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nr 1 (63) märts 2011.a
Võnnu lasteaia töötajad ja hoolekogu liikmed
said tänukirja
21. jaanuaril 2011.a. toimus Tartus Vanemuise
suures saalis regionaalsete piirkondade parimate
haridusala töötajate tunnustamine ja üleriigiliste
auhindade jagamine. Auhindu jagati viies
kategoorias: õppija arengu toetaja, hariduse sõber ja
toetaja, õppeasutuse eestvedaja ja arendaja, loodus- ja
täppisteaduste auhind ning Eestimaa kodanikutunde
auhind.
Võnnu lasteaia töötajad ja lastevanemate esindajad
hinnati tänukirja vääriliseks hariduse sõbra ja toetaja
kategoorias. Tänukirja said lasteaia töötajad Epp
Nurmeots, Aime Murnek, Reet Tosso, Pilvi Luhaste,
Tiina Ilves, Monica Tähe, Virve Soopalu, Terje
Jõesaar, Imbi Jõgar ja hoolekogu liikmed Viia Jurs
ning Monika Reben. Tunnustus anti eelmisel suvel
tehtud kolme rühma remondi eest, mida tehti
heategevuslikus korras kollektiivpuhkuse ajal, Võnnu
vallavalitsuse ja lahkete annetajate toetusel.

Foto: Reet Tosso

Tänuüritusel pidas avakõne haridusminister Tõnis
Lukas, kellega meil õnnestus koos ka pildile jääda.
Peale kontsert-aktust toimus bankett, kus sai suhelda,
kogemusi jagada ja tunda meie suvisest ettevõtmisest
rõõmu.
Võnnu lasteaia õpetaja Aime Murnek

Lusikapidu
8.veebruaril toimus Võnnu 2010. aasta uute vallakodanike pidulik vastuvõtt.
Dimitri Karpuhhin
Lauri Põdra
Carlis Vaino
Ott Lepikov

05.01.2010 a.
08.02.2010 a.
03.04.2010 a.
24.12.2010 a.

Iga laps on kui kalleim aare,
justkui kaunis oaas kõrbesaarel.
Ta suu, väiksed pihud ja süütud silmad,
toovad suurt rõõmu, kui sünnib ta ilma.
Suur hool ja hellus last edasi viivad,
annavad jõudu ja tugevad tiivad,
et laps elus õnnelik olla suudaks
ja oma vanemate elupäevad rõõmsaks muudaks.
Lauri Põdra ja Carlis Vaino emme koos Külli Ojasaar`ega
Foto: Marju Marga

ÕNNITLEME NENDE RÕÕMSAID VANEMAID!
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3T Projekt - Tegija, Turvalisus, Tervis
23. mail käesoleval aastal toimub taas Võnnu
Keskkooli suurüritus - 3T projekt. Eelmisel aastal
osutus nimetatud üritus ülimenukaks ning
Maanteeameti Lõuna Regioon valis selle aasta
ürituseks.
Üritus on mõeldud kogu kooliperele. Kuna õppeaasta
jooksul on õpilastele toimunud erinevad koolitused,
siis on viimane aeg enne suvepuhkust saadud
teadmised kokku võtta ja kinnistada praktiliste
tegevuste kaudu.
3T projekt on võistluspäev, mil toimuvad võistlused
erinevatele sihtgruppidele erinevatel teemadel.
Ürituse eesmärk on tõsta Võnnu Keskkooli õpilaste
liiklusohutusalast teadlikkust jalakäija, jalgratturi,
mopeedi- ning autojuhina. Kinnistada praktilisi
oskusi jalgratta hooldamisel, vajadusel esmase abi
andmise ja käitumist tulekahju korral.
Üritusele on seekord kaasatud ka naabervaldade
koolid, mis
muudab selle päeva
veelgi
atraktiivsemaks.
Eelmisel aastal toimunud ürituse korraldamisel
andsid oma panuse mitmed asutused nii hea nõu,
auhindade kui ka praktiliste tegevustega. Olgu siin
ära toodud toetajate nimekiri:

• Maanteeamet Lõuna Regioon
• Lõuna-Eesti Päästekeskus
• Punane Rist
• Politsei- ja Piirivalveamet Lõuna prefektuur
• Pommirühm
• Autokool „Selge“
• AS Catwees
• Motohoov
• Võnnu Perearstikeskus
Et tagada ka sellel aastal ürituse kordaminek ja muuta
see lastele meeldejäävamaks, palume teil toetada
üritust teile võimalikul viisil, olgu selleks siis mõni
praktiline tegevus või väike abi auhinnalaua
rikastamisel. Vastutasuks pakume teile võimalust
reklaamida enda firmat (kooli, asutust) ja võita
endale tulevasi kliente (õpilasi).
Kui suutsime teis tekitada huvi, siis palun teavitage
oma plaanidest alltoodud kontakttelefonidel:
7492321, 7492381; e-posti aadressil: tiit102@mail.ee
Reet Saksing
Võnnu Keskkooli huvijuht

Võnnu Keskkooli huvijuht

Võnnu Keskkool käis ette tantsimas
Võnnu Keskkoolis tegutseb kolm rahvatantsurühma.
I-II , III-IV ja V-VI klassi rühmad.
Kõik algas 2009. aasta sügisel, kui anti teada, et 2011
aastal toimub koolnoorte laulu- ja tantsupidu ning paluti
rühmadel registreeruda. Võnnu Keskkool registreeris
kolm rühma.
Esimene Tartumaa ja linna rahvatantsurühmade
ettetantsimine oli 31. jaanuaril käesoleval aastal. Tartu
Täiskasvanute gümnaasium oli terve päev täis
rahvatantsu kahel korrusel. Kui aulas tantsisid neidude
rühmad, siis saalis oli V-VI klassi tantsijad. Meie
tüdrukud särasid oma uutes seelikutes. Järgmisena
tantsisid III – IV klassi rühmad, kelle üldjuht tantsupeol
on Kalev Järvela tütar Mall Järvela. II klassi rühmad
tulid peale kooli ja neid rühmi oli palju nii linnast kui
ka maakonnast. Esimene kord tantsisid lapsed nii
paljude teiste tantsijate ees.
Siis tehti tantsudes parandusi ja muudatusi. Meie lapsed
nägid, kuidas tantsivad teised rühmad ja mida saaksime
meie paremini teha. Võnnu lapsed olid väga tublid.
Järgmine ülevaatus on 11. aprillil, kus me anname
endast parima.
Viivika Kook
Rahvatantsujuhendaja
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Miks naised käivad tantsimas?
Praegu sellepärast, et suvel toimub Jõgeval esimene
naiste tantsupidu?
Aga muidu vist sellepärast, et ... noh, et on naised, et
edevad, et tahavad ...

