Oktoober, 2013 – 9 (130)

Volikogus arutati
30. septembri volikogu istungil moodustati kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks 6-liikmeline
jaoskonnakomisjon koosseisus esimees Kaja Juhanson, aseesimees Marge Nurk ja liikmed Ene Laube
(Keskerakonna poolt), Tea Laks, Maira Põder ja Aili Toom ning 2 asendusliiget. Taotleti munitsipaalomandisse
Varstu alevikus reovee puhasti alune 0,8 ha ja asenduskodu peremaja ehituseks vajaminev maa 0,5 ha. Kinnitati
2013 a. eelarve muudatusi ja valla eelarvestrateegia aastateks 2013-2017.

Perearstikeskuse lahtiolekuajad
Esmapäev
Teisipäev
Kolmapäev
Neljapäev
Reede

9.oo - 17.oo
9.oo – 18.oo
8.oo – 17.oo
9.oo – 18.oo
9.oo – 17.oo

Perearsti vastuvõtuajad:
Teisipäev
12.40 – 17.40
Kolmapäev
8.00 – 12.40
Neljapäev
12.40 – 17.40

Vereanalüüside võtmine teisipäeval 8.oo – 10.oo ja kolmapäeval 8.oo – 12.oo
Vastuvõtule registreerimine telefonil 78 93 316

Alates 01. oktoobrist on Varstu apteegil uued lahtiolekuajad
Teisipäev 10.oo – 16.oo

Kolmapäev 08.oo – 11.oo

Neljapäev 10.oo – 16.oo

Roosa Jakobi kiriku 120. aastapäeva tähistamise jumalateenistus on 13. oktoobril 2013 kell 14.oo.
20. oktoobril on KOHALIKU OMAVALITSUSE VOLIKOGU VALIMISED
Valida on võimalik ka eelhääletamispäevadel 10., 11. ja 12. oktoobril 2013.a. kella 12.oo – 20.oo.
Varstus toimub ka hääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda.
Valimiste koht (ka eelhääletamise ajal) on Varstu Kultuurikeskus
Kui valija oma terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada hääletamisruumis, võib ta taotleda kodus
hääletamist. Selleks peab esitama vallavalitsusele või jaoskonnakomisjonile kuni valimispäeva kella 14.oo-ni kirjaliku
taotluse. Valija võib esitada kodus hääletamise põhjendatud taotluse ka telefoni teel valimispäeval kuni kella 14.00-ni
jaoskonnakonnakomisjonile. Jaoskonnakomisjoni esimehe tel. 5884 5673. Kodus hääletamise toimub 20. oktoobril.

Hääletamissedeli saamiseks tuleb valijal esitada kehtiv isikut tõendav dokument.

Varstu lasteaia reporter Sipelgas kirjutab:
Kuigi vanavanemate päev on kalendris 08.septembril, tähistasid Lasteaia Sipelgas lapsed seda 27. septembril. Külla oli
kutsutud vanaemad ja vanaisad ning palutud kaasa võtta üks vana-aja asi. Huvitav oli näha neid vanu asju ja kuulda, milleks
neid kunagi kasutati. Vanaemad rääkisid ka lugusid nendest aegadest kui nemad veel lapsed olid. Milliseid töid tehti, kuidas
karjas käidi ja muud huvitavat. Mõnel vanaemal oli kaasas moosipurk. Rasmuse vanaema küpsetas pannkooke. Rasmus ise
kommenteeris: „ Vanaema kodus küll nii häid pannkooke ei tee“. Ja maitsvad pannkoogid kadusid kiiresti laste kõhtu. Väga
tore oli, et Reesi vanaemal oli kaasas lõõtsapill. Annika ja Jarno vanaisa oli kohal uhke kandlega. Kui nüüd lood lahti löödi.
Oi, mis lõbus oli kaasa tantsida. Koos löödi ka laulu. Lapsed esitasid väikese kontserdi. Selgeks oli õpitud luuletusi, laule ja
tantse.Rõõmsat meelt ja elevust oli kogu maja täis, sest nii tähtis on, kui just sinu „vana“ on sel päeval kohal. Ja õnneks oli
neid nooruslikke ja rõõmsaid vanavanemaid lasteaias sel päeval rohkesti. Teiega koos oli mõnus.Täname Teid kõiki!
Ootame Teid ikka meile külla! Värviküllast sügist!

