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Kõlleste valla leht nr 13, detsember 2007

Merle Juhkam on
sädeinimene!
13. detsembril tunnustati Ruusa kultuurimajas Põlvamaa
küla- ja seltsieluliidreid, Kõlleste vallast sai sädeinimese
tiitli Merle Juhkam.

Palju õnne, Merle!

Kultuurisündmused Krootuses
1. jaanuar
Uusaasta tervituspidu
6. jaanuar
Kolmekuningapäev (jõuluaja lõpetamine küla kuuse juures,
küünalde kustutamine. Kaasa kodust jõulukuused, lumememmede ehitamiseks
porgand, kaabu ja muu vajalik)
11. jaanuar
Osavõtt Vastse-Kuustes toimuvast kultuuri- ja spordirahva austamisõhtust
18. jaanuar
Noorteõhtu
5. veebruar
Vastlapäev
15. veebruar
Tantsuõhtu Reet Linnaga
22. veebruar
Eesti Vabariik 90, kontsert, aktus
29. veebruar
Osavõtt vokaalansamblite •anripäevast Savernas
7. märts Tantsuõhtu “Tantsime naistepäeva” Rein ja Sirje Kurg, Heldur Jõgioja
14. märts

Kirjandusõhtu

Perearst teatab
2006. aastal hukkus pimedal ajal liigeldes kokku 35 ning sai vigastada
245 jalakäijat. Neist asulavälisel teel pimeda ajal liigeldes hukkus 28 ja
sai vigastada 43 jalakäijat. Käesoleva aasta 10 kuuga on pimeda ajal juhtunud juba 25 väga raskete tagajärgedega õnnetust, mis olid seotud märgatavust tagava varustuse mittekasutamisega.
Maanteeamet tuletab meelde: Kui Sa helkurit ei kanna, võid põhjustada muret ja kannatusi ka oma lähedastele. Palun tuleta oma lähedastele
meelde, et ka nemad kannaksid pimedal ajal helkurit!

Ole nähtav - kanna helkurit! Sind oodatakse koju!

Alates 1. jaanuarist 2008. a. muutuvad perearst Karin Ulsti vastuvõtuajad Krootuses.
Uued ajad on järgmised:
Esmaspäeval 11.30 - 14.30
Teisipäeval
8.00 - 11.00
Neljapäeval
14.00 - 18.00
Kolmapäeval ja reedel arsti vastuvõttu ei toimu.
Praksis avatud iga päev.

Räpina Aianduskoolis
avatakse
õpipoisikoolituse
grupid
2008. aastal avatakse Räpina Aianduskoolis uued
õppegrupid haljastuse, aianduse ja aianduslike ehitiste erialadel.
Uued grupid alustavad õpinguid 14. jaanuaril.
Õppetöö kestab kokku 40 nädalat. Koolis kestab õpe
14. märtsini, seejärel minnakse praktikale ettevõttesse.
Õppetöö on tasuta, tasuda tuleb vaid ühiselamukoha eest. Bussipiletid kojusõiduks hüvitatakse kaks
korda kuus ning alates teisest semestrist makstakse
parimatele õppijatele õppetoetust. Õppijal on õigus
ka tasuta koolilõunale riigi poolt kehtestatud korras.
Õpipoisiks võivad tulla kõik, kellel on põhikooliharidus ning soov õppida ja töötada valitud erialal.
Vanuse alammäär on 16 eluaastat ja ülemmäär puudub.
Lisainfo: Astrid Maidla,
astrid.maidla@ak.rapina.ee
POLVAMAA.EE

Mälestame
Sündinud on:
20. juuli 2007 Janek Almere
6. november 2007 Eiki Hõim

Õnnitleme!

23. juuli 2007 Aime Lõokene
13. august 2007 Rivo Tuule
07. september 2007 Regina-Alice Pärtel
30. september 2007 Galina Zirk
05. oktoober 2007 Siigi Jürisaar
05. november 2007 Viktor Kährik
10. november 2007 Aleksandra Koger
17. november 2007 Ilmar Ilo