Võnnu vallast osaleb I Eesti Naiste Tantsupeol
Võnnu naisrühm Kaera-Marid. Rühma juhendaja
Viivika Kook ütleb, et ammu on see hetk käes, kus
naistele selline pidu teha.

“Seekord on kõik teisiti. Naised ei oota algatust
meestelt, vaid teevad ise. See saab olema
hingeliigutav NaiseLugu, kui 2882 ema, tütart,
vanaema seda tantsukeeles jutustavad. ... aga naine
ilma meheta on kui lill ilma leheta ..., sestap on 240
isa ning poega oma- ja koostantsimisega toetamas
lugu, kuidas on õnnestunud siin tuulte tallermaal
lapsed ikka
eestlasteks
kasvatada,” rääkis
pealavastaja Ülo Luht.

Kaera-Marid loodavad, et tuleb ilus ja naiselik pidu,
mis on parajalt vürtsitatud meeste tantsuga. Rühma
lemmiktantsudeks sel peol on proovides kujunenud
Palve ja Naiste reilender.

Pidu tuleb. Kokku on registreerinud üle Eestimaa 253
tantsurühma 3122 tantsijaga. Esindatud on kõik
maakonnad, soovijaid on ka Rootsist, Leedust ja
Ameerikast.

Meestele ütlevad Kaera-Marid lausa luulekeeli:
Rakveres koondub meestevägi,
naised seda ammu nägid.
Nüüd meil plaan on Jõgeva
täita naiste väega.
Ilu ikka täidab rammu.
Naised toeks on meestel ammu!
”Praegu on kõik peale päevatööd pingeliselt
treenimas, sest 12. märtsist algavad tantsupeo
eelproovid ja ülevaatused maakondades. Ainult hästi
selgeks õpitud-harjutatud tantsudest küpseb tantsupeo
etendus NaiseLugu,” ütles ettevõtmise peakorraldaja
Airi Rütter.
Pidu läheb käima 12. juunil Jõgeva linna staadionil ja
lugu jutustatakse kaks korda: kell 15.00 ja kell 19.00
Pääsu peole saab Piletilevist lunastada juba praegu.
Kohtade arv on piiratud, vaid 2000.
Lisainfo: www.nasitetantsupidu.ee

Võnnu rahvatantsurühm „Kaera-Marid“

Valdi Reinas
Eesti Naiste Tantsupidu toimkonna liige

Kambja ootas tantsijaid
5. märtsil ootas Kambja juba neljandat korda
Tartumaa valdade ja linnade tantsijaid, et pidada
maha üks tore talvine tantsupäev. Võnnu valla
taidlejate sõit hakkas pihta täpselt kell kolm peale
lõunat kultuurimaja juurest. Sõit Kambjasse oli täis
tuult ja lund. Kohale jõudes nägime, et ka tänavu oli
kohal palju tantsijaid, täpsemalt kolmeteistkümne
rühma jagu.

Kell neli anti start Kambja vallamaja juurest, et
tantsida koolimaja juurde. Koolimaja juures tervitas
tantsijaid Kambja vallavanem ja 2011. aasta talvise
tantsupäeva üldjuht Lea Kurvits. Väljas tantsud
tantsitud ja mulgipuder maitstud mindi saali

kontserdile. Iga rühm esitas ühe tantsu oma
repertuaarist. Peale väga ilusa ja mitmekülgse
kontserdi peeti maha väike simman Põlvamaa
lõõtsakooli õpilaste saatel.
Üks väga tore pidu sai jälle läbi, mis Kaera-Maridel
ei ole ükski aasta vahele jäänud. Teist aastat käis
kaasas ka segarühm.
Täname peo korraldajaid ja teisi tantsijaid toreda
talvise päeva eest Kambjas.

Viivika Kook
Rahvatantsurühm „Kaera-Mari“ juhendaja
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Võnnu Vallavalitsuse tegevuse ülevaade november 2009- veebruar 2011
Aasta ja neli kuud tagasi alustas Võnnu vallamajas
tööd uus vallavalitsus eesotsas vallavanem Külli
Ojasaarega.
Vallavalitsus seisis paljude probleemide ja
lahendamata ülesannete ees:
1.Vananenud ja vigase infoga koduleht. Tänaseks on
valla koduleht suudetud minimaalsete kulutustega
muuta operatiivset infot andvaks vallakoduleheks.
2.Valla elu minimaalselt kajastav infoleht. Valla leht
on muutunud sisukaks, kajastust leiavad valla
sündmused, õnnitletakse eakaid ja valla kõige
nooremaid, antakse ülevaade valla majandustegevusest jne. 2011 aastal on eesmärgiks 4 lehe
asemel välja anda 6 valla infolehte.
3.Vallavalitsuse
aeglane
internetiühendus
ja
vananenud arvutid. Vallaametniku peamine töö oli
oodata vajalike lehekülgede avanemist. Kuigi eelarve
oli vähenenud, suudeti välja vahetada sotsiaalnõuniku
ja registripidaja arvutid. Teiste töötajate arvutitele
lisati vajalikku mälumahtu. Kiirema internetiteenuse
ostmiseks sõmiti leping Elioniga.
4.Sotsiaaltöös
juurutati
Star
programm
ja
kirjavahetuse registreerimiseks hakati kasutama
dokumendihalduse programmi Amphora.
5.Uus sotsiaalnõunik ja vallavalitsus töötasid välja
alates 2005.a reguleerimata olnud koduteenuse
osutamise korra. On alustatud valla hooldus-töötajate
poolt pakutava teenuse vajaduse kaardistamisega
ning antud teenust vajavate klientide hindamisega.
Valla sotsiaalhoolekannet hõlmav informatsioon (sh
pakutavate teenuste sisu ja makstavad toetused) on
tehtud klientidele kättesaadavamaks – kõik vajalik
informatsioon on üleval koduleheküljel.
6.Väikesed sotsiaaltoetused. 2011.a eelarves on
vallavalitsus koostöös sotsiaalnõunikuga kirjutanud
sisse sünnitoetuse suurendamise 63,91 euro asemel
160 euroni. Samuti on lisanud ranitsatoetuse I-klassi
minejatele.
7.Kevadel tänas vallavalitsus oma vastuvõtul valla
tublimaid õpilasi ja noorsoosportlasi ning Võnnu
keskkooli
parimatele
õpilastele
korraldati
preemiaekskursiooni. 2010. a sündinud uusi
vallakodanikke tervitati lusikapeoga. Loodame, et
laste ja noorte tunnustamise üritused saavad
traditsioonideks.
8.Valla liiga suured majandamiskulud. Seoses
masuga tuli vähendada valla kulusid. Suurimat
kokkuhoidu andis koolihoonele soojamõõturi
paigaldamine (kulud vähenesid üle 350 tuh.krooni).
Kokku vähenesid aastaga valla kulud 1,44 miljonit
krooni.

