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20.august – Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäev
Mis tehtud ja mis
teoksil Kanepi vallas

A

Rehepapi seitse ametit Mesipuu talus.
Foto: Kristel Kuslap

Rehepapi
sünnipäev

2. augustil toimus Mesipuu talus juba tavaks saanud hea tahte päev, Rehepapi seitse ametit.
Tänavune oli mõnevõrra erilisem, nimelt täitus
kümme aastat ajast, mil ettevõtmine alguse sai.
Sünnipäev!
Tavapäraselt oli kesksel kohal maalähedane eluviis – muuhulgas sai õppida vitstest korvipunumist, katuselaastude valmistamist ja tõrvaajamist. Peategelaseks oli sel korral hobune. Tutvustati hobutöövahendeid- ja võtteid, tehti juttu looma hooldamisest
ja ratsastamisest. Pere noorematele liikmetele jättis kustumatu
mälestuse ponisõit. Õpetlikud olid nii nõuanded ravimtaimedest
kui ka mesindusest. Mõnigi külaline läks koju, kaasas purgike

Maie Krukov. Foto: Kristel Kuslap

Hennu Krukov. Foto: Kristel Kuslap

mett – mõnus ju kargel talveõhtul tervist kosutada või siis
lihtsalt karupoeg Puhhi kombel maiustada.
Läbi päeva pakkusid meelelahutust isetegevuslaste etteasted. Sai näha säravaid tantsunumbreid ja lõbusat teatrietendust. Õhtu lõpetas simman, kust kostuv pillimäng ja
hõisked kestsid varaste hommikutundideni.

Suur tänu, Mesipuu rahvale, Maie ja Hennu Krukovile
tehtud töö ja meeldivate elamuste eest. Kümne aasta jooksul olete oma tegemistega olnud kodukandile eeskujuks;
hoides ajatuid väärtusi ja ühendades elurõõmsaid inimesi
on saavutatud paljugi.
Kent Joosep

Suur kummardus Kanepi Lasteaia talgulistele!

Clifford D. Simak on öelnud: “ Ei ole olemas midagi, millega
inimesed toime ei tule, kui nad tõsiselt kätte võtavad.“
Kanepi lasteaias sai seda kogeda talgupäeval 28. juunil. Väga tublid ja töökad inimesed kogunesid lasteaia
juurde, et pesta puhtaks teise korruse aknad, rajada maja
otsa kaunis peenar, valmistada uued lauad lastele õuesõppe
läbiviimiseks, paigaldada kaablid ja valgustus lasteaia ümber ning korrastada katkine mängumaja. Tööde nimekiri
oli pikk! Jagasime tööd ja kõik asusid tegutsema. Akende
pesus olid aktiivsed Sirje Loodus-Timmi, Tiina Kukk, Elle
Viss ja Kaie Käär.
Õppelaudade meisterdamisel näitasid oma oskusi Ainar Sikk, Rivo Kokk, Tiit Põder. Lillepeenra rajamisel tegutsesid Helin Vill, Tiina Sults, Ailen Põder, Ly Pähn, Ülle Kirsipuu, Tiina Kukk, Rene Reest. Suur aitäh kõigile
taimede loovutamise ja kauni peenra valmimise eest. Ar-

go Zoludev, Rivo Alaver, Tamar Oja ja Henn-Julius Valge tegutsesid kaablite ning valgustimastide paigaldamisel.
Jaanus Drenkhan korrastas laste katkise mängumaja. Meie
kõigi kõhutäite eest hoolitses Lea Länik. Oli üks väga tegusalt töine päev.
Suur kummardus ja aitäh kõigile talgulistele. Meie
lasteaia ümbrus sai palju turvalisemaks ja väga ilusaks. Loodan kogu südamest, et lapsevanemad muutuvad edaspidi aktiivsemaks ja osalevad suuremal määral
lasteaia elu parandamisel, kaunimaks ja turvalisemaks
muutmisel.
Praegu aga ootame nii praeguseid kui tulevasi lapsi ikka
lasteaeda mängima, teadmisi otsima, uudistama, ilu nautima ja igapäeva tegevustes osalema.
Riina Reest
Kanepi Lasteaia direktor

Talgulised tegid lasteaia ümbruse kauniks.
Foto: Riina Reest

Külapäev Soodomal

18. juulil toimus MTÜ Päri Selts korraldamisel järjekordne Soodoma piirkonna külade päev.
Külapäev algas tegevusega õpitoas, kus käsitööringi Nipet-Näpet liikmete juhendamisel said lapsed koos vanematega valmistada käevõrusid. Järgmisena võis oskusi ja jõudu
proovida sportlikes mängudes. Lõpuks toimus lõbus mäng, kus lustakas madu ajas oma
saba mööda külaplatsi taga.
Päeva kultuuriprogrammilise osa juhatas sisse kohalik pillimees Ülar Kõrge, millele
järgnes lõõtsafestivali Harmoonikum esinejate Olev Suure ja Kalev Kreegipuu kontsert.
Tantsulusti pakkus segatantsurühma Päripidi esinemine Maria Drenkhani juhendamisel.
Külapäeval kinnitati ka Soodoma, Peetrimõisa, Närapää ja Koigera külakogukonna
arengukava aastateks 2014-2024.
Tänavu täitus juba 40 aastat sellest, kui mitme küla liitmisel sai uueks külanimeks
Soodoma ja sel puhul pakuti kokkutulnutele maitsvat kringlit. Meeleolukat muusikat
jalakeerutuseks pakkus ansambel Sulatsõ. Rahva söögi-ja joogipoolise eest hoolitses FIE
Aire Hallap. Päri Selts tänab kõiki neid, kes külapäeva kordaminekule kaasa aitasid ja
sellel osalesid.
Tiiu Ziugmann

