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20.august – Eesti Vabariigi
taasiseseisvumispäev
Põlgaste kooli
kokkutulek

Vallavanema veerg

Vana koolitee
Kas kauge mineviku muinasjuttu
veel vestad, vana armas koolitee,
või sest hulk aastaid kadunud on ruttu,
kuid mälestusi pole katnud need?
Amanda Feigenbaum, 1986
Tänavu sügisel täitub 138 aastat Põlgaste külakooli loomisest ja
80 aastat koolimaja valmimisest. Nende daatumite valguses sündis idee taaskord kohtumiseks. Nii toimuski 5.augustil, lõikuskuu
esimesel laupäeval, Põlgaste kooli vilistlaste ja endiste töötajate
kokkutulek.
Meie elu kulgeb läbi kindlate etappide, milles kooliajal on olulisemgi roll kanda, kui me ise selles ajas elades tajume.
Seekord ootas kool oma häid kaaslasi, et meenutada koosveedetud aegu, tuletada meelde koolipõlve rõõme ja muresid, lihtsalt
üksteist näha ja üle pika aja juttu puhuda.
Toimunud kokkutulek erines eelnevatest. Varasemalt oli kutsujaks kool, nüüd aga kooli enam pole. Põlgaste kooli tegevus lõppes
2009. aastal.
Tulijaid ei olnudki vähe. Auväärses eas kooli kohta – 180 osalejat,
on ilus arv. Eriti meeldiv oli see, et osalejate hulgas oli palju auväärses eas vilistlasi ja kaugemalt kohale tulnuid.
Meie koolil on omanäoline ajalugu. Pika eksistentsi vältel on Põlgastes lapsi lugema ja kirjutama õpetatud juba eelmisest sajandist
alates. Siit on ellu saadetud sadu ja sadu noori, kellest ükski pole

Aktus algas Eesti Vabariigi hümniga. Foto: Siret Rammul

Kingitus koolimajale. Foto: Siret Rammul

Esiplaanil vana ja tagaplaanil uus 1937.a. algkooli hoone

saanud kurta õpetamise puudulikkuse üle. Lisaks koolitarkusele on
noor kaasa saanud töökuse, sihikindluse ja korraarmastuse.
Põlgaste koolil on vedanud. Seda kahest aspektist vaadatuna. Esiteks on kohalik omavalitsus läbi aegade haridust väärtustanud ning lähtuvalt
võimalustest kooli toetanud. Teiseks – kuigi kool enam ei tegutse, käib
koolihoonetes elu. Hooned ei seisa tühjadena ja kurbadena. Tänu millele on kooli ümbrus hooldatud ja väga heas korras. Seda märkasid ja
sellest tundsid rõõmu kõik kohalolijad.
Kokkutulek algas tavapärase registreerumisega ning seejärel toimus pidulik kontsert-aktus. Muusikalisi elamusi pakkusid ansambel Viska viit,
mandolistide ansambel Capo ja imeilusate lauludega Merit Rammul.
Tervituskõnega esinesid Põlgaste kooli endine direktor Külli Oja ja Kanepi vallavanem Mikk Järv.
Peale kontsert-aktust oli söögivahetund, sai teha jalutuskäigu kooliruumides ja kooli ümbruses, vaadata üle kooliaegsed kirjatükid, joonistused ning fotod. Õhtu jätkus tantsides ning vanu aegu meelde tuletades.
Kohalolijate näoilme reetis heameelt näha taas oma endisi koolikaaslasi, kolleege, oma endisi õpilasi
ja õpetajaid. Ei olnud siin võõraid
ega omi, vaid kokku oli saanud üks
suur ja sõbralik pere.
Heaks kombeks on sünnipäevalapsele midagi kinkida. Meie tegime
auväärsesse ikka jõudnud koolimajale ühise kingituse. See on vilistlase Ivar Feldmanni loodud väike
mälestustahvel, millel on jäädvustatud Põlgaste kooli olulisemad
daatumid. Ehk aitab see edaspidi
meenutada ka sel suvel toimunud
rõõmsat taaskohtumist.
Täname kõiki osalejaid ja kokkutuleku korraldamise toetajaid!
Tervitussõnad vallavanem Mikk Järvelt.
Foto: Siret Rammul