9.Aastaid oli valla bilansis üleval ümberhindamata
põhivara (audiitor on teinud sellekohased märkused
oma järeldusotsustes). 2010. aastal hinnati ümber valla
omandis olevad 5 korterit ja 3 kinnistut.
10.Lammutati
valla
keskel
olev
eluohtlik
bussijaamahoone ja osteti uus. Vallavalitsusele
heidetakse ette, et uus bussijaam on liiga väike. Kui
sõita Eestis ringi, siis asulaid, kus teine teisel pool teed
on bussiootepaviljonid, on väga vähe.
11.Kultuurimaja on muutunud tõeliseks külakeskuseks.
Tegevust on alustanud beebiring, pereklubi, ringid
lastele jne. Järjest enam leiavad meid üles
külalisesinejad. Vaatamata kogukonna jagunemisest
kaheks, suudeti läbi viia Kaera-Jaani 2010 üritus, mis
sai kajastuse ka üleriigilistes lehtedes.
12.Siiani oli olematu noorsootöö. Noored on tänu
kultuurimaja juhatajale muutunud aktiivseks, soovides
kogukonna elust üha enam osa võtta. Tegevust on
alustanud Võnnu Noorteaktiiv, kes sai 2010.aastal 5-le
üritusele projektirahad (Sügisseiklus 2010 8925
krooni; Võnnu Noorte Mängud 2010 9551 krooni;
Ennetusprojekt NO Smoke/NO Alco 5090 krooni;
noortepärane rahvakultuur 6700 krooni; noortepärane
nukuteater 6700 krooni). Sotsiaalteatri rollimängud
Lõuna-Eesti maanoortele projekti jaoks on raha saadud
läbi MTÜ SK Liikumisvabadus (56 tuh.krooni). Tööd
on alustanud Võnnu Huvikeskus (lastekas), mis sai
tegevuse alustamiseks toetust KOP-st 25 tuh.krooni.
2011. aastal on esmakordselt lisatud ka valla
eelarvesse noorsootöö eelarverida.
13.Toetatud on MTÜ-de ja seltside tegevust kokku 25
tuh.krooniga.
Toetati MTÜ Võnnu Spordiklubi 8027 krooni
treeningvahendite ostmise omaosaluseks ja 4000
krooni korvpalli karikavõistluse korraldamiseks;
Sportmängude Kohtunike Klubi 2500 kroonise
osavõtumaksuga linna – ja maakonna korvpalli
meistri- ja karikavõistlustel; Lääniste külaseltsi 2000
krooniga külaplatsi avamise puhul ja 2000 krooniga
külapäevade läbiviimiseks; MTÜ Võnnu Laulu- ja
mänguselts Lõoke 2532 krooni väljanäituslaada
korraldamiseks; MTÜ Issaku 2000 krooni Issaku
aastaring 2010 toetuseks; Kerkokell 1500 krooni
seltsiürituste korraldamiseks.
2011.aastaks on PRIA-lt rahastuse saanud MTÜ SK
Liikumisvabadus laste mänguväljaku ja drenazööride
väljaku ehitamiseks. Avanemas on võimalused
projektide kaudu staadioni ehituseks raha küsimiseks,
vastava koostööavalduse on teinud vallale MTÜ SK
Liikumisvabadus.

Võnnu valla infoleht
14.Võnnu Keskkooli hoone soojustamise ja akende
vahetuseks saime esitatud taotluse alusel rahastuse
riigi käest CO2 kvootide müügist tulevatest
vahenditest.
15.Tubli meeskonnatöö (V.Raidsaar, R.Haug,
H.Aduson,
R.Saksing,
E.Tiiman,
R.Võikar,
K.Ojasaar) tulemusel koostati Võnnu valla
terviseprofiil ja selle eest saadi Tartumaa
Tervisenõukogult
tänukiri
tervist
toetavale
omavalitsusele.
Muutusi vallas on märgatud ka väljaspool. Võnnu
Vallavalitsust tunnustati “Tartumaa Hea Tegu 2010”

Mis on Võnnus veel toimunud?
Comenius projekt

Läti tüdrukud laulmas eesti keeles „Saaremaa
valssi“
Foto: Marju Marga

7. veebruaril laulsid Võnnu kultuurimajas
Hispaania, Portugali, Itaalia ja Läti noored koos
võnnukatega.
Toimus
Võnnu
Keskkooli
Comenius projekt „Muusika ühendab inimesi“.
Vaata lähemalt Võnnu Noorteblogist:
www.vonnunoored.blogspot.com

Võnnus tasuta koolitus 24.03-24.04
„Enesetundmine, töövõimalused ja valmisolek
muudatusteks“
Täiendav info www.vonnu.ee või
tel. 7301 464 Delia Narusk
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tiitliga. Vallavanem Külli Ojasaar sai südamega
tehtud töö eest tänuavalduse maavanemalt Tartumaa
kultuuritraditsioonide hoidmise ja arendamise eest.
Soovime uuele vallavalitsusele palju jõudu ja jaksu
Võnnu valla positiivsete arengute eestvedamisel!
Aive Piirsoo
Võnnu valla pearaamatupidaja
20.01.2011.a. umbusaltatud Võnnu vallavalitsus:
Külli Ojasaar, Kaire Aromäe, Aive Piirsoo , Veiko
Raidsaar, Ain Avi.

Pika korvpallisõja võitsid Võnnu oma mehed

Võnnu Karikavõistlused meeste korvpallis toimusid
oktoober 2010 - märts 2011 ja võitjaks krooniti
Võnnu meeskond ÖKO (II koht Sarakuste, III koht
Operatsioon Õ, IV koht HELIA PUIT/Tõrvandi/DDS
ja V koht Ahja). Parima skoorija karikas läks Argo
Adussonile
Sarakustest.
Võistlussarja
peakohtunikuna valitses Roman Noormets.