Soodoma külapäeval. Foto: Kristel Kuslap

ugustikuu ei näita veel suvelõpu märke, ilm on kuum ja puhkusteks suurepärane. Suvel on
vallas toimunud palju üritusi, mida saab Kanepi Teatajast lugeda.
Toimekas on olnud ka vallaametnike
tegutsemine. Valminud on ühisveevärgi ja
–kanalisatsiooni arengukava aastani 2025.
Projekteerimistööd on teostatud Kanepi
aleviku Kooli, Hurmi, Paju ja Niidu tänava vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimiseks.
Samuti on valminud Kanepi Seltsimaja
küttesüsteemi projekt. Projekti välis- ja sisetöid hõlmavas projektlahenduses viiakse
Kanepi Seltsimaja maaküttele. Selleks taotleb vald toetust Euroopa Liidu fondidest.
Vahetati välja Jõksi laululava elektrivarustuse amortiseerunud maakaabel liitumispunktist alajaamas kuni laululavani.
Põlgaste tegevuskeskuses on teostatud
kogu hoone elektriseadmete kontroll ja
tunnistatud seadmed nõuetele vastavaks.
Kavas on paigaldada aiasaaduste müügiletid Aid ja Kodo kõrvale pargi alale.
Koostöös Põlvamaa Arenduskeskusega
on valmimas projekt Jõksi järvele paadisilla
ehitamiseks ja paatide vettelaskmise koha
rajamiseks.
Teadmiseks kõigile, et 04. augustist on
avatud hajaasustuse programm. Selle raames võtab vallavalitsus 06. oktoobrini vastu taotlusi vee- ja kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete
elektrisüsteemide ehitamiseks või renoveerimiseks.
Peagi algab kool, inimesed jõuavad puhkustelt tagasi ja Kanepi on jälle täis sagivat
elu.
Soovin Teile kõigile jätkuvaid kauneid
suvepäevi ja hästi töökat sügise algust.
Urmas Hallap
Kanepi vallavanem

Fotokonkurss
“Meie inimesed”
Meie valla leht Kanepi Teataja tähistab detsembris 2014 ilmumise 15.aastapäeva. Sellele
sündmusele on pühendatud fotokonkurss „Meie inimesed“.
Konkurss kestab 20. oktoobrini 2014.
Žürii poolt välja valitud fotosid kasutame Kanepi valla 2015.a. kalendri illustreerimiseks. Parimatest fotodest seame Kanepi Teataja sünnipäeva puhuks üles näituse.
Peaauhinnaks on Apollo kinkekaart väärtusega 50 EUR. Ootame fotosid Kanepi
vallas 15 aasta jooksul pildile jäänud üritustest ja ettevõtmistest, oma pere tegemistest
ja kodudest. Eraldi arvestus toimub portreefotode kategoorias. Inimese nägu on
uskumatu meistriteos. Pildistada võib nii
oma sõpru, kolleege, pereliikmeid, naabritaati, st inimesi meie ümber. Fotod märgusõnaga “Meie inimesed” palume saata
e-posti aadressile kultuur@kanepi.ee või
tuua skaneerimiseks valla kultuurinõuniku
kätte. Konkursile fotode esitamise viimane
tähtaeg on 20.oktoober 2014.
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Kokkuvõte Kanepi vallavolikogu istungist
Kanepi vallavolikogu
korraline istung toimus
17. juunil 2014.
Juunikuu istungil võeti vastu
järgmised otsused:
1) Seoses
ülemõõtmisega
muudeti teeregistris Laane-Soodoma ja Tehnika põik
teede pikkusi.
2) Vallavalitsuse poolt esitatud
eelnõud Põlgaste raamatukogu
ja Põlgaste kultuurimaja tegevuse ümberkorraldamise kohta
Põlgaste raamatukogu-külakeskuseks ning Erastvere raamatukogu tegevuse ümberkorraldamise kohta Erastvere
raamatukogu-külakeskuseks
otsustati saata arutamiseks volikogu hariduse-, kultuuri- ja
noorsookomisjoni ning esitada need augustikuu volikogu
istungile.
3) Kanepi valla allasutuste
toitlustamiseks riigihanke väljakuulutamise eelnõu otsustati
saata tagasi vallavalitsusele.
Koostöös volikogu eelarve- ja
majanduskomisjoni ning revisjonikomisjoniga esitatakse
täiendatud eelnõud septembrikuu volikogu istungile.
4) Muudeti
sotsiaaltoetuste
maksmise tingimusi selliselt,
et esimesse klassi minevatele
õpilastele antakse toetust rahalises väärtuses 50 eurot. Toetuse kasutamise tingimused otsustab Kanepi Gümnaasiumi
hoolekogu igal kooliaastal ja
väljaspool Kanepi valla territooriumi kooli minevate laste
toetuse kasutamise tingimused
otsustab sotsiaal- ja tervishoiukomisjon.
5) Võeti vastu Kanepi Vallavolikogu töökord, mille eesmärgiks on volikogu töökorralduse täpsem reguleerimine.
6) Toimus Kanepi valla põhimääruse muutmise eelnõu
esimene lugemine. Eelnõu
otsustati suunata arutamiseks
volikogu kõigile komisjonidele ja esitada teisele lugemisele
augustikuu volikogu istungile.
7) Toimus valla territooriumil
avalike ürituste korraldamise
nõuete eelnõu esimene lugemine. Eelnõu otsustati suunata arutamiseks ja ettepanekute
tegemiseks volikogu kõigile
komisjonidele ning esitada
teisele lugemisele oktoobrikuu
volikogu istungile.
8) Muudeti volikogu ettevõtluse- ja arengukomisjoni põhimäärust.
Juunikuu istungil analüüsiti
Kanepi kiriku remondivajadust ja valla võimalusi remonditööde toetamiseks. Vallasekretär Katrin Slungin tutvustas
volikogu liikmetele istungilt
puudumisest teavitamise korraldust. Arutleti valla veebilehe kaasajastamise vajaduse
üle ja otsustati moodustada
töögrupp veebilehe uuendamiseks.
Järgmised korralised volikogu
istungid toimuvad 12. augustil ja 23. septembril. Päevakorra kava avaldatakse valla
veebilehel ja elektroonilises
dokumendiregistris. Volikogu
istungi protokollide ja vastuvõetud õigusaktidega saab
tutvuda valla kantseleis ning
raamatukogudes.
Eveli Misnik
Kanepi valla jurist
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HAJAASUSTUSPROGRAMM 2014
Kanepi Vallavalitsus teatab, et 4. augustist 2014
on hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud Kanepi vallas. Taotluste esitamise tähtaeg on 6.oktoober
2014.
Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada
paberil või digitaalselt allkirjastatuna Kanepi Vallavalitsusele. Et taotlus vastaks nõuetele,
soovitame enne selle esitamist
konsulteerida programmi vallapoolse kontaktisikuga, majandusnõunik Ülar Kõrge.
Hajaasustuse programmi ees-

märgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele tagada head elutingimused
ning seeläbi aidata kaasa elanike
arvu püsimisele hajaasustusega
maapiirkondades. Programmist
toetatakse majapidamistele veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteede rajamist
ning juhul, kui majapidamine ei
ole elektrivõrguga liitunud, siis
toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
Taotlejaks saavad olla füüsilised isikud, kes vastavad kõigile
järgmistele nõuetele:
* taotleja elukoht on rahvastikure-

