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Kõlleste valla leht nr 9, september 2006

Laupäeval, 11. novembril
algusega kell 18.00

leiab Põlva Talurahvamuuseumi

Karilatsi rahvamajas aset

kostümeeritud
mardi- ja
kadripäevapidu
Rahvalikud mängud ja kombed
Kell 19.00 jalakeerutus ansambliga K.O.I
Riietus: must või valge päevakohane
kostüüm
Kaasa midagi laualepanekuks!
Pilet 30.-

Hei, tantsusõber!
Krootuse Kultuuriselts kutsub Teid osalema seltskonnatantsu kursustel alates
septembrist 2006, juhendaja Reno Olle
eestvedamisel igal kolmapäeval kell 20.00.
Kursuse (2 kuud) maksumus on 500.paar, s.o. 250.- inimene ja 1 kord tantsijale
on 32.NB! Kursuse lõpus kingib juhendaja kõigile tantsumuusikaga CD.

Sündmused
Krootuse rahvamajas
22. september
kell 19.00-22.30

Disko koolinoortele

14. oktoober

Põlvamaa tantsubändide žanripäev

2. november

Hingedepäeva
kontsert

12. november

Isadepäeva
tähistamine

17. november
kell 21.00

ans. «Prii» kontsert

18. detsember

Eakate jõulupidu
Tantsuks ansambel
«Trahter».

20. detsember

Laste jõulupidu

22. detsember

Kõlleste valla jõulu
pidu. Tantsuks
ansambel «Kaabu».

NB! Jälgige reklaami teadetetahvlitel ja maakonnalehes.
Info kultuuriürituste kohta tel: 53 506 947 või
e-post: kultuur@kolleste.ee

Lipud lehvima!
Lugupeetud majaomanikud!
Vallamajast saab soodsalt osta (100.- krooni
tükk) kvaliteetseid riigilippe.
Kiirustage, sest kogus on piiratud.

Ostan sõnnikut koos kohaleveoga.
Samas müüa lõhutud küttepuid.
Hind 325 krooni m³
Tel 566 212 85.

Kaasaegne prügila pole kaugeltki enam vaid prügi mahapaneku koht. Pildil vanade kummide
ümbertöötlemine Väätsa prügilas.
Foto: Väätsa Prügila fotoarhiiv

Kagu-Eesti
regionaalprügila võib
tulla Kõlleste valda
(Algus 1. lk)
Riigihange planeeringu koostaja leidmiseks on
aga vallal veel välja kuulutamata. «Enne üldplaneeringu algatamist käisime vallavolikogu liikmetega Väätsa prügilas, kus nägime, et kaasaegne
prügila on midagi muud, kui mingi kolhoosi prügimägi ning see julgustaski meid kaaluma prügila
võimaliku asukohana Kõlleste valda,» sõnas valla
arendusnõunik Tõnis Tõnissoo.
Aigar Aab ütles samuti, et termin prügila on sisuliselt vale, kuna tegemist on siiski jäätmekeskusega, kus toimub prügi sorteerimine ning lõppladestusele läheb järjest vähem prügi. Samuti suureneb katlamajade omanike huvi prügi põletamise vastu, mistõttu võivad juba mitte väga kauges
tulevikus Tartu soojatootjad hakata prügi põletama. Tartu linna prügi osakaal moodustab tulevases jäätmekeskuses aga ligi kaks kolmandikku.
Aigar Aab ei tee saladust, et on pannud Kõlleste vallale prügila võimaliku tulevase asukohana
suured lootused. Kagu-Eesti Jäätmekeskus kavatseb inimeste eelarvamuste murdmiseks korraldada nii rahvakoosolekuid kui ka viia huvitatuid
Eestis tegutsevatesse jäätmekeskustesse ekskursioonile kummutamaks müüti, nagu oleks kaasaegne prügila pelgalt prügi mahapaneku koht.
Samas rõhutasid nii vallavanem Andrus Seeme kui ka Tõnis Tõnissoo, et volikogu üldplaneeringu algatamine ei tähenda veel otsust rajada
valda prügila, kuna valla üldplaneering tuleb
teostada igal juhul ja olulise ruumilise mõjuga
objekti võimaliku asukoha planeerimine on planeeringu üks osasid.. «Lõpliku otsuse ütleb siiski
rahvas,» sõnasid nad.
SANDER SILM

Hea
vallarahvas!

Õnnitleme
Karl Oimandi
Helis Marleen Saare

12.07.2006
07.09.2006

Mälestame
Aleksander Kraavi
Endel Sokk
Alla Mandel
Virve Aasma

09.06.2006
21.06.2006
13.08.2006
17.08.2006

Kõlleste vallaleht ilmub neli korda aastas: märtsis, juunis, septembris ja detsembris.
Tuletame meelde, et vallalehes on
võimalik TASUTA ilmutada oma
kuulutsi.
Lisainfo telefonil 566 212 85.