Valimised Võnnu vallas
Võnnu valla valijate nimekirja oli kantud 872 valijat,
hääletusest võttis osa 469 vallakodanikku, mis on
53,78% valijatest.
Enim hääli saanud erakonnad olid Võnnu vallas:
Eesti Reformierakond, Erakond Isamaa ja Res
Publica Liit, Sotsiaaldemokraatlik Erakond ja Eesti
Keskerakond

Hea Võnnu valla elanik!
Kaitsevägi korraldab 4. - 20. maini Tartu, Põlva ja Võru maakonnas õppuse Kevadtorm 2011, mille käigus
harjutavad üksused ja erinevate tasemete staabid koostegutsemist. Kohalikud elanikud saavad õppuste kohta infot
eelnevalt korraldatavatel teabepäevadel. Võnnu vallas toimub teabepäev 6. aprillil algusega kell 19.30 Võnnu
vallamajas.
Kokku osaleb selle aasta Kevadtormil ligi 4500 kaitseväelast, kaitseliitlast ja reservväelast, nende hulgas ka
ajateenijad, kelle väljaõppetsükkel lõpeb sel kevadel.
Õppuse edukaks kordaminekuks loodame kohalike elanike mõistvale suhtumisele ja vastutulelikkusele.
Kevadtorm 2011 CIMIC grupp
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Aime Tänavots on Võnnu Keskkooli maasool
et mu abikaasa käis tööl linnas ja mingil hetkel oli ka
korter olemas seal … Aga lihtsalt sellepärast jäin
Võndu, et mulle meeldib siin olla.
5. Mis meeldib Teile kõige rohkem õpetamise
juures? Ja mis ei meeldi?
Meeldib see, kui õpilased tunnevad huvi, sest mulle
meeldivad väga avara silmaringiga inimesed ja kõige
rohkem see, et noor inimene on valmis uusi asju
teada saama. Häirib tõepoolest see, kui suhtutakse
väga ükskõikselt oma töösse.
Proua Aime
Tänavots oli
aastal 2001
valitud üheks
AASTA
ÕPETAJAKS
Tartumaal.
Ta on olnud pikaaegseks patrooniks noorteorganisatsioonile 4H Võnnu Keskkoolis. Noored
iseloomustavad teda kui õpetajat tema õiges
tähenduses. Õpetaja suure tähega, kellel on alati aega,
et huvitatud õpilasega süvitsi tegeleda ja teda
juhendada. Oma bioloogia-keemia valdkonna
armastajana, kes teotahteliselt suudab sütitada ka
õpilasi keemilis-bioloogilisse vaimustusse. Võnnu
kogukonna tõeline maasool, nagu ärkamisajast alates
on Eestis õpetajatele öelda armastatud.
Õpetaja Aimega rääkisid Võnnu noorteaktiivist
Kätlin Muug ja Laura Klauzer
1. Mis Teile Võnnus elamise juures kõige rohkem
meeldib?
Võnnus on ilus loodus. Eriti ilus on kiriku ümbrus,
õhkkond on rahulik. Loomulikult meeldib mulle ka
töö õpilastega, seetõttu ma siin elangi.
2. Mida muudaksite Võnnu vallas?
Kindlasti parandaks heakorda, sest suvel häirivad
väga tugevasti niitmata rohumaad. Näiteks sel suvel
olid niitmata ka teeääred. Ja muidugi võiks rohkem
olla majade ümber lillepeenraid.
3. Kuidas sattusite Võndu elama?
Kui ma lõpetasin 1969 .a Tartu, sel ajal Riikliku
Ülikooli, siis määrati mind Võnnu Keskkooli tööle.
Ja see ongi jäänud minu esimeseks ja ainsaks
töökohaks.
4. Miks Te ei läinud näiteks Tartusse suuremasse
kooli?
Mul oleks võimalus olnud minna ka, aga kuna ikkagi
Võnnus mulle meeldib olla, siis ma jäin. Seda enam,

6. Kas Te lapsepõlves unistasite samuti õpetajaks
saada?
Minu puhul on väga kummaline see, et nagu mu ema
rääkis, olevat ämmaemand, kes mind vastu võttis,
ütelnud, et kuna ma olevat väga peene luustikuga
imik, siis sellest tuleb koolipreili! Kui juba
ämmaemand ütles, siis eks on see kuigi palju
mõjutanud (Aime naerab kavalat)! Mulle on ikkagi
kogu aeg meeldinud lastega tegeleda, sest lapsed
mind ära ei tüüta. Seda juhtub üldiselt väga harva, kui
lastest ära väsin.
7. Aga miks Te ei valinud näiteks lasteaia
kasvataja ametit?
Kui ma lõpetasin Tartus Keskkooli, siis nii nagu ikka,
tahetakse minna edasi kõrgkooli. Ja kuna mul on alati
olnud huvi looduse vastu, siis oligi bioloogia ja
geograafia teaduskond see, mida ma siis silmas
pidasin ja tegin selle peale sisseastumiseksami. Ja siis
oli ka keemia ja füüsika eksam aga ei olnud bioloogia
eksamit sel korral.
8. Milline on kõige naljakam sündmus mis Teile
kooliga meenub?
Neid on palju, hetkel ei meenugi kohe päris mõnda
kindlat. Kontrolltöödes leidub selliseid lauseid, mis
teinekord naerma panevad.
9. Kas olete Võnnu Valla kultuurieluga rahul?
Mida muudaksite?
Võnnu valla kultuurielu on tunduvalt elavnenud.
Sellest saab ainult head meelt tunda. Mingil ajal olid
ka käsitööringid vanematele inimestele ja neist võeti
väga aktiivselt osa. Seda võiks elavdada, sest
noortega tehakse küllaltki palju.
10. Miks soovitaksite inimestel tulla Võndu
elama?
Kindlasti esialgu rahuliku elukeskkonna pärast.
Kahjuks Võnnus on töökohti küllaltki vähe pakkuda
aga Tartu pole ju väga kaugel, sest mõnikord Tartu
ühest äärest teise kõndimiseks kulub peaaegu, et
sama aeg.
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VÕNNUS esimene kiirmaleturniir NIPERNAADI
20. veebruaril toimus Tartumaal, väikses, üle 1200
kodanikuga
Võnnus,
suurüritus
KIIRMALETURNIIR NIPERNAADI! Tervelt
seitse tundi maletas 63 malearmastajat erinevates
vanustes kaheksa mängu järjest Võnnu
Kultuurimaja saalis. Kohal olid Eesti maletipud
(Fomina, Svõrjov, Volodin, jt), kes ühinesid
malearutellu peale mänge kohvitassi kõrval ja
kommenteerisid, jagasid õpetusi ja olid
innustuseks paljudele noorematele. Suurmeistrile
Svõrjovile polnud veel vastast Söödist, Vovk´ist
ega Volodinist. Korraldajad: Võnnu Spordiklubi,
Lääniste Külaselts, Spordiselts Tartu Kalev, Eesti
Male Toetusühing ja Võnnu Kultuurimaja
loodavad tänu edukale esimesele korrale muuta
maleturniir traditsiooniks.

Pildil Illona Tarkonen ja Jüri Kondratjev lõbusas malematšis
Foto: Marek Pall

Turniiri korraldusmeeskonna meelest õnnestus see
üritus parimal võimalikul viisil. Võndu kogunes 63
maletajat, 20 neist oli reitinguga üle 2000.
Nimekatest osalesid suurmeister Igor Svõrjov,
rahvusvahelised meistrid Aleksander Volodin ja
Tatjana Fomina, FIDE meistrid Ilja Vovk ja Regina
Narva, meister Hugo Päären ja mitmekordne Tartu
tšempion Pavel Vorobjov. Kuid kuna Nipernaadi
kiirmaleturniir oli mõeldud kõigile mängida
soovijatele sõltumata nende tasemest, andis see
võimaluse nii mõnelegi kohalikule testida oma
võimeid. Turniiri võitis suurmeister Igor Svõrjov.