Suvi on olnud üllatavalt
aktiivne. Kanepi vallas
on olnud sportlikke etteasteid, kus inimestel oli
võimalik ise osa võtta või
kaasa elada, erinevaid kultuurisündmuseid kui ka
tantsumuusika üritusi.
Järgnevalt ülevaade, mis on
käimas ja mis tulekul.
 Staadionile ja Jõksi järve ujumiskohta on tellitud uued istepingid.
 On antud lammutusluba Kanepis A. Weizenbergi 23 ja 23a hoone lammutamiseks. Sinna on
plaanis rajada uus toidupood.
 Valminud on Kanepi lasteaia siseruumide ja
trepikodade remont.
 Värske ja kaasaegse ilme on saanud ka Kanepi
perearstikeskuse fuajee ja ruumid.
 Kanepi keskkütte katlamaja ehitustööd käivad.
Plaanipärane valmimisaeg on septembri lõpp.
Nurgakivi paigaldamine on augusti lõpus. Täpsem kuupäev ilmub valla kodulehel ja Faceboookis.
 Koos MTÜ A. Matteuse nim. Haridusseltsiga
on käimas Põlgaste jõusaali rajamine. Jõusaali
valmimine sõltub, kui kiiresti saavad ruumid
valmis ja seadmed paigaldatud.
 Kanepi staadionile on tellitud välitrenažöörid.
Paigalduseaeg jääb septembri teise poolde. Järgnevatel aastatel peaks treeningvahendeid lisanduma.
Ilusat suve jätku!
Mikk Järv
Kanepi vallavanem

Kokkutuleku korraldajate
nimel Külli Oja

1976/77. õppe-aastal lõpetas 8.klassi üks suuremaid lende - 16 noort inimest.
Kokkutulekul olid Naima Ermel, Eda Tarend (Annom), Silver Lokk, klassijuhataja
Tea Sohar, Salev Soosaar. Foto: Eda Tarend

Lõpetajad aastast 1947/1948. Foto: Epp Kool
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Suvesündmused
Kanepi Kangete rattamatk
Kanepi Seltsimaja segarahvatantsurühm „Kanepi
Kanged“ alustas oma viiendat tegutsemishooaega
jalgrattamatkaga.
29. juulil kell 11.00 koguneti Weizenbergi sünnikohta tähistava kivi juurde ja alustati 40 kilomeetrilist rattaretke. Mitmel tantsijal olid matkale kaasa tulnud ka lapsed. Teekond
viis RMK Kooraste Kõverjärve lõkkekohta, RMK Kooraste
Suurjärve lõkkekohta, RMK Kooraste Pikkjärve lõkkekohta, Pokumaale. Matkaseltskonda ei seganud ka väike vihmasabin, kõik olid rõõmsad ja rahul. Eriti tublid olid meie
väikesed matkasellid, kes võrdselt täiskasvanutega suutsid
vastu pidada. Nautisime oma kodukoha kaunist loodust ja
üksteise seltskonda. Matka lõpetasime lõbusa koosviibimisega kus tegime plaane algavaks hooajaks. Täname Kalmar
Kanepi Kanget toreda teekonna planeerimise eest!
Marju Jalas
Kanepi Kanged enne teele asumist. (Pildilt puudub fotograaf matkasell Ere Rekker-Mägi)

Kanepi Streetball 2017 osales rekordarv võistkondi
Sel suvel toimus 14. korda Kanepi Streetball, mis neljandat aastat juba on üle-eestilise Sprite tänavakorvpalli eesti meistrivõistluste boonusetapp. 22.juulil tuli Kanepisse
tänavakorvpalli mängima lausa 21 meeskonda. Võisteldi kolmes vanuseklassis: U15
poisid, U18 noored ja mehed.
Osalejaid tuli nii palju, et igale mängijale ette
nähtud võistlussärke tuli juurde trükkida, eriti
suur tänu siinkohal Fifaale, kes lühikese etteteatamisega suutis 24 tunni jooksul särgid valmis
teha.
Meeste arvestuses olid tulemused järgmised: 1.
KK Hito 2. Juhatus 3. www.liiv-virumaal.ee. Parimaks mängijaks valiti KK Hito mängija Jalmar
Joosep Saar.
U18 arvestuses esikolmik: 1. 3x3 Eesti koondis
2. Erkmaa KK U18 3. Loro Parque ning selle
võistlusklassi parim mängija: Mark Jaakson. U15

Viskevõistlused.