Võrumaa ettevõtlusnädal
8.-11. oktoobrini leiab aset juba traditsiooniliseks kujunenud Võrumaa ettevõtlusnädal! Tervelt 4 päeva põnevaid sündmusi,
kohtumisi, seminare nii potentsiaalsetele, alustavatele, tegutsevatele ettevõtjatele, unustatud pole ka noori!
Nädalast on osa võtma oodatud kõik ettevõtlikud inimesed, kes otsivad, ideid, inspiratsiooni. Samuti inimesed, kes veel
ettevõtlusega ei tegele, kuid tahaks rohkem teada saada, mis sellel maastikul toimub!
Tutvu nädala kavaga ning registreeru huvipakkuvale sündmusele EASi veebilehel!
Margit Lukka, Võrumaa Arenguagentuuri Kodanikeühenduste konsultant
Tel. 525 1750 või 786 8367; www.vaa.ee

Korras ahjud ja pliidid annavad turvatunde ja aitavad vähendada küttekulusid!
Sügis on käes ja jahenevate ilmade tulles saabub ka kütteperiood. Selleks, et kütmine oleks ohutu, tuleb
varakult korstnad ja ahjud üle kontrollida ning vajadusel puhastada ja parandada.
Kogu küttesüsteem tuleb kriitilise pilguga üle vaadata – ega kuskilt suitsu sisse ei aja, et lõõrides, pliitides,
soemüürides, ahjudes ja korstnates poleks pragusid. Samuti tuleb kontrollida ega korsten pole pigitunud, kas
tahmaluugid on kindlalt kinni jms.
Ühepereelamu omanik vastutab enda hoone ohutuse eest ning tal on õigus korraldada kütteseadmete puhastamist
oma äranägemisel seadmata seejuures ohtu teisi. Üksikelamu või suvila korstna võib puhastada omanik ise. Seda
peaks tegema vähemalt kord aastas. Ühel korral viie aasta jooksul peab puhastama küttesüsteeme kutsetunnistusega
korstnapühkija.
Korterelamutes, ühiskasutatavates hoonetes, ettevõtete hoonetes jms peab kogu küttesüsteemi puhastama
kutsetunnistusega korstnapühkija vähemalt üks kord aastas. Hoonetes, kus küttesüsteem läbib erinevate isikute
valduses olevaid ruume, ei ole võimalik tervet küttesüsteemi ühe osa kaudu täielikult puhastada. Soovitame
korteriomanikel (ühistul) küttesüsteemide korrastamine leppida kokku ühele ajale, et korstnapühkijal oleks võimalik
hooldada korraga kogu küttesüsteem. Inimesed, kelle valduses olevaid küttesüsteemi osasid ei ole puhastatud,
seavad ohtu enda ja kaaselanikud.
Korrapärane seadmete puhastamine on vajalik tuleohutuse tagamiseks, sest suitsulõõridesse ladestunud pigi ja tahm
võivad kergesti süttida. Samuti aitab puhastamine vähendada soojakadu ja pikendada küttekolde kasutusiga.
Puhastamata korstnast või katkisest kütteseadmest alguse saanud tulekahju on kütteperioodil kodudes juhtuvate tuleõnnetuste
sagedaseim põhjus. Korstnapühkijate kontaktandmeid saab päästeala infotelefonilt 1524 ja internetilehel www.korsten.ee
Astra Pintson-Käo, Päästeameti Lõuna päästekeskuse pressiesindaja. Tel. 5308 1211, 7337326
e-post: astra.pintson-kao@rescue.ee
Päringud: press.louna@rescue.ee, tel. 5326 9112