Teine, kolmas ja neljas olid vastavalt Margus Sööt,
Ilja Vovk (sarja üldliider peale kolmandat
osavõistlust) ja Aleksander Volodin. Turniiri parim
naismaletaja oli Regina Narva, parim noormaletaja
Georg Abozenko, parim seenior Hugo Päären ning
parim kohalik Ergo Kaldjärv. Eesti Male Toetusühing
jagas üllatusauhindu ka teistele maletajatele, et
tunnustada nende edu ja eneseületust. Turniiri
korraldamise mõte pärineb Jürgen Innoselt. Peab
tunnistama, et kui ta esmakordselt kõneles oma
plaanist hakata ühes külakohas maleturniiri
korraldama, siis see tekitas mõningasi kõhklusi. Kuid
need kõhklused püsisid üsna lühikest aega.
Kõhklemiseks ei olnud ju tegelikult mingisugust
põhjust. Meil on olemas professionaalne tugi
Spordiselts Tartu Kalevist ja Eesti Male
Toetusühingust ning Eesti kohtunikekogu esimees
Marek Kolk oli nõus tulema turniiri peakohtunikuks.
Ka Eesti Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgrupp
pidas meie ettevõtmist toetuse vääriliseks. Võnnu
kultuurimaja näol on meil olemas suurepärane koht
selle turniiri korraldamiseks. Võnnu valla inimesed
on suhtunud turniiri korraldamisse väga positiivselt ja
toetavalt. Lisaks vaimsele toele panustasid mõned
neist ka materiaalselt Nipernaadi kiirmaleturniiri
õnnestumisse. Suur tänu Terikeste küla Habemiku
talu peremehele Romet Rässale, AS Bohlenile, AS
Maur Cateringile, OÜ Avi Puutöökojale ning Võnnu
Vallavalitsusele.
Nipernaadi
kiirmaleturniiri
korraldusmeeskond
loodab, et see ettevõtmine aitab puhuda uut elu sisse
ka kohalikule maleelule. Edaspidi tahame me teha
nii, et erinevad maleüritused muutuvad meie valla
kultuurielu tavapäraseks ja traditsiooniliseks osaks.
See tähendaks, et meie turniir teeniks auga oma nime.
Veidrate linnameeste kummalistest lugudest on iva
üles leitud, kohalikel meestel on olemas piisavalt
talupoja tarkust ja püsivust, et see sealt üles korjata,
idanema panna ning võrsete eest hoolt kanda. Siis
võib kindel olla, et sellest asjast küpseb kunagi
midagi tõeliselt suurt ja head.
Kertu Rünkorg
Võnnu Spordiklubi
Rohkem pilte Võnnu KuLTuuribloGist

I Naiste Tantsupidu
Jõgeva linn ootab 12.juunil naisi I Naiste Tantsupeole. Me oleme üks rühm
kahesaja viiekümmnest, kaksteist naist kolmest tuhandest. Tantsupidu on
pühendatud naistele. Tema lugu antakse edasi läbi tantsude. Tulge vaatama
seda Naiste lugu. Tulge peredega ilusal suvepäeval ja nautige Eesti naiste
tantsu.
Võnnu valla ja kihelkonna rahvas, peol näeme!
Võnnu naisrahvatantsurühm Kaera-Marid
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Vallarahvata isamaaline Eesti Vabariigi sünnipäev Võnnus
22. veebruari õhtul harjutasid noorteteatri noored usinalt homset isamaalist kava. Juhendaja nõudmas neilt veel ja
veel ning läksid koju täis tahtmist järgmine päev teha midagi teistsugust Võnnu rahvale. Ja ette rutates, et tegidki.
Noorteteater etendas mõttelisemat, harivamat ja Eesti Iseseisvusele tähenduslikumat kava kui nad kunagi enne
teinud olid, kuid kahjuks polnud vallarahvast külalistena kohal.
23.veebruari lõuna ajal oli kultuurimaja saalis kaks laulukoori ja muud esinejad valitud õpetajate ning
vallavalitsuse ja mõne külalise ees. Vallarahvale jäi antud kelleaeg tõenäoliselt väga ebasobivaks?! Nii kahju, et
vanemad ei jõudnud vaatama oma laste suurepäraseid laule; kuidas Paul Keres malet mängis koos Jakob Hurdaga;
kuidas C.R.Jakobson kõnet pidas ning Liidia Koidula oma luulet esitas. Kultuurimaja juhatajana küsiksin
vallarahvalt aja sobivuse ja antud tähtsa sündmuse – meie riigi sünnipäeva tähistamise – korralduse kohta üldse?
Kuidas vallarahvas näeb ja tahab tähistada oma riigi sünnipäeva? Üht päeva aastas, mil peaksime uhkusega koos
seisma ja tähistama Eesti Vabariigi iseseisvust? Vaatsin 24. veebruaril ETV2 pealt dokumentaali, mis rääkis meie
riigi laulvast revolutsioonist. Mul oli nii uhke ja hea olla eestlane, ma olin järjekordselt vaimustuses oma väikse
rahva tasakaalukuse, vaimukindluse ja rahuhoiu üle. Ja veelkord ma mõistsin, et see päev on väärt suurt tähistamist
igal aastal. Kasvõi selleks, et ikka ja jälle rääkida iseseivsuse imest läbi laulmise. Et meie lapsed õpiksid uhked
olema, õpiksid ja teaksid - mis juhtus ja kuidas juhtus ja mis see kõik meile tähendas ja tähendab! Selleks peame
aga ise olema uhked ja tähistama oma riigi sünnipäeva uhkuse ning vaimustusega.
Maikuus on Võnnu valla sünnipäev. Järjekordne päev aastas ühele kogukonnale, mis peaks tegema meid uhkeks ja
tugevaks üheskoos oma vallas. Mitte keegi teine ei saa ega taha olla uhke Võnnu valla üle kui seda pole võnnukas
ise. Võnnus on hea elada. Mitte üldse halvem kui paljudes muudes maailmakohtades – mõelgem: meil on tublid
inimesed, kel on tahtmist ja väge ning soovi kasvõi
õppida ning Võnnu valla elu edendada. Meil on
kaunis loodus. Meil on vana ja iidne ning uhke
kirik, mille eest oleks vaja küll hoolitseda juba.
Meil on keskkool ja lasteaed – ühele kogukonnale
nii olulised asutused, mis nooruse värskust
hoiavad Võnnus. Rääkimata raamatukogust. Meil
on värskelt remonditud ja soe kultuurimaja, mida
paljud imetlusega vaatavad ning kui paljud
üritused toimuvad meil tasuta või siis nii väikse
tasu eest. Meil saavad kõik koolis sportida
(eriliselt
tore
on
ju
kvalifitseeritud
füsioterapeudiga võimlemine. Kui paljudes
kohtades pole sellist võimalust!?!) JNE!
Foto: Kerli Kivimurd