gistri andmete kohaselt katkematult vähemalt alates 1. jaanuarist
2014 kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
* taotleja leibkonda kuulub vähemalt üks taotluse esitamise päeva
seisuga kuni 18-aastane isik (k.a)
või kuni 35-aastane (k.a) määratud puudega isik, kelle alaline
elukoht on majapidamine, millele
projektiga toetust taotletakse ning
kelle elukoht rahvastikuregistri
andmete kohaselt on katkematult
vähemalt alates 1. jaanuarist 2014
(või sünnist, kui see on hilisem)
kuni toetuslepingu sõlmimiseni

majapidamine, millele projektiga
toetust taotletakse;
* taotlejal ei tohi olla kohalike ja
riiklike maksude osas maksuvõlga,
välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
Maksimaalne toetus ühe
majapidamise kohta on 6500
eurot. Toetus koosneb riigi ja kohalike omavalitsuste vahenditest.
Taotleja omafinantseering peab
moodustama vähemalt 33,33%
abikõlblikest kuludest. Projekti
ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest. Projektide
elluviimise maksimaalne kestus on
15 kuud. Töid on lubatud alusta-

da alles pärast seda, kui projekti
osas on tehtud rahastamisotsus
ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude
loetelu ning taotlemise tingimused on kehtestatud regionaalministri käskkirjaga 18.03.2014
nr 1-4/57 „Hajaasustuse programm”.
Programmdokumendiga saab
veebipõhiselt tutvuda ja taotlusvormid alla laadida EAS kodulehelt:
http://www.eas.ee/et/avalikule-ja-mittetulundussektorile/avalike-teenuste-arendamine/hajaasutuse-programm/taotlejale

Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste
andmise kord Kanepi vallas
2.06.2014 jõustus Kanepi
valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord.
Mittetulunduslikuks tegevuseks
loetakse kasumit mittetaotlev, Kanepi valla elanikele suunatud tegevus kultuuri, hariduse, laste ja
noorsootöö, spordi ja rahvatervise edendamiseks. Selliste tegevuste
toetamise eesmärgiks on ettevõtlikkuse, kodanikualgatuse, ühistegevuse ja kogukondade üldise
arengu toetamine ning harrastuskultuuri kunstilise taseme, järjepidevuse ja mitmekesisuse hoidmine. Toetust antakse tegevusteks,
mis toimuvad Kanepi vallas, on
suunatud Kanepi valla elanikele,

AKSEL MARK
*20.06.1913 † 17.06.2014

tutvustavad Kanepi valda laiemale
üldsusele või on muul viisil seotud
Kanepi vallaga ning vastavad valla
arengukavale.
Toetust võib taotleda seltsing/
kodanikeühendus, mittetulundusühing, sihtasutus või üksikisik.
Toetust on õigus taotleda:
• maakondlikest, riiklikest ja rahvusvahelistest fondidest ja programmidest finantseeritud projektide kaasfinantseerimiseks;
• laste ja kuni 26 aastaste noorte
osalemiseks maakondlikel, riiklikel ja rahvusvahelistel konkurssidel, võistlustel, seminaridel ja kultuuriüritustel;
• Kanepi vallas toimuvate kogukondlike ja ülevallaliste tegevuste

ning avalike ürituste korraldamiseks, sh. spordi- ja rahvaterviseüritused, võistlused ja laagrid; rahvusvahelistes koostööprogrammides
osalemiseks;
• Kanepi valla territooriumil toimuvate rahvusvaheliste, vabariiklike ja maakondlike ürituste korraldamise kaasfinantseerimiseks.
Toetusega kaetakse kulusid, mis
on otseselt seotud eeltoodud tegevuste ja ürituste läbiviimisega ja püstitatud eesmärkide saavutamisega.
Toetusega on võimalik katta ka need
toitlustamiskulud, mis on seotud
laste-, noorte-, eakate või rahvaspordiüritustel osalejate toitlustamisega.
Toetusega ei kaeta juriidiliste isikute
asutamiskulusid, esinduskulusid ja

In memoriam

20. septembril sängitatakse Kanepi Mäe kalmistule Aksel Marga põrm. Ta lahkus manalateele Uppsalas kolm päeva enne oma 101. sünnipäeva. Lahkunu soov oli puhata kodupaiga kalmistul vanemate ja vendade kõrval ning et nende mälestus jäädvustub kodupaigas. Aksel mark oli üks meie kihelkonna silmapaistvamaid kultuuri- ja riigitegelasi.
Õppides Kanepi koolis koos venna Heinrichiga, hilisema Eesti Vabariigi eksiilvalitsuse
viimase peaministriga Vabariigi presidendi ülesannetes, asutasid nad siin noorte karskusseltsi „Päästja“ja kaitsesid vapralt õpilaste demokraatlikke õigusi. Karskustöö jätkus Võrus
ja ka Tartu Ülikoolis õppides. Võrus nakatus ta ka ajakirjaniku „pisikuga“, millest ei vabanenud kogu elu. Sunnituna Kodumaalt 1944. aastal põgenema jätkus tema ajakirjanduslik ja poliitiline tegevus paguluses väga laiahaardeliselt.
Kui esimese Eesti pagulasgeneratsiooni ülesanne oli võidelda jõukohaselt eesti vabastamise eest, siis teise pagulaspõlvkonna osa on aidata kaasa eesti viimisele teiste Euroopa
riikide tasemele. Üle generatsioonide, üle piiride koondumine Eesti ülesehitamisele – nii
kinnitas ta „Maalehele“ antud intervjuus. Õpetatud agronoomina osales ta juhtivalt Eesti
Agronoomide Seltsi tegevuses rootsis. Lülitudes Eesti pagulaste poliitilisse välisvõitlusse
ja ajakirjandustegevusse Rootsis kuulus ta 1962-92 siseministrina Eesti eksiilvalitsusse, oli
Eesti Demokraatliku Uniooni asutajaid (1947), aseesimees ja esimees, Eesti Rahvusnõukogu esimees 1979-83, Välisvõitluse Fondi asutaja ning esimees, ajalehe „Teataja“ peatoimetaja ja vastutav väljaandja. Aksel mark viibis Tallinnas 2005.a. Eesti eksiilvalitsuse
(1940-1992) tegevust käsitleva M. Orava ja E. Nõu koostatud mahuka raamatu „Tõotan
ustavaks jääda“ esitlusel, kohtus seal ka Lennart Meriga. Ta pidas esitlusel lühikese kõne: „Üks kõige esimesi Eestist lahkujaid juba 1940. aastal oli Tartu Ülikooli füüsikaprofessor
Harald Perlitz. Tema sõnastas põhjenduse nii endale kui ka kõigile meile järgmiselt: „Meie
ei ole väejooksikud, kes on vaenlase kätte jätnud Kodumaa ja rahva. Meie jätkame võitlust
uutelt positsioonidelt nende vahenditega, milliseid kodumaale jäänud kasutada ei saa!“ Mu
karjapoisiea kaaslane Valev Uibopuu, kellest paguluses sai nimekas kirjanik ja teadlane, on
kirjutanud ühe ainsa luuletuse „Uputuse ajal“. See raamat ja meie tänane kokkutulek teenib
eesmärki, et meie vahel ei oleks piiri. Oleme üle elanud uputuste ajad.“
Kogu oma pika elu jooksul tundis ta aktiivset huvi kodukandi elu ja kultuuriloo vastu,
oli ka aktiivne „Kanepi Teataja“ lugeja. Tema abiga saime kontakti Vabadussõjas langenute Kanepi ausamba autori Alexander Jannese tütre Muusaga stockholmis ning täpsemad
andmed ja fotod ausamba püstitamise kohta. Tänu sellele kontaktile saabusid kodumaale Alexander Jannese Rootsis kirjutatud päevikud ja albumid. Aksel Marga ja ta venna
mälestustele on tuginetud kõikides Kanepi kultuuriloo kohta ilmunud raamatutes alates
2000. aastast, mil ta külastas Kanepit. Suure kultuuriloolise väärtusega on tema isiklik
kirjavahetus Brasiilias elanud Koorastest pärineva kunstniku ja kirjaniku Erika Aland-Vernikuga. Tema enam kui 100 kultuurilooliste andmetega kirja ning fotot aastatest 20002014 ootavad korrastamist ja Kirjandusmuuseumile üleandmist.
Hoidkem oma kodukandi suurmeeste mälestust! Puhaku ta rahus kodupaiga mullas!
Kodukandi rahva nimel Milvi Hirvlaane
4.08.2014