arvestuses 1. Big Ballers 2. Klounid 3. Riisiterakesed
Mänge vilistasid kohtunikud Toomas Laan ja
Alar Kõiv. Pealtvaatajatel oli võimalus osa võtta
mitmest viskevõistlusest, kus võis võita jooki,
korvpalle, särke ja teisi auhindu. Põhjalikumalt
saab ülevaate turniirist Facebook-i lehelt https://
www.facebook.com/kanepistreetball.
Tänu toetajatele on Kanepi Streetball jällegi teoks
saanud. Korraldajad tänavad sponsoreid ja abilisi: Kanepi vald, Kanepi Aiand, Baltic Computer
Systems, Tamrex, Sprite, Ballzy, Fifaa, Steven, Aigar, Liis, Anni, Merike, Ants, Tauno, Mikk, Tarvi
ja Marger!
Suur tänu osalejatele ja kaasaelajatele! Kanepi
Streetball näitas heal tasemel tänavakorvpalli ja
kohtumiseni järgmisel suvel.
Marin Luts
Kanepi Streetball korraldaja

Meesteklassi võitjad. Fotod: M. Luts

Hetki mängudest.

Kanepi Teataja

nr. 8 (117) August 2017

3

Kooraste külapäev 2017
Kooraste kutsus kõiki 15.juulil külapäevale. Terve päev toimunud üritus
tõi kohale ligi 250 huvilist, nii oma küla
inimesi, vallarahvast kui ka tulijaid kaugemalt.
Külapäev algas jooksuvõistlusega ümber
Kooraste Suurjärve, kus osales 32 igas vanuses jooksuhuvilist.
Tulemused:
Tüdrukud kuni 12 a.
1. koht Luisa Nõmmik (Kanepi)
2. koht Viktoria Misnik (Kooraste)
3. koht Mariann Zernant (Ojakalda talu)
Poisid kuni 12 a.
1. koht Mattias Pavlov (Aia talu)
2. koht Erik Marten Zernant (Ojakalda talu)
3. koht Martin Jänes (Pärnu)
Naised
1. koht Lorely Kõrvel (Kanepi)
2. koht Kristi Sikk (Kanepi)
3. koht Helika Aigro (Kanepi)
Mehed
1. koht Ahto Rähn (Sillaotsa talu)
2. koht Siim Kukk (Jõgisoo talu)
3. koht Kristjan Käär (Kanepi)
Auhindade eest tänu toetajatele Makserv,
Kanepi Vald, Kanepi Aiand, Värska Vesi,
Kooraste Küla Selts, OÜ Sale, lastejooksu
auhinnad pani välja Toivo Veinjärv.
Peale jooksu toimusid sportlikud mängud
kõigile: takistusradade läbimine nii lastele

kui suurtele, viskevõrkpall, rakettide viskamine, discgolf. Tervisliku toitumise töötuba
õpetas, kuidas smuutisid valmistada.
Õhtul esinesid viiuldajad Prantsusmaalt
„Unustatud mõisate“ viiulikontserdiga ning
peo lõpetas ansambliga simman. Külapäev
sai teoks Kanepi Valla, Kultuurkapitali , Kohaliku Omaalgatuse Programm-KÜSK, ning
Kooraste Küla Seltsi toel. Aitäh Rain Rekkerile ja Rauno Rüütlile, kes valmistasid platsid
ette. Terve päeva suutis toitlustada Aare Sild
oma meeskonnaga. Suur tänu Maido Punale, kes aitas projekte kirjutada. Aitäh kõigile
osalejatele ja toetajatele.
Urma Kivirand
Kooraste külapäeva korraldaja

Jooksuvõistlus algab. Foto: Urmas Kivirand

Kanepi Kantri
suvepidu 2017
29.juulil kell 17.00 algas Kanepi Kantri suvepidu
2017 Jõksi järve ääres. Kokku osales 8 rühma - Paidest, Tartust, Otepäält, Himmastest, Krootuselt,
Räpinast, Nõunist, Vastse-Kuustest.
Ilm oli hea ja tantsunimekirja plaanitud 75 tantsu jõudsime ka ära tantsida, viimased juba õhtuhämaruses. Linetantsijad on vastupidav rahvas ja kui lugu on hea ja tants
tuttav, siis ei tähenda midagi ei tulitavad jalad ega pikk
päev selja taga. Signe Otepää rühmast Bossanova õpetas
2 uut tantsu, mida saab uuel hooajal harjutama hakata.
Tore pidu toimus juba teist suve ja loodame traditsiooni jätkata. Aitäh toetajatele Kanepi Seltsimaja ja Kanepi
Vallavalitsus.
Merike Luts