Mõelgem, kui palju mõnusamgi ja toredam võib olla elu Võnnus kui kusagil suures ja inimesi ära
kaotavas suurlinnas või....igaljuhul tahtsin kõrvalt vaatajana südamele panna Võnnu vallarahvale, et on nii palju,
mille üle uhke ja rahul olla – olgem siis seda ja hoidkem seda. Igaühest ja igaühe aktiivsusest sõltub Teie kodukoha
püsimine.
Mais tuleb valla 20-s sünnipäev – tulgem siis võimalikult paljud kokku ja tähistagem seda suurpäeva! Ja kuulakem,
vaadakem ja plaksutagem siis Koidulale, Jakobsonile, Hurdale ja teistele noortele, kes lavalt meile isamaad meelde
tuletavad südamega ja südamest. Näidakem noortele, mida ikkagi tähendab Iseseivus ja Omariiklus eestlasele.

Vastukaja, arvamusavaldused ja ettepanekud on oodatud aadressile kultuur@vonnu.ee
Marju Marga
Võnnu Kultuurimaja juhataja
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Võnnu kaerajaan 2011 on 4. ja 5. juunil!
Võnnu kaerajaani 2011 korraldustoimkond on sel aastal uuesti kokku saanud juba mitmed korrad, et alustada
korraldustöödega. Ettevalmistused on tehtud. Projektid kirjutatud ja taotletud. Toetused saadud. Kuupäevad on
paigas ja uskuge, neid oli raske valida, sest sel aastal on ainult üks suur ja veel suurem tants üle Eesti.
Rahvatantsijatel pole vist ühtki vaba nädalavahetust, kui nad kõikjale jõuda tahavad, kuhu neid kõik kutsutakse.
Ning Võnnu kutsub ka. Üritame ka sel aastal rahvatantsijate jaoks korraldada miskit erilist, meeldejäävat ja
meeleolukat rahvakultuuriüritust.
Sel aastal tahame siis pakkuda kõigile oma külalistele lausa kahepäevast kogemust Võnnust. 4. juunil oleks
rühmadel võimalus osaleda taas võistutantsimisel. Mis toimuks uuesti korrastatud Lääniste Linnamäe uuel
tantsuplatsil. Juba on registreerunud rahvatantsurühm Tantsutallad Tartust, kes on 2009. aasta üldvõitjad ja
rändauhinna hoidjad/kaitsjad ning lubanud kaerajaani võistutantsmise Rusikat kaitsma tulla. Kõik on oodatud
Läänistesse pealtvaatajaiks, meie Kaera-Maridele kaasa elama ning õhtusele simmanile.
5. juunil on Võnnu täis melu ja elu, sest hommikupoole tahame jälle kaerajaani laadamelu kokku kutsuda;
võimalikult erinevaid õpitubasid pakkuda osalemiseks (nagu tantsutoad, regilaulud, puutöö ja kõlapillid ning
kindlasti sepatöö õpituba. Ei saa me ju mööda Jaan Matsonist ehk Kaera Jaanist endast). Ning pärasatlõunal toimub
jällegi vägagi meeleolukas teatetants Läänistest Võndu. Kutsume üles osalema kõiki teatetantsus ja end varaselt
registreerima, osalemiseks ei pea olma rahvatantsija või kuuluma mõnda rühma.
Tehkem siis kodud korda ja löögem käed külge ürituse korraldamisel. Kutsume vabatahtlikke appi nagu eelminegi
aasta. Teha on palju, et ühiselt võõrustada paljusid külalisi, kes juuni algul Võndu saabuvad. Tulemas on Võnnu
valla aasta suursündmus ja meie uhkus – kaerjaan 2011.
Võnnu kaerajaan 2011 korraldusmeeskond
Info www.vonnukultuur.blogspot.com

Vastlaliud lõppesid Võnnu Kultuurimajas kukliõgimisega
Laupäeva, 5. märtsi, hommikul ajasid Kurista küla Talvistepere endal
kasukad selga, võtsid kelgul kaks poega taha libisema ning asusid
sumama läbi öösel tekkinud vallide teed rajades sinka-vonka suurtee
poole. Tõenäoliselt ei pidanud ei Inga ega Tairo omavahel isegi mitte
vaidlema mineku üle, sest ootasid hobune reega ju ja vastlakuklid ning
võidumedalid oli vaja mäele viia. Kus sa siis minemata jätad?! Poisid
nagu ponksid reas ja valmis liugu laskma!
Suurel Kilgimäel, kus Võnnu Spordiklubi korraldamisel (õpetaja Triinu ja
õpetaja Romani eestvedamisel) said teoks kõik mängud, võistlused ja
tegemised, mis ühel perepäevasel vastlapäeval olemas peavad olema:
pikim liug, et linad pikad kasvaks Võnnu vallas ja ühised liulaskmised
ning uhked, vinged, reaktiivsed allalaskmisvahendid! Kõige parema
ülevaate saate aga pilte vaadates ja neid rohkem leiate koos
kommentaaridega VõNNu KuLTuuribloGist.
Kuid peale sooja suppi ja teed Kilgimäel ootas kõiki lapsi ja suuri
kultuurimajas noorteaktiiv, kes korraldas seal kondivurri tegemise õpitoa (aitäh õpetaja Anu Hillermaale). Lapsed
said joonistada vastlaliupilte ning kõige ägedam oli VASTLAKUKLI TEGEMISE ÕPITUBA! Igaüks sai ise kokku
panna ja meisterdada endale oma vastlakukli ja siis selle ära isuga süüa. Ja ma usun, et oi kui hästi maitses see enda
tehtud ilus-kaunikene ja maitsvakene.
Ja pärast hõikas Talvise Inga oma poisid kokku, mähkis kasukasse ning pani poisid ponksised reele ning Virge
hõikas NÕÕ ning sõit läks Kurista küla poole lahti. Lauri Virge viis naabrid koju. Üle hangede ja lumiste radade
naabrisüdameheadusest. Selline maaelu ongi see, miks me maal elada armastame. Üksteisest hoolimine, üksteise
käekäigust teadmine ja üksteise tundmine. Et meil siis linad pikad kasvaks sel aastal ja sõbralikkus ainult suureneks
Võnnu vallas.