kingitusi, liikmemakse, igapäevaseid majanduskulusid, toitlustamise ja alkohoolsete jookide ostmisega
seotud kulusid ja muid projekti elluviimise seisukohalt põhjendamatuid
ja ebaolulisi kulusid.
Toetuse määr maakondlikest, riiklikest ja rahvusvahelistest fondidest ja programmidest
finantseeritud projektide kaasfinantseerimisel ja Kanepi valla territooriumil toimuvate rahvusvaheliste, vabariiklike ja maakondlike
ürituste korraldamise kaasfinantseerimisel on kuni 20% abikõlbulikest kuludest. Ülejäänud toetatavate tegevuste puhul kaetakse
kuni 80% abikõlbulikest kuludest,
omafinantseeringu osaks võib olla

ka mitterahaline omafinantseering
(näiteks projekti läbiviimiseks tehtav vabatahtlik tasustamata töö).
Toetuse taotlemiseks tuleb esitada vormikohane taotlus vallavalitsusele iga aasta 1. novembriks
(korraline taotlus). Taotlusvoorude välised taotlused (erakorraline taotlus) tuleb esitada vähemalt
kuu aega enne ürituse toimumist.
Erakorralisi taotlusi rahastatakse
vabade eelarvevahendite olemasolul.
Määrus, taotluse vorm ning
aruanne on leitavad Riigi Teatajas
ja Kanepi valla kodulehel. Küsimuste korral abistab Kanepi Vallavalitsuse kultuuri-ja spordinõunik
Kristel Kuslap (tel. 56601337).

Üks valik 1944.aastal
Kes on need mehed, millest nad
mõtlevad, miks arvati, et võiks pilti teha?
Eks nad ikka Mõntsi mehed ole: veidi
ärevil, kuid samas kindlameelsete nägudega, mõnel piipki uhkelt suus. Tegemist ei ole
talgute ega lõbusa väljasõiduga. On 3. juuli
1944. Suur Saksamaa vajas oma ridadesse ka
lihtsaid Eesti talumehi ja selleks aeti sõjaväkke kõik, keda vähegi võimalik. Ja siin nad ongi Võru raudteejaamas, et kolme kuu jooksul
saada aaria rassile kohane väljaõpe ning asuda
elu ja surma peale võitlusse.
Ega meeste elu seal laagris meelakkumine
olnud. Mäletamist mööda olla üks veidi „pesemata“ suuga külamees rääkinud ühele mu-

relikule emale umbes järgmist: „Ega na pääle
haina muud sääl küll süüa ei saa. Su poig pidävät joba müügmä” Ema aga kostnud selle peale: „Siss om häste, kui ta iks viil müügi jõud!”
Siis anti meestele nädalaks puhkust ja edasine tee pidi viima neid Sinimägedesse. Meie
mehed aga seda käsku ei täitnud, vaid varjasid ennast metsas. Mets oligi meeste vastu
armuline, selleks korraks. Karl Hiir jäi sõja
ajal kadunuks ja Heldur Viina Kolgata tee,
millest Hans Sissas Võru Teatajas kirjutab, oli
alles ees .
Siinkohal tahaks tänada omakülameest
Rein Põdderit, kes on varustanud mind fotodega ja värskendanud mälestusi.
Külli Pettai

Pildil vasakult esimene rida: Heldur Viin, teise mehe nimi teadmata, Andres Põder. Teine rida: Johannes Põder, Kaarel Hiir, Evald
Hiir, mehe nimi teadmata, Villem Põder. Foto: erakogu
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Sündmusterohke suvi Kanepi vallas