Fotod: Sirli Klaos

Fotod: Merike Luts
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EELK Kanepi koguduses

20. augustil kell 10. 30 - ristimise jumalateenistus.
27. augustil kell 10. 30 - kiriku pühitsemise
207. aastapäev. Õnnistamise püha.
Jumalateenistus kirikus igal pühapäeval kell
10.30. Õhtupalvused kolmapäeviti kell 18.
Info koguduses toimuva kohta
margit.lail@eelk.ee; tel. 5018593

Elvi Seeme
Volli Vaher
Arne Maiste
Toomas Põder
Vambola Siidra
Andres Sikk
Raul Aamisepp

Põlgaste raamatukogu
Põlgaste Raamatukogu on peale puhkust avatud
E 9,00 - 14.00; T 10.00- 14.00; K 11.00 - 17.00;
N 9.00-16.00. Palju uut ja huvitavat kirjandust
ootab lugejaid. Info tel. 53445640

Ümmargusi tähtpäevi Kanepi kihelkonna
kultuuriloolisest kalendrist 2017
Esmapilgul on keeruline 196 ümmargusest sündmusest välja valida need kõige tähtsamad. Seni kirjapandule ei ole 2000. aastast edasi
enam kalendripidamist jätkatud. Uutele tähtsatele sündmustele aitab
jälile saada „Kanepi Teataja“ numbrite lehitsemine. Kahtlemata jääb
üheks ajalooliseks piiripostiks valitsuse otsusega moodustatud uus Kanepi vald. Õnneks ei ole need seni kolm iseseisvat valda Kanepi, Kõlleste ja Valgjärve olnud üksteisele võõrad. Nende juured on ajaloolises
Kanepi kihelkonnas, on olnud palju ühiseid ettevõtmisi, kultuuriruum
ja ka kultuurilooline kalender on olnud ühine. Olgu ka meie tulevik
ühiselt lootustandev.
2017. aasta kultuuriloolises kalendris on tähtsündmustena esile tõstetud 12 ümmargust tähtpäeva. Kanepi esmamainimisest kirjapildis
möödub 435 aastat. Seda tähtpäeva tähistati 10 aasta eest pidulikult,
mälestuskivil jäädvustati Kanepi kihelkonna tähtsamad daatumid, mis
nüüd peaks meeles olema igal koolilapsel.
Tublid teatritegijad võiksid küll maha mängida meie viimase nõiaprotsessi Kõllestes 385 aastat tagasi ja lisada sinna ka häbiposti põletamise
loo Kanepi kirikaias. Auväärne Seltsimaja pakub oma ajalooga üsna
tihti ümmargusi tähtpäevi, seekord majale nurgakivi paneku ja pühitsemise 130. aastapäeva. Seltsimaja eestvõttel tähistati meie kuulsa kujuri August Weizenbergi 180. sünniaastapäeva. Lilleõis tasuks poetada ka kujuri poolt Kanepile 130 aasta eest kingitud Mäe kalmistut
kaunistava „Lootuse“ kuju juurde. Weizenbergi tänava nimigi saab
80 aastaseks. Kui juba Weitzenbergide aastaks läheb, siis lisagem sinna
ritta ka luuletaja Juhan Weitzenbergi 140. surma-aastapäeva ja tema
põrmu ümbermatmise 40 aastapäeva Narva Siivertsi kalmistult kodupaiga kalmistule. Kaagverest pärineva Kanepi meeskoori kuulsaks
laulnud tenori Hans Kannu 85. surma aastapäeval nimetati tema poolt
jalgsi Kanepisse mõõdetud tee seltsimaja kõrval Hans Kannu tänavaks. Suurmeestest rääkides on selle aasta nimeks ka Joosust-Hurmist
pärineva Liivimaa ainsa kuulsa maadeuurija admiral Ferdinand von
Wrangelli 220. sünniaastapäev. Sel puhul oli Saksamaa raadios temast
pikem saade.
Kaua aega oli meie jaoks, tänaseni ka kunstiajaloos, tundmatuks nimeks 135 aastat tagasi sündinud rakendusskulptor Aleksander Jannese nimi Vana-Piigaste vallast Janukjärve lähedalt Sildu-Poti talust.
Tänu Aksel Margale saime tema tütre Muusa koordinaadid ja nii sai
kirja ka Vabadussõjas langenute Ausamba püstitamise lugu Kanepis.
Kuna tema tütar Muusa ja ka tütrepoeg Nicolaus Rockberger, üks
Euroopa Liidu filosoofe, on mõlemad nüüd juba manalateele läinud, siis on usaldatud tähtis osa tema arhiivist meie valdusse. Oleme püüdnud tema loomingulise pärandi hoidmisel meelde tuletada tema tööd nii Tundmatu Sõduri Mälestusehise taas püstitamisel
Tallinnas Sõjaväekalmistul kui ka paljude Tallinna ja Eesti ehitistele
dekoori valmistamisel, olgu see siis Kadrioru lossi juurdeehituse dekoor või Toompea lossi vapi modelleerimine, rääkimata Gloria Pa-

