasse, külastati Mereväe baasi ja Eesti Panga muuseumi.
♦ 02.-03.11. osalesid koolide noorkotkad ja kodutütred Kuldres toimunud Kaitseliidu laagris.
♦ 07.-08.11 osalesid vallasekretär ja registripidaja Tartus uue avaliku teenistuse seaduse koolitusel.
♦ 08.11. oli Varstu Kultuurikeskuses võimalus vaadata Ilmar Raagi filmi „Eestlanna Pariisis”, peaosas Laine Mägi.
♦ 09.11. tähistati Varstu lasteaias isadepäeva ja toimus üritus „Mardipäeva kombed ja tavad”.
♦ 10.11. osalesid Krabi rühma NK ja KT male- ja kabevõistlusel, males koolile 4. koht ja kabes 3. koht. Individuaalselt
saavutasid males Hanna Riisa 2. koha ja Sander Kõvatu 3. koha. Kabes Ain Mägise 2. koha, Andrei Zujev 3. koha, Joosep
Keel 3. koha ja Mariliis Põder 3. koha.
♦ 07.11. oli Varstu Kõgõkogo etendus „Harala“ ning algklassid vaatasid Võrus lasteetendust „Muumitroll ja sabatäht“.
♦ 10.11. toimus Krabi külaseltsi poolt renoveeritud rahvajamas AVAPIDU. Peorahvas sai tutvuda majaga, muusikat tegi
ansambel "Tiigrikutsu" ja tuju tõstsid tantsupoisid "Nõtked ja Karvased".
Varstu Vallavalitsus, tel 78 21 353, vald@varstu.ee
www.varstu.ee