Laulupeo imelised elamused ja võimsad emotsioonid
On suur rõõm öelda, et Kanepist on läbi aegade ikka ja
alati laulupidudele mindud,
nõnda nüüdki !
Tänavusel XXVI laulu – ja XIX
tantsupeol „Aja puudutus – Puudutuse aeg“ kohtusid kaks olulist sõna:
aeg ja puudutus. Kogu laulupeo kava
oli üles ehitatud ideekavandile, mis
vaatas ajas tagasi, et märgata ja ära
märkida laulupidude pikas ajaloos
olulised ning puudutavad teosed,
loojad ja sündmused. Teame, et laulupidu on eesti rahvale põlvest põlve
edasi andnud olulised väärtused vabast mõttest ja rahvast, ühtehoidmisest ja kodust. Iga laulupidu on alati
kandnud oma ajas olulisi sõnumeid,
mis lauluväljakult alguse saanuna on
lainetena rullunud üle terve maa. Ka
meie, ajalooliselt suure koorilaulukultuuriga Kanepi segakoor puudutasime aega ja ajalugu, osaledes
tänavusel üldlaulupeol valikkoorina,
mille repertuaaris olid laulud läbi
aegade. Puudutamaks oma võimast
Kanepi kultuurilugu alustasime oma

laulupeole minekut Kanepi Mäe
kalmistult, kus „Kanepi hümni“
lauldes süütasime küünlad Kanepi
Laulu Seltsi tähtsamate kultuuritegelaste mälestuseks. Suur ennastsalgav pooleteise aastane töö oli kooril
seljataga, iganädalased kooriproovid,
paljud laululaagrid ning pingelised
ettelaulmised olid möödas, olime kogu repertuaari kindlalt omandanud
ning eriliselt võimas tunne oli lõpuks
seista suure laulukaare all ning laulda koos tuhandete lauljatega kahel
väga eriilmelisel ja ilusal kontserdil.
Valikkooride kontsert „Aja puudutus“ esitas möödunud laulupidude
märgilise tähendusega laule, kus laulude vahele kõlas möödunud aegade suurmehe J.Hurda esitatud Eesti
esimese laulupeo kõne ning lauldes
L.Koidula tekstile seatud „Sind surmani“ tõi laul taas pisara silma, rääkimata T.Mägi „Koit“ teosest koos
autoriga, mis pani kogu rahva hingekeeled värisema. Kontserdi lõpus kogu rahva kaasaelamine ja pimedusest
vilkuvad tulukesed tekitasid eriliselt

Kanepi segakoor XXVI Üldlaulu- ja XIX tantsupeo
rongkäigus. Foto: erakogu
üleva tunde, et oleme üks Eesti rahvas! Pühapäevane, laulupeo II kontsert „Puudutuse aeg“ oli lauljate rohkuselt eriliselt võimas, sest tõi lavale
kõik lauljad mudilastest ühendkoorideni välja. Teise kontserdi laulude
kava peegeldas meie aja mõtlemist,
elu, inimesi, väärtusi, see oli märk
meie ajast, milles elame ning hinge
puudutasid nagu alati aegumatud
laulud G.Ernesaksa „Mu isamaa on

minu arm“ ja P.Sarapiku „Ta lendab
mesipuu poole“. Mõtlemapanevalt
uudse ja kaunina mõjusid laulukaare all aga K.Tamra „Oma saar“ ja
K.Ehini tekstile seatud „Puudutus“,
mida lauljad laulsid lavalt lahkudes
ikka veel ja veel… „Puuduta mind,
oma tulise palgega, nii et on ilus ja
valus, oma silmade, sini-must-valgega, puuduta mind, puuduta mind,
ma palun …. !“ Laul annab elujõu,

sõnades ja mõtetes on vägi, aga kas
meil on aega alati märgata, puudutada. Puudutamine vajab pühendumist, mõtleme sellele, hoiame oma
kodu, peret ja lähedasi, märkame ja
väärtustame neid.
Kanepist on läbi aegade ikka ja
alati laulupidudele mindud, nõnda
nüüdki. See on meie kauni kodupaiga kultuuriloo väärikas ajalugu, mida
tuleb austada, hoida ning seda traditsiooni ka jätkata. Kanepi segakoor
on oma aktiivse tegevusega seda ka
teinud. Tänavu tähistame segakoori asutamisaasta 130 juubelit. Nagu juubilarile kohane on meil igasse
kuusse jagunud palju üritusi ja kontserte. Selle aasta tehtust on tähtsamad segakoori osalemine Tartu 145.
juubelilaulupeol „Enne ja nüüd“,
mis oli pühendatud eesti esimesele
laulupeole a. 1869, kust ka kuulus
Kanepi meeskoor osa võttis. Järgnevalt puudutasime sõna otseses mõttes
laulupeotuld koorilauluhällis Kambjas, kust sõitsime jalgratastega kaasa
„Tule Tulemise“ teekonnal Kambjast

Haaslavani. Ka püha Võidutuli sai segakoori eestvõttel rahvalike lauludega Kanepis tervitatud ning juulikuu
viis meie 30-liikmelise segakoori täies
koosseisus võimsale üldlaulu-ja tantsupeole Tallinnasse. Tänan kõiki häid
Kanepi inimesi, kes meile rongkäigus
lehvitasid ja meile „Elagu Kanepi segakoor!“ hüüdsid. Oma tähelepanu
ja märkamisega puudutasite laulurahva hinge ja südant, see oli suur
au, see sütitas ja andis energiat edaspidiseks. Kes kordki on sammunud
laulupeo rongkäigus ja seisnud suure
laulukaare all, see teab, et need imelised elamused ja võimsad emotsioonid ei kao. Suur tänu dirigent Kalev
Lindalile ja lauljatele suure pühendumise eest! Koorilaul Kanepis oli,
on ja jääb. Ühtlasi tänan ka Seltsimaja abivalmis juhatajat ning vallavanemat ning kõiki häid ja südamlikke
inimesi, kes koorilaulu armastavad,
hindavad ja toetavad! Uute kohtumisteni!
Vaike Kottisse,
Kanepi segakoori president

Kanepi naisrühm Kanapä Keerutajad jõudis tantsupeole

Kanepi Kanged ja noorte segarühm koos juhendaja Mari Rüütliga.
Foto: erakogu

Kanepi Kanged peol:
meie „Puudutuse aeg“
Kui segarühm Kanepi Kanged asus
sõitma Tallinna poole suurele tantsupeole, saatis meid bussijaamast
teele sombune ja küllaltki jahe hommik. Meie ootused olid suured, tunded segased ja meeleolu reibas.
Meie rühma enamusele oli see esimene kord osaleda tantsupeol ja
kõik, mis ees ootas, oli uus ja põnev.
Julgust saime oma mõnusatelt, juba kogenud kaaslastelt naisrühma Kanapä Keerutajate ja noortekeskuse segarühma tantsijatelt.
See hall hommik ei lubanud küll oodata, et
kui nädala pärast Tallinnast koju tagasi jõuame, oleme kõik päikesest lausa tumepruuniks
päevitunud. Millise kogemuse me siis lisaks
lõunamaisele jumele saime? Meie tantsurühma
liigi proovid hakkasid hommikul kell üheksa
ja kestsid õhtul kella üheksani. Tantsud, mille
olime kodus hoolega selgeks harjutanud, tuli
nüüd uuesti ümber õppida. See kõik oli üsna
väsitav, aga omamoodi lõbus ja nii teistmoodi.
Meie väljaku assistent Tiina oli kui haldjast ristiema, kes meid toetas, õpetas ja julgustas. See
kõik oli nagu maagia, kuidas liigijuht Vaike Rajaste terve väljakutäie algajate rühmasid oma juhendamisega mustreid tegema pani, tallegi oli
see esmane kogemus puldist väge juhtida. Nii
me seal üksteist toetasime ja asi edenes kenasti.
Meiega lähestikku tantsisid välisrühmad ja lavakunstikateedri rühm, silmside oli olemas Põlvamaalt Ruusa rühmaga.
Peale väsitavaid proove oli mõnus oma pisikeses pesas Tallinna Ühisgümnaasiumis järgmiseks
päevaks jõudu koguda, mõnel õhtul ka pea hommikuni Kochi aidas tantsu lüüa. Rõõmus meel ja
naer saatsid meid terve tantsupeo aja ka siis, kui
kuhugile ära eksisime ja väsitavale trennipäevale lisaks suure jalgsimatka läbisime, või vihmast
tilkuvatena täistuubitud bussi kõiki mahutada