Kultuuri uudised
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Kuidas möödus 2011 politseile Võnnu vallas
2010. aasta jooksul on Võnnu vallas toime pandud 33
kuritegu, neist 19 juhul oli tegemist vargusega, 1
juhul tegemist kehalise väär-kohtlemisega, 1 juhul oli
tegemist raske tervisekahjustuse tekitamisega, 3 juhul
mootorsõiduki juhtimine joobeseisundis ja 2 juhul
ähvardamisega.
Väärtegusid registreeriti 2010. aasta jooksul Võnnu
valla territooriumil kokku 52, neist 4 juhul oli
tegemist
alaealiste
poolt
toime
pandud
õiguserikkumistega.
26 juhul oli tegemist
liiklusseaduse rikkumisega, 4 juhul tegemist joobes
sõidukijuhtimisega, varavastaseid rikkumisi 3 ja
avaliku korra rikkumisi 5, koerte pidamise eeskirjade
rikkumisi registreeriti 6 korral.
Aasta näitas seda, et valla elanike liiklusturvalisuse
tõstmisel on suur osa ära teha elanikel endil, sest
paljud kontrollreidid on näidanud, et suur osa
jalakäijatest ei kasuta endiselt pimedal ajal
valgustamata teelõigul nõuetekohaselt helkurit, mis
aga on hädavajalik oma turvalisuse tagamiseks
liiklemiseks teedel.
Käesoleval ajal on Võnnu alevikus suureks

probleemiks järelevalveta hulkuvad koerad.
2011. aastal suunab politsei, nagu ka eelnevatel
aastatel, enam tähelepanu liikluses toimuvale ja
alaealiste poolt ja alaealiste suhtes toimepandud
süütegudele. Kuna alates 2010. aastast eksisteerib
ühendasutus nimega Lõuna Prefektuur, kuhu
kuuluvad peale politsei veel ka piirivalve ning
kodakondsus- ja migratsiooniamet, siis eesmärgiks
on parema turvalise elukeskkonna loomine. Ühine
turvatunne tekib ja areneb pidevalt, kus igaühe panus
tugevdab ja ärgitab meid turvalisusse panustama, see
tähendab nii avaliku, mittetulundus- ja erasektori kui
ka üksikisiku kohustust aidata kaasa turvatunde kui
psühholoogilise heaolu ja ohutu elukeskkonna
säilitamisele oma õiguskuuleka ja kohusetundliku
käitumisega. Turvalisus on ühiskonna eesmärk, mida
ei tohi mingil juhul kitsendada vaid sisemise ja välise
rahu säilitamisele.
Politsei-ja piirivalveamet soovib igati jätkata
saavutatud igakülgset meeldivat koostööd kohaliku
omavalitsusega turvalisuse küsimustes 2011. aastal.
Turvalist kevadet soovides,
Harras Tiisler ülemkonstaabel

Eakate klubi „Kerkokell“ tegemised
Eakate klubi „Kerkokell“ alusas tegevust 1990. aastal
ja registreeriti maavalitsuse kultuuriosakonnas
12.detsember 1991. a.
Seltsi nime esitas Helga Peterson, millega kõik klubi
liikmed olid nõus. Alustamise ajal oli meil liikmeid
36, nendest on manalateele läinud 19 ja haiguse tõttu
eemale jäänud 7 liiget. Uusi on juurde tulnud 10,
praegu seisab nimekirjas 20 liiget.
Juhatuse esimeesteks on olnud Lehte Salu, Vaike
Varik, Elmar Haba ja Hilda Haba. Kassapidaja oli
Vaike
Toomsalu,
varahoidja
Aino
Kroll.
Kultuuriosakonna poolt antud raha eest ostsime me
nõusid ja muud vajalikku. Naised ise tõid linu ja
vaipu.
Algusaastatel käisime koos kooli söökla ruumides,
hiljem eraldas vald ruumid lasteaias. Sinna panime
üles kangasteljed ja hakkasime käsitööd tegema.
Korraldasime ise käsitöö näituseid, millest võtsid
aktiivselt osa „Kerkokella“ liikmed ja ümbruskonna
klubide liikmed. Võtsime mitmel korral osa
maakonna käsitöö näitustest.
„Kerkokella“ eestvõtmisel asetati 1995.aasta suvel
mälestuskivi Gustav Suitsu sünnikohta. Kivi
avamisel osalesid kiviraidur K.Nõmmela, Peeter
Olesk, Lehte Hainsalu. Sama aasta sügisel külastas

Gustav Suitsu sünnikohta ka tema tütar. Üritust
kajastati ka Eesti Televisioonis. Klubi liikmed
hooldasid ja hoidsid korras mälestuskivi ümbrust.
Tegevuse algusaastatel käisime oma lauljate ja
tantsijatega Elvas „Eide-Taadi“ peol esinemas.
Oleme
külastanud
teatri
etendusi,
käinud
ekskursioonidel.
Oma rahvaga tähistame igakuuliselt liikmete
sünnipäevi ja suuremaid tähtpäevi nagu naistepäev,
jaanipäev, jõulud jne. On toimunud kohtumisõhtud
võnnulastega, kes on käinud vahendamas oma
reisimuljeid. Klubi üritustest on osa võtnud mitmel
korral
kirikuõpetaja
Urmas
Paju,
endine
sotsiaalnõunik Riina Haug.
Naabervalla klubiga „Pihlakobar“ teeme koostööd
alates 1999. aastast. Igal kevadel korraldame Võnnus
vastuvõtu „Pihlakobar“ liikmetele ja sügisel
külastame Mäksa valla eakaid. Tänu neile oleme
osalenud mitmetel ekskursioonidel.
Avaldame tänu Võnnu vallavalitsusele, kes on meid
ikka ürituste korraldamisel võimaluste piires
abistanud.
Hilda Haba
Eakate klubi „Kerkokell“ juhatuse esimees
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tänavaküsitlus
MIDA ARVATE ELUST VÕNNU VALLAS?
Kati Kaljuvee (40.a.): + valla kultuurielu on kõvasti
edasi arenenud – väga positiivne! – Võnnu aleviku
kaugkütte trassid vajavad välja vahetamist, samuti ka
vee- ja kanalisatsioonitrassid.
Raido Olevi (20.a.) Esiteks alustaks siis sellest, mis
siin nagu halvasti on! Võnnu vallas võiks olla
normaalne spordiväljak, kus oleks nagu varianti
ennast liigutada natuke, mitte bussijaama valvata!
Siis need kruusateed, mis siin Võnnu kandis on,
võiksid vähe rohkem höövlit näha. Kuna suht tüütu ja
kulukas on autol iga aasta pukse vahetada! Ja kui
midagi head kirjutada, siis antud hetkel tuleb meelde
see, et võrreldes teiste maakohtadega on Võnnu
vallas poed tasemel, puhtad, korralikud ja on ka mida
osta poest! Ja on ka väga korralik võimla Võnnus,
mis tahaks natuke elektroonikat saada ja oleks
võimalik ka mingeid maakonna siseseid võistluseid
korraldada.
Liisa Tammoja (15.a.): Võnnust võib rääkida nii
head kui halba, sest Võnnu on väga mitmekülgne
koht. Paljud peavad Võnnut „pommiauguks“. Siin on
kohati igav, pole tegevust noortel inimestel (nagu
minul) aga saab ju elu põnevaks muuta. Hea on see,
et kõik tunnevad üksteist. Muidugi on Võndu ka palju
uut rahvast tulnud. Aga ülekaalus on siiski tuttavad
inimesed. Möödunud suvel tuli kultuurimajja uus
juhataja, kes on üliaktiivne ning annab endast kõik, et
Võnnu noorte elu põnevaks muuta. Minu arust saab
ta sellega ülihästi hakkama. Väga palju on toimunud
Võnnu vallas uusi üritusi. Kui rääkida sellest, mida
võiks Võnnu vallas muuta, siis sooviksin mina
korralikku staadionit; ujumiskõlblikku ujumiskohta
liivarannaga ning võrguplatsiga. Loodetavasti pole
see tulevikus probleemiks. Mind häirib see, kui
bussijaamades lihtsalt istutakse ja juuakse!? See pole
ju elu? Meie bussijaamad on nagu sealaudad, sealt
leiab kõike rõvedat.