Vallas toimunust
♦ 16.-20.09. oli Varstu lasteaias puu- ja köögiviljanädal. Selle raames toimus palju üritusi: joonistati puu- ja köögivilju,
valmistati ise tervislik salat, õuealal pandi üles näitus, külastati aedu ja koos sõpradega koolimajast tähistati sügise sünnipäeva.
♦ 18.09.toimus Varstus kohtumine, kus Võrumaa Töötukassa esindajad tutvustasid Varstu ja Mõniste valla juhtidele ja
sotsiaaltöötajatele mobiilse nõustamise (MOBI) teenust. 13.novembril toimubki Varstus MOBI nõustamise infopäev rahvale.
♦ 18.09. toimus Krabi kooli staadionil Krabi ja Varstu kooli 6.-9-kl. poiste vahel sõpruskohtumine jalgpallis.
♦ 18.09. toimus Varstu Keskkoolis ülekooliline matkapäev sügise tervitamiseks. Enamus kooliperest õppis matka käigus
tundma oma kodukanti Varstut. 12. klass võttis ette väljasõidu Otepää Seiklusparki.
♦ 19.09. toimus Krabi kooli staadionil üheksandike korraldatud spordipäev. Võistlused olid natuke teistsugused kui tavalisel
spordipäeval: õunte korjamine, tekiga õuna püüdmine, ringis õuna edasi andmine, jalgade vahelt õunapalli edasiandmine,
matrjoška kokkupanek ja lahtivõtmine aja peale. Külas oli õunapuu koos õunakese ja õunausside paariga, söömiseks jagati
rohkesti õunu. Auhind oli samuti temaatiline, iga osaleja sai Ahjuõuna jogurti. Võitjaks olid kõik osalejad.
♦ 20.09. käis kogu Krabi kool sügisesel matkapäeval. Külastati Mõniste muuseumi ja matkati Eesti Lõunatippu.
♦ Septembrikuu III nädalal oli Krabi koolis traditsiooniline tervisenädal. Käesoleva sügise õunarohkuse tõttu nimetati
üritustesarja „Õunakeseks“. Teisipäeval oli teabepäev, kus igal klassil tuli ette valmistada õuntega seotud töölõik: 4. ja 5.
klassi õpilased otsisid temaatilisi mõistatusi, 6. klass tegi papitrükitehnikas pilte, 7. klass otsis infot õunte kasulikkusest, 8.
klass luuletusi ja mõistatusi. Kõige raskem ülesanne oli 9. klassil, kes tutvustas koolikaaslastele erinevaid õunasorte.
Kolmapäeval valmistasid õuntest toite, mida peale tutvustamist sai ka degusteerida: küpsisekook õunamoosiga, ahjuõunad
fariinsuhkruga, õunakook, moosisai jne. Vanemate klasside õpilased näitasid kuidas kodus õunamahla valmistada.
♦ 25.09. osalesid valla koolide kiiremad jooksjad Kubijal Võrumaa koolinoorte sügisesel murdmajooksu võistlustel, kus
Andrei Zujev saavutas II koha ja Säde Kannumäe III koha.
♦ 26.09. Varstu keskkooli 10.-12.kl. noormeeste esindus (6. koht) ja reedel valla koolide põhikooli poiste võistkonnad
osalesid Võrumaa koolinoorte jalgpalli meistrivõistlustel, kusjuures Varstu võistkond osales uuesti üle mitme aasta.
♦ 26.09.toimus Varstu Kultuurikeskuses puu ja köögiviljakampaania “Sööme ära“ projekti „Toitume tervislikult“ raames
lektor Mai Maseri loeng tervislikust ja odavast toitumisest, valmistati ka tervislikke toite ning lõpetati retseptikonkurss
„Köögiviljatoidud ja köögiviljahoidised”.
♦ 27.09. olid Varstu lasteaias külas laste vanaemad ja vanaisad neile armsate asjadega.
♦ 28.09.Nursipalu harjutusväljakul toimunud maakonna noorkotkaste ja kodutütarde laskevõistlustel saavutas üldkokkuvõttes
Krabi rühm I koha. Individuaalsed saavutused: Krabi lastel Mariliis Põder I koht, Margo Raju II koht, Ott Mändmets III koht
ja Sofia Semevsky III koht ning Varstu lastel Martin Oja õhupüssis II koht ja Kervin Adamson sportpüssis III koht.
♦ 28.09. toimus Varstu Kultuurikeskuses stiilipidu tähistamaks Varstu sovhoosi 55. sünniaastapäeva. Kohale oli tulnud palju
endisi töötajaid, kes said omavahel muljeid jagada, nautida teemakohast eeskava ja tantsida väga toreda ansambli saatel. Üles
oli seatud põnev väljapanek sovhoosiaegsetest esemetest ja dokumentidest. Õhtujuht Arne Nõmmik kiitis peo ettevalmistust
ja korraldust, kogu Varstu peorahvast ja esinemisi ning talle meeldis üle kõige nii asjakohane näitus.


Varstu Vallavalitsus, tel 78 21 353, vald@varstu.ee