püüdsime ja oh seda hernesuppi... Tahtsime endast parima anda ja nii läksime esimese etenduse päeva hommikul oma rühmaga varem Kalevi
staadionile, et veel lihvida oma tantsu. Sattusime
oma sooloproovi tegema koos peaminister Taavi
Rõivasega, kes oli oma tervituskõnet harjutama
tulnud. Nii me siis proovisimegi koos, paarimeetrise vahega, meie rütmilugemise järgi oma
tantsusamme ja peaminister muudkui tervitas
kalleid tantsijaid.
Ja siis süttis peotuli, me olimegi staadionil tuhandete pilkude all ja tantsisime elusmuusika
saatel oma tantse. Seda tunnet on raske sõnadesse panna, see on nii võimas. Uhke ja eriline
tunne oli ka rongkäigus oma valla lipu all liikuda ja tervitushüüetele vastata. Eriti emotsionaalne oli viimane etendus. Olime lähedasteks
saanud nii paljude toredate tantsijatega, tundus, et see kestab ja kestab ja nüüd oli kõik äkki
läbi saanud, nagu kaunis unenägu. Rõõmupisarad, higised peod üksteisest veel tugevalt kinni hoidmas, peas mõte – oo hetk peatu veel…
Nüüd leidsime üles oma kalli juhendaja Mari, olime koos noortekeskuse rühmaga talle
teinud suure lillekimbu ja väga erilise kingituse meie hetkedest sellelt peolt. Tänu, jälle rõõmupisarad, kallistused ja loomulikult juhendaja
lennutamine kõrgele päikese poole meie meeste poolt. Väsinud, aga õnnelikud ja nagu juba
öeldud, täiesti lõunamaise jumega, pakkisime
asjad ja asusime kodu poole teele. Bussis selgus, et kui tantsida enam ei saanud, asendasime
selle tegevuse laulmisega. Ja märkamatult jõudsimegi tagasi Kanepisse. See oli meie esimene
pidu, meie puudutuse aeg. Usun, et meie tantsurühm on osalemas ka järgnevatel tantsupidudel, kuid esimene kord jääb ikka eriliselt unustamatuna meelde. Kallid Kanepi Kanged aitäh
meile kõigile selle toreda ühise kogemuse eest!
Marju Jalas

Esimene päev tantsupeol: esmaspäev
Käepaelad käes ja sööma ja siis naisrühm hipodroomile. Kogunes esimene tants Taas koju, meie liigitants. Ilm kõhe, riideid palju
seljas, aga vihma ei ole … ja ei tulegi.
Seisame ja kuulame, liigume ja kuulame, teeme uuesti ja kuulame ja siis teeme lugemise järgi ja kuulame ja siis teeme muusika
järgi ja kuulame … mida liigijuht ütleb. Ja siis ei jõua enam kuulata eriti ka. Aga pole veel hullu midagi. Meie rühma juhendaja
Kätlin Hoop on naisrühmade juhi Maire abiline, peame ise toime tulema. Tiial on kõik tantsuskeemid kaasas ja vahepeal tähtsalt uurime ja kuulame ja tegelikult tundume endale täitsa targad,
meil pole palju mõtelda vaja, peaaegu kõik kulgeb hästi. Ja nii ühte
jutti poole viieni välja.
Viies päev tantsupeol: 3 etendust
Päike oli täiesti olemas ja kord kuum ja siis tuul ja külm. Aga

tantsud muudkui tulid ja läksid ja kava hakkas meile pähe kuluma. Äge ärimeeste tants, seda võis lihtsalt kogu aeg vaadata ja
südantlõhestav musta linnu tants, mis pani pisarad jooksma. Ja
meie noorterühma tantsud, mida saime oma idablokis väga hästi
jälgida, nad tantsivad ju suurepäraselt.
Nii eriline on leida väljakult esinemas tuttavaid, näiteks meie
Kabukate noored, kes läänetribüüni nurgas tantsisid, platsilt leitud äratundmise rõõm. Siin seal kostis kogu aeg: näe ta tantsib
seal- kelle ema, kelle tütar või poeg või vend või sugulane või lihtsalt tuttav Äge! Ning igasugused kohtumised, nagu Joonase ja Kaidiga, kallistamised ja rõõmustamised. Ikka puudutus, mis puudutab nagu rõõmulaine.
Loe edasi meie naisrühma blogist
kanepirahvatants.wordpress.com
Merike Luts