lacist. Ka Tartu Turuhoone dekoor oli tema kätetöö. Kanepisse püstitatud Ausamba puhul mängis suurt rolli Janneselt töö tellimisel tema
poolt valmistatud ausamba mudeli esitamine komisjonile. Kanepi kihelkonnakoolis õpetati ju hoonete ja ka muude ehitiste püstitamiseks
ning materjalikulu arvestamiseks mudeleid valmistama. Seda tegi Jannes kõikide oma tööde esitamisel konkurssidele või nagu nüüd öeldakse – riigihangetele. See võimaldas tal võita palju konkursse, ka Kanepi
oma. Inimesele on silmaga nähtav mudel konkreetsem kui joonis.
Uuemast ajaloost tasuks tähistada Kanepi kihelkonna laulupidude
paiga üleviimist Erastvere pargist Jõksi järve äärde 25 aasta eest. Siin
tasub küll tänukummardus teha nii Heino Sada mälestusele, arhitekt
Vadim Tšentropovile kui ka laululava ehitajale Leo Vijardile. Vallavalitsus märgib arvatavasti oma vallamaja ehituse lõpetamise, valla vapi
ja lipu pühitsemise 20. aastapäeva.
Suletud koolide ümmargusi tähtpäevi hoiavad elus külaliikumised.
250-si tähtpäevi on koolidel sel aastal kaunis palju, küll Karaskis, Kõllestes, Põlgastes, Valgjärvel, 175 Koigeras, 165 Heisris. Pean nimetama,
et ammu suletud koolide vilistlased on visa seltskond oma kokkutulekutega. Juba ainuüksi kokkutulnute arvukus näitab, millist lugupidamist on peetud vanade hariduskollete vastu.
Kiriku ajaloos on samuti hulk ümmargusi tähtpäevi, mida meenutada.
Huvitav on märkida, et siis kui Kanepi valla vapi konkurss oli, polnud mitte keegi elavatest näinud kirikutorni otsas säravat Rothi-aegset aotähte. Ometi oli see 20 aastat tagasi võitnud Urve Valge konkursikavandil ja ehib valla vappi tänagi. Vahepeal oli kirikutornis ju
rist. Aotähe originaal leiti 5 aastat hiljem kirikutorni restaureerimisel
ja ehib taas 15 aastat kirikutorni. Mõisate ajaloost loeme ümmargusi
tähtpäevi, kuidas need mõisnike käest-kätte käisid, mis ei tulnud rahva elujärjele kuidagi kasuks. Kuigi sekka on ka uudiseid nende kulul
koolimaja ehitamisest. Hea on, et Rothide ja Ungern-Sternbergide
perekonnakalmistud on nende endi toetusel korda tehtud ja hoitakse
korras ka edaspidi.
Unistustel on kombeks mõnikord täituda. Nende hulka kuulub allakirjutanul kolm: Hugo Treffneri sünnipaiga, köstrimaja korda tegemine,
muinsuskaitse koduleheküljelt võib näha Mart Siilivase põhjalikke ekspertiisimaterjale koos piltidega. Kauaaegne unistus - Mäe kalmistu väravate ja müüri korda tegemine. Kolmas soov on suuta ette valmistada
noored giidid Kanepi kultuurilugu tutvustama. Neljas soov on juba täitumas – seltsimaja taguse kauni platsi kujundamine. Tähendab, kõike
saab, kui kätte võtta. Ootaks väga ka, et Kanepis saaks taas tihedamalt
kokku kogu uue Kanepi valla, vana kihelkonna rahvas.
Milvi Hirvlaane

19.08 kell
19.00
20.08 kell
9.00

Hauakivid, hauaplaadid, tasapinnad, seinaplaadid. Kivide
lõikamine,lihvimine.