Kristo Teral (19.a.) Olen elanud Võnnu vallas terve
oma elu. Kolmteist või neliteist aastat elasin Võnnu
kortermajas, nüüd elan aga Lääniste külas. Elu
Võnnus on olnud üsna huvitav ja mitmekesine.
Võnnu valda võib pidada ümberringi asuvatest
valdadest üheks parimaks, kuna meil on kõik
vajaminevad asutused olemas – algkool, põhikool,
gümnaasium, lasteaed, kaks poodi, apteek,
hambaravi, perearst. Samuti on ka Võnnu vallas
mõningad suurettevõtted, mis toodavad kasumit ja
võib öelda, et neil läheb praegust aega vaadates üsna
hästi.
Miinused on: pidev vägikaikavedamine vallavalitsuse
poolel, pidev üksteise kritiseerimine ja nö
ärapanemine. Mida peaksime muutma? Esimesena
tuleks arvatavasti vallavalitsus korralikult ja ühiselt
tööle saada, et kõik ikkagi oleksid seal ühise
eesmärgi nimel. Teisalt võiksime suurendada mingil
määral toetusi. Samuti ei poolda ma ka gümnaasiumi
kadumist Võnnu vallast, see ei too mitte kaasa
hariduse kvaliteedi tõusu vaid pigem vähendab see
hariduse kättesaadavust oluliselt.
Teiseks probleemiks pean teede korrashoidu.
Asfalteeritud teed ei ole kõige hullemas seisus, kuid
kui laseme nad veel rohkem käest, siis nende korda
tegemine nõuab veelgi rohkem raha. Kruuskattega
teed on meil tihti nö treppi sõidetud ja esineb üsna
suuri löökauke jne.
Samuti võiksime investeerida raha ka meie
spordikompleksi. Korvpallisaali
võiks lisada
mõningaid elektroonilisi seadmeid, et saaks meil
pidada maakonnamänge või midagi seesugust.
Selline võimalus viiks meid rohkem positiivses
valguses kaardile. Spordisaali koha pealt peaksime
veel korrastama duširuume, kuna sooja veega on
alatasa probleeme.
Üldiselt võib olla Võnnu valla elukvaliteediga rahul,
rahulik ja vaikne. Peale Tartus veedetud nädalat on
hea minna kodukohta ja lihtsalt nautida linnulaulu ja
tunda maalõhna .
Küsitlesid: Margit Pilden ja Virve Roio

TEATED
ÕNNITLEME!
Kaunimad õied, mis kevad saab luua, tahame sinule täna tuua.
Põimida neisse särava päikese, õnnesoovi nii suure kui väikese.
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Asta Haunman

Tiiu Lehemets
Eha Varep
Aadi Mikkelsaar
Helmi Pedoksaar
Aarne Jääger
Kalju Hindriksoo

ÜRITUSED VÕNNU KULTUURIMAJAS
Iga neljapäev:
10.30 TiTemängud Võnnu Huvikeskuses
14.00 lasteteater
15.30 lastele tantsimine
17.00 noorteteater
MÄRTS
19.03 tantsupidu ans Vildist Kübar ja esmakordselt MUSO
(pilet 5 eurot)
22.-24.03 teatrilaager noortele (juhendaja Mart Usin ja Astrid
Hallik)
24.03 teatrilaagri esietendus noorteteatrilt kell 18.00
25.03 paastumaarjapäev
APRILL
4.04 Taavi Tõnnisoni nukuteatritöötuba
8.04 laulukonkurss „Võnnu Ööbik“
16.04 täiskasvanute tantsupidu ans Svips ja Ervin Lillepea (pilet
5 eurot)
21.04 noorte nukuteatri esietendus
23.04 Jüripäev
29.04 Võnnu Liikumispidu
29.04 noorteaktiivi VÕRGUPIDU (pilet 2 eurot)
*Külalisetendus Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi noortelt (jälgi
reklaami)
MAI
6.05 emadepäeva kevadpidu
14.05 Võnnu valla 20. sünnipäevapidu
JUUNI
4.-5.06 KAERAJAAN 2011
Vaadake pidevalt Võnnu valla kultuurikalendrit 2011
KuLTuuribloGist, mis kajastab kõik muutused ja uue info.
Kindasti palume saata Võnnu seltsidel, asutustel oma
kultuuriinfo aadressile kultuur@vonnu.ee või telefonile
5257058, et sündmust kajastada Kultuuriblogis ja valla
kultuurikalendris.
Järgmine Võnnu valla infoleht ilmub mais.
Kaastöid, teateid ja reklaame ootame hiljemalt 1.maiks
info@vonnu.ee või tuua vallamajja.
VÕNNU VALLA INFOLEHT
Toimetuse aadress: Tartu tn.24 Võnnu Tartumaa
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Enn Mooses
Henno Kangro
Maia Palmipuu
Aare Kõiv
Koit Müller

Melmilk OÜ ostab ja rendib
maaomanikele soodsatel tingimustel
põllumajanduslikku maad Mäksa ja
Võnnu vallas (võimalik ettemaks).
Tel:5525151, 53419604, 7411599
Aitan müüa, osta, vahetada,
vormistada- maja, korterit, maad.
Maakler Eve Kants, tel: 56979000

MÄLESTAME
Linda Otsa
27.09.1928-10.01.2011
Õie Savisaar 02.01.1926-11.02.2011
Eino Mällo 16.09.1942-20.02.2011
Emiljan Kondratjev 28.06.192827.02.2011
Heino Juur 30.03.1933-09.03.2011
Täname kõiki kaadstööde eest!
Väljaandja: Võnnu vallavalitsus