Suvel Kanepi kirikus
Keset Kanepit seisvas kirikus koguneb igal nädalal
mitmel korral erinevail põhjustel hulgake inimesi.
Suvisel ajal on tulijaid rohkesti, ka erinevaid tegemisi, lisaks tavapärasele koguduse tööle.
Kiriku uksed on aastaid suviti olnud avatud teelistele, tullakse
välismaalt ja Eestist, tulevad inimesed, kellel meie kodupaigaga
erinevad sidemed, lisaks grupid, kes siiakanti reisides on soovinud Kanepi kirikuga tutvuda. Sel suvel on Kanepi kirikus toimunud tavalisest enam kontserte, augustikuus on neid tulemas
veelgi.
On oluline suvel olla avatud ja vastata kõigi tulijate ootustele,
omaette põnev on aga suvine aeg koguduse erinevates töölõikudes, sest toimuvad ühised Võru praostkonna ettevõtmised. Juba
mitmendat korda osalesid meie lapsed ja mõned täiskasvanud
lastelaagris, mida sel korral korraldas Räpina kogudus Leevakul.
Kanepist olime kohal 13- kesi, kandvaks teemaks oli sel korral
„Loomine ja piibli alglood“ ehk siis erinevates vanusegruppides
mängiti, meisterdati, arutati elu, maailma alguse ja hoidmise küsimuste üle, lisaks laulutunnid ja sportlik tegevus ja muidugi kohtumised vanade ja uute sõpradega.
Koguduse lauljad osalesid vaimulikul laulupäeval Võrus.
Ühendkooris laulmiseks on ettevalmistusi tehtud mitu kuud.
Ühine päev, traditsiooniline päevakava, igas paigas aga pisut omanäoline ja hingepuudutav ning vaimu toitev kontsert on midagi,
millelt puududa ei taha. Veel mõned nädalad ja suvi jääb seljataha,
kiriku tegevus on traditsiooniline, meiegi koguduses on inimesed,
kes siin kaasa teeninud aastaid, igal aastaringil lisandub uusi ja selles rütmis liigume edasi. Pühapäevakool lastele alustab taas oktoobris, lauljate suvi on olnud tegus aga sügisel ootame uusi laul-

Koguduse lauljad vaimulikul laulupäeval Võrus. Foto: erakogu
jaid, et uuel suvel laulda Tartus kirikupäeva laulupeol. Südamlik
tänu kõigile, kes on kirikusse tulnud ja eriti kõigile, kes erinevatel
viisidel on kaasa teeninud!
Margit Lail

Kanepi kirikus augustis
24. augustil kell 12 Augustibarokk. Ansambel Grupeto
24. augustil kell 10. 30 Õnnistamise püha. Muusikaga teenib ansambel Grupeto.
31. augustil kell 10. 30 Kiriku pühitsemise aastapäev.

Kiriku toetuseks

Tänavu kevadel kutsuti Kanepis ellu ilus algatus – heategevuslik kontserdisari Kanepi kiriku toetuseks.
Kõik kontserdid olid erilised ja väga emotsionaalsed. Avakontserdil esinesid Kanepi Gümnaasiumi solistid, koor ja ansamblid. Nägime, kui suur laulurõõm ja esinemistahe on meie
lastes. Väga südamlik kontsert oli Kanepi segakoorilt, kus külalisesinejaks oli Kait Tamra. Muuhulgas esitati koos autoriga
möödunud laulupeo üks menulauludest “Oma saar”. Lisaks

meie enda inimestele olid valmis ettevõtmist toetama ka külalisesinejad. Kuulata sai nii regilaulu kui klassikalist muusikat.
Väga eriline oli Aivar Täpsi laulvate kristallhelikausside kontsert. Müstilistele helidele andis lisa valgusemäng, kus päikeseloojang akende taga vahetus kiriku küünlavalgusega. Heategevuskontserdid, mille tulu läheb kiriku remondifondi, jätkuva
augustis.
Anne Kukk
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Kooraste triatlon
20.augustil 2014

ÕNNITLEME!
Sünnipäevad septembris

Oma emotsionaalsuse ja vaheldusrikkusega pakub rahvatriatlon suurepärast vaheldust kõigile liikumisharrastuse sõpradele.
Triatlon, mis koosneb kolmest üksteisele vahetult järgnevast vastupidavusalast (ujumisest,
jalgrattasõidust ja jooksust), sobib ideaalseks
ettevalmistuseks sügistele jooksu- ja rattavõistlustele.
Kooraste rahvatriatloni distantsi puhul on tegemist igaühele jõukohase ettevõtmisega. Osaleda saab individuaalselt ja ka meeskondlikult.
Näiteks nii : vanaisa ujub, poeg sõidab rattaga,
ema võtab ette jooksu distantsi. Ürituse korraldajad soovivad triatloni ja aktiivse tervisespordi
juurde tuua uusi huvilisi, mistõttu on Kooraste
rahvatriatloni läbimine kõigile tasuta.
Tule perega, töökollektiivi või sõpruskonnaga. Kanepi valla külad, pange kokku oma külavõistkond ja tulge osalema!

101
30.09 Hilda Ruus
85
17.09 Eha Pettai
28.09 Helju Pilt
28.09 Linda Puusepp
80
09.09 Lea Potter
12.09 Erich Linnak
75
02.09 Ivi-Maret Muuga
13.09 Õie Lokk
25.09 Ene Kuusneem
30.09 Enn Piiskoppel
70
03.09 Lembit Jurs
21.09 Riina-Rutt Allekõrs
Sünnipäevad oktoobris
99
01.10 Miralda Lõhmus
90
27.10 Aino Sohar
85
06.10 Virve Pettai
10.10 Endla Sarapuu
23.10 Asta Luts
80
23.10 Maimu Pärna
75
03.10 Laine Hani
10.10 ROOSA LINA
20.10 Ülo Kaljumäe
26.10 Alide Jürimaa
30.10 Asta Paistu
70
04.10 Aili Kangro
06.10 Artur-Johannes
Valge
08.10 Toivo Jõerand

Kanepi Harrastusteater „Asenaine“ Kaagna külas AlleSaija Teatritalus. Foto: Kristel Kuslap

Kanepi Streetball 2014
Kanepi Streetball oli sel suvel boonusetapina osa Sprite tänavakorvpalli Eesti meistrivõistlustest.
Meesteklassis võttis osa 9 meeskonda ja
boonuspunkte tulid endale jahtima kogu
Eesti meistrivõistluste esikolmik: Mõtsast
Välla Karand Oinad Tallinnast (enne Kanepi etappi 30 punkti), Aatrium Sisustuskaubamaja Tallinnast (26 punkti) ja Iisaku
(21 punkti).
Lisaks olid kohal veel Leoki Kala Võrust,
Ohtlikud Põlvast, meeskonnad Pärnust, Iisakult, Tallinnast, Tartust.
Poolfinaalides oli oodata võimast lahingut
mõlemates paarides ja seda nad ka pakkusid.
Esimeses poolfinaalis läksid vastamisi Aatrium
ja Ohtlikud. Ohtlikud juhtisid viimase minutini 4:1 ning finaal Lõuna-Eesti esindajatele
oli juba terendamas. Aga Aatrium ei andnud

alla. Kogenud ja targa mänguga mindi lõpuks
lisaajale ja siis oli initsiatiiv juba puhtalt Aatriumi käes, kes võitis.
Teine poolfinaal Hambahaldjad vs Oinad
oli väga tempokas ja lahtine, visati palju peale.
Viimase kolmesega murdsid end finaali Hambahaldjad Tartust.
3-4. koha mängus läksid vastamisi Ohtlikud ja Oinad. Tallinlaste vastu murdusid Lõuna-Eesti esindajad seekord.
Finaali jõudsid Aatrium ja Hambahaldjad.
Lauda valitses Aatrium ja rohkelt võimalusi
saades suudeti lõpuks ka visked realiseerida
ning võtta kindel 11:6 võit, mis tähendas üldkokkuvõttes ka kolme boonuspunkti juurde
Eesti meistrivõistluste sarjas.
Turniiri korraldajad valisid parimaks mängijaks Aatrium Sisustuskaubamaja mängija
Martin Pingini. Lõppjärjestus: I Aatrium Si-