Info tel. 5107312

www.palukivi.ee

Asume Rõngu-Otepää 8. km-l



Mälestame 

Veljo Hõbeoja 11.01.1972-01.07.2017
Elvi Parts 12.06.1934-20.07.2017
Andres Must 14.12.1942-25.07.2017

Kanepi
Teataja

20.08 kell
15.00

Laadakalender

PALU KIVI OÜ

19.08.17 Kõlleste valla kodukandipäeva laat (Põlvamaa)
19.08.17 Karksi-Nuia laat (Viljandimaa)
20.08.17 Ökofestival „Rohelisem elu“ (Põlvamaa)
20.08.17 Eesti Pulm (Valgamaa)
26.08.17 - 27.08.17 Lüübnitsa Sibula- ja Kalalaat (Põlvamaa)
02.09.17 Tartu sügisnäitus & Tõuloom 2017 (Tartumaa)
09.09.17 Kolga-Jaani XI Sügislaat (Viljandimaa)
09.09.17 X Karksi Meefestival (Viljandimaa)
09.09.17 Tartu Maarjalaat (Tartumaa)
10.09.17 XIV Rogosi Mõisa Sügislaat (Võrumaa)
16.09.17 Varnja sibulalaat ja Sibulatee puhvetite päev (Tartumaa)
17.09.17 Otepää Sügislaat (Valgamaa)
Allikas: www.laadakalender.ee

Kanepi vallavalitsuse ja volikogu ajaleht
Toimetuse aadress:
Turu põik 1, Kanepi, 63101 Põlvamaa.
Toimetaja: Merike Luts

Sündmus

Toimumiskoht/
Korraldaja

KANEPI VALD

Korstnapühkimistööd
Eesti Kutsekoja litsentsiga korstnapühkijalt.
Korrasoleku akti väljastamine.
Korstnapühkijal vajadusel oma redel kaasas.

Kiviraiduri teenused

Kanepi, Kõlleste ja Valgjärve
valla sündmuste kalender
august-september 2017
Aeg

Korstnad, ahjud, truubid,
pliidid korda!

Tel. 51916605

Suveõhtu kontsert Kanepi Aiandi
lillesaalis 27. august kl 18.00
Piletite eelmüük Kanepi ja Põlva aiandites.
Pilet eelmüügis 8.-, kohapeal 10.- eurot.
Kuni 6. a. lapsed (k.a.) tasuta.
Avatud kohvik ja võimalik külastada lilleaeda.

9.09
16.09 kell
12.00
19.-22.09
10.09
23.09 kell
10.00

Alle-Saija Teatristuudio
etendus „Surnud hinged“
Lillede asetamine Kanepi
Vabadussõja mälestussambale
Kanepi harrastusteatri etendus „Minu kohus!“
Vanavanemate päev Eesti
Maanteemuuseumis.
Roostes 90-dad
Lastehommik
Liiklusnädal Eesti
Maanteemuuseumis
EMV mootorrataste mäkketõus V etapp Sõrestes
Sügiskultuuri laat-väljanäitus
Kanepi alevikus

Alle-Saija Teatritalus
Kanepi Laulu Selts
Alle-Saija Teatritalus
Eesti Maanteemuuseum
Erastvere Raamatukogu-külakeskus
Eesti Maanteemuuseum
Sõreste/ Minimoto
Põlgaste
MTÜ Kanepi Laulu Selts

KÕLLESTE VALD
28.05 – 24.09 Discgolfi sari Orupedastikus
Kõlleste valla kodukandipKrootuse mõisapargis
19.08 kell 10
äev, laat
Sütelkõnd Viia-Jaani
19.08
labürinditalus
VALGJÄRVE VALD
20.08 kell
14.00

Järgmine ajaleht ilmub septembris 2017
Täname kõiki abilisi ja kaasautoreid.
Artiklid ja ettepanekud palume saata e-postile:
kanepi.teataja@gmail.com või vallamajja.

Lõõtspillipidu ja
kodukandipäev

Valgjärve külaplatsil

Tehniline teostus: Kalurileht
tel 5649 5252;
kalurileht1@gmail.com
www.kalurileht1.ee