Kanepi Streetball 2014 võitjad. Foto: Merike Luts
sustuskaubamaja (Tallinn) II Hambahaldjad
(Tartu) III Mõtsast Välla Karand Oinad (Tallinn) IV Ohtlikud (Põlva). Sel aastal sai näha
väga põnevaid mänge, kus võitja otsustati viimase sekundi kolmesega või lisa-ajaga. Päike
lõõskas 30 kraadi juures, päev oli pikk ja mehed olid lõpuks väsinud.

Kanepi valla sündmuste kalender august-september 2014
Aeg

Sündmus

Toimumiskoht
August

4.-18.08

Kanepi õpilasmaleva II rühm

Kanepi ANK

15.08 kell 20.00

VAGA VEND VAHINDRA- www.raaam.ee

Maanteemuuseum

15.08 kell 20.00

Molière “TARTUFFE”, mängib Pajusi
Teater

Kaagna küla Alle- Saija Teatritalu

16.08 kell 20.00

VAGA VEND VAHINDRA- www.raaam.ee

Maanteemuuseum

16.08 kell 19.00

Pajusi Teatri etendus “LIBAHUNT“

Kaagna küla Alle- Saija Teatritalu

17.08 kell 20.00

VAGA VEND VAHINDRA- www.raaam.ee

Maanteemuuseum

17.08 kell 17.00

Batuudihüpete
demonstratsioonesinemine.
Batuudilaagri lõpetamine.

Kanepi Gümnaasium

20.08 kell 12.00

Kooraste Rahvatriatlon

Kooraste

20.08. kell 18.00

“Kauges külas” Curly Stringsi
suvelõpukontsert

Varbuse Muusikamõis

22.08 kell 20.00

Esietendus J.Undusk “Good-bye,
Vienna!”
mängib Kanepi harrastusteater

Kanepi Seltsimaja

23.08 kell 19.00

Kanepi harrastusteater
H.Valtonen”Asenaine”. Kanepi teatrisuve
lõpetamine

Kaagna küla Alle- Saija Teatritalu

24.08 kell 12.00

Augustibarokk. Ansambel GRUPETO

Kanepi kirik

24.08 kell 14.00

J.Undusk “Good-bye, Vienna!”
mängib Kanepi harrastusteater

Kanepi Seltsimaja

27.08

Riigiarhiivi näitus „Kirju ühest
sajandist“.

Kanepi vallamaja

29.08 kell 19.00

Heategevuskontsert LILIAN LANGSEPP
(harf ) ja PARICIO ZEOLI (kitarr)

Kanepi kirik

30.-31.08

Suvine kitarrimängu kiirkursus

Põlgaste kultuurimaja

06.09 kell 13.00
Kell 17.00

Kolme valla spordipäev. Kõlleste,
Valgjärve, Kanepi. Tantsuks ans. Meelis
Band

Jõksi järve ääres

11.09 kell 19.00

Kanepi valla külade kõnnisarja IV etapp

Jõksi

September

Kanepi
Teataja

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

Turniir tõi meile võitlust, päikest, pingeid,
emotsioone ja väga heal tasemel Eesti tänavakorvpalli. Täname kõiki osalejaid, sponsoreid,
kaasaelajaid! Oli tore korvpallipäev ja kohtume järgmisel aastal.
Martin Luts
Marger Ratassepp

Kanepi valla külade kõnnisari
11.09 Jõksi kell 19.00
9.10 Kooraste kell 18.00
6.11 Soodoma kell 17.00
Algus küla infotahvli juures.
Tule kõndima!

Kõnnisarja I etapp Põlgastes.
Foto: Vaike Meesak

Suvine kitarrimängu kiirkursus!
30. ja 31.augustil ootab kitarrihuvilisi Põlgaste kultuurimajas kitarriõpetaja Aldo Järve. Oodatud on
need, kes seni vaid kitarrisõrmitsemisest unistanud
kui ka need, kellel juba olemas oskus kitarri mängida. Aldo Järve, keda sõprade ja muusikute seas
tuntakse nime all Moro, on täiskasvanuid ja noori kitarriõppimisel toetanud aastaid. Ta on andnud
baaskoolitusi ning fingerstyle-meistriklasse. Moro
on koostanud ja andnud
välja kitarriõpiku „Rännakud kitarriga“. Kahepäevase kursuse eest tuleb
tasuda 5 eurot. Registreeri
end kursusele: kultuur@
kanepi.ee

Sündinud lapsed

Martin Oja Põlgaste küla
Henri Hallap Koigera küla

Õnnitleme vanemaid!

Valla
veterinaararst
teatab:
Koerte ja kasside marutaudivastane vaktsineerimine toimub
23.08.14.
Kell 09.00 Põlgaste kaupluse juures
10.00 Hurmi bussipeatus
11.00 Kanepi vallamaja
13.00 Karste kauplus
14.00 Kaagvere bussipeatus
15.00 Kooraste kauplus
16.00 Vihtla koolimaja
Vaktsineerimine on tasuta.
Info telefonil 5297865
Ulrich Verrev

Järgmine ajaleht ilmub oktoobris 2014
Täname kõiki abilisi ja kaasautoreid.
Artiklid ja ettepanekud palume saata e-postile
kanepi.teataja@gmail.com või vallamajja.

Tammiku pubi Erastveres

AVATUD
E.-L. 11–19
P. 12-16
Toitlustamine
Peolauad
Peielauad
Ruumide rent
Info ja broneerimine telefonidel:
797 3325 või 52 01139

MÄLESTAME
VAMBOLA SOODLA
05.10.1943-09.06.2014
ATS TEIDLA
02.04.1948-06.06.2014
EHA JÕGI
09.11.1929-06.06.2014

MAIE LATTIK
17.01.1931-17.06.2014
ANNA LIIVAMÄGI
23.03.1928-15.07.2014
HELENE MÄNNISTE
05.02.1934-19.07.2014

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

