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Torniööbik ootab kaastöid!
Loodetavasti on kõik juba lugenud esimest Haanja-Rõuge ühist
ajalehte Torniööbik, mis nägi ilmavalgust möödunud nädalal.
Torniööbik ootab vallarahva kirjutisi, mida avaldada kas järgmises
või edasistes lehtedes: elamusi, mälestusi, muljeid, kajastusi
omaloomingut ja nii edasi.
Ajalehe teine number ilmub septembris ning sellesse tuleks
materjalid saata hiljemalt 31. augustil. Aadress ikka endine:
infoleht@rauge.ee, telefon 5612 2901.

Rõuge vallamaja töötajate puhkused
Vallavanem Tiit Toots 27.07–16.08
Vallasekretär Mare Tiivoja 27.07–09.08
Raamatupidaja Tiiu Antsov 20.07–07.08
Lastekaitsespetsialist Angela Viks 03.–14.08
Avahooldustöötaja Kristel Kõlli 04.–14.08
Abivallavanem Olev Mõttus 05.–11.08
Kantselei peaspetsialist Siiri Mõttus 10.–14.08
Haridusnõunik-raamatupidaja Liili Maran 10.–23.08
Arhivaar Karin Meister 10.–16.08

Teade Rõuge perearstikeskuselt
Dr Viivika Allast asendab dr Niina Tšentropova
Vastuvõtuajad:
E, K, N, R kell 9.00–14.00
T kell 14.00–18.00
Vajalik eelregistreerimine telefonil 785 9171.

Eestlaste päev piiri taga
8. augustil toimub Vana-Laitsnas traditsiooniline Eestlaste päev:
15.00–18.00 lätlaste ja eestlaste ühine askeldamine laadaplatsil
ja Veclaicene rahvamajas;
18.00–19.00 Rõuge Priitahtlike Pritsimeeste esinemine, mängib
puhkpilliorkester Kungla ja toimub vanasõidukite klubi Vänt
paraad;
19.00 Eestlaste päeva sünnipäevapeo kontsert ja simman
ansambliga “Anna minna”.
Kõik eestlaste päeva tegevused on tasuta!

Rõuge Maarja koguduse teated
10. pühapäeval pärast nelipüha, 2. augustil kell 11.00 armulauaga
jumalateenistus.
12. pühapäeval pärast nelipüha, 16. augustil kell 11.00
armulauaga jumalateenistus.
SURNUAIAPÜHAD:
9. augustil kell 11.00 Pütsepa kalmistul
kell 12.00 armulauateenistus Ruusmäe kirikus
kell 13.00 Plaani kalmistul
NB! Ruusmäe kalmistupühad on ikka olnud augustikuu teisel
pühapäeval, nii on ka sellel aastal. Eelmisesse infolehte sattus
vale kuupäev, vabandame eksitava info pärast!
KONTSERDID:
10. augustil kell 19.00 toimub kontsert "Jaak Joala laulud" Rõuge
kirikus. Esinevad Koit Toome ja Jorma Puusaag. Kontserdil saab
nautida suurmeister Joala aegumatut loomingut akustilises
võtmes Koit Toome esituses, kitarril toetamas andekas Jorma
Puusaag. Tule ja naudi vahetut emotsiooni ning ajatut nostalgilist
muusikat! Piletid hinnaga 10–17 eurot müügil Piletilevis ja enne
kontserti kohapeal.
11. augustil kell 19.00 esinevad Eva-Lotta Vunder ja Madis
Meister. Sissepääs annetuse eest.

Möödunud laupäeval, 25. juulil toimus Viitina külakeskuse juures Rõuge
valla spordipäev, millest võttis osa pisut alla 90 inimese.
Pildil on rammumeeste võistluse esikolmik: Kaubo Kesküla (III koht),
Meit Grossmann (I koht) ja Rando Raudsepp (II koht). Spordipäeva pilte
näeb interetis aadressil http://tiny.cc/Rouge-spordipaev-2015

Pritsimehed kutsuvad kõiki kärama!
Rõuge priitahtlikud pritsimehed kutsuvad kõiki osa saama oma
tegevuse 110. aastapäeva tähistavast Priitahtlike Pritsimeeste
Kärajast juba sel laupäeval, 1. augustil.
Ootame kõiki valla seltse ja muid ühendusi oma sümboolikaga
osalema rongkäigus, mis algab kell 15.00 Ala-Rõuge parklast ja
kulgeb Rõuge parki peoplatsile.
Oleks väga tore, kui panete oma viieliikmelise võistkonna välja ka
pritsimeeste hargnemise võistlusele.
Päeva jooksul toimub Rõuge pargis veel mõndagi huvitavat ja
õhtul paneme koos pidu PS Troika tantsumuusika saatel.
Üritus on kõigile TASUTA!

Metsamoorile külla!
Neljapäeval, 6. augustil toimub ekskursioon Metsamoori juurde.
Metsamoori Perepark on Kaika kuplite vahel asuv talude
ühendus, mis pakub erinevaid võimalusi looduslähedaste
tervislike eluviisidega ja rahvaraviga tutvumiseks.
Täpsem info ekskursiooni kohta telefonil 5342 2339 (Aime Uibu).

Taas on tulemas Rõuge valla külade päev!
Rõuge valla külade päev toimub tänavu neljapäeval, 20. augustil
kell 15.00 Muduri külas. Päeva juhib DJ Aavo Soe. Meeleolu
loovad ansambel Ülemakstud rentslihärrad ja Valio Võru
võrkpalliklubi ergutustüdrukud.
Kavas:
* rahvalikud mängud ja võistlused rändkarikale;
* viktoriin;
* küladevaheline volleturniir (vt infot allpool);
* lastenurk ja lõbusad tegevused pisematele;
* näitus Rõuge valla külade kohta;
* aasta küla väljakuulutamine.
Üritus on tasuta, Muduri küla kostitab pudruga, kaasa võta head
paremat ühisele piknikulauale!
Lisainfo telefonil 5664 5706 (Angela Viks) ja Facebookis Muduri
külaseltsi lehel.

Küladepäeva volleturniir
Rõuge valla külade päeval selgitatakse välja ka kõige kõvem
volleküla.
Küladepäev algab kell 15.00, volleturniir kell 16.00. Osalemine
eeldab seotust Rõuge vallaga (elukoht, töökoht, suvekodu, juured
siin vms) ja võistkond võiks esindada ühte Rõuge valla 109 külast,
alevik kaasa arvatud. Võistkonnad on vähemalt 4-liikmelised
(platsil 3 meest + 1 naine).
Täpne mängusüsteem selgub kohapeal, info telefonil 5560 3989
(Karel Saarna).

Tule Rõuge ürgorgu matkama!
MTÜ Revolutsioon kutsub kõiki pühapäeval, 9. augustil avastama
osakest Rõuge ürgorust. Koguneme kell 15 Eesti Ema juures ning
liigume mööda huvitavat ja paljude jaoks kindlasti ununenud või
veel avastamata Rõuge ürgorgu kuni Kiidini.
Matka juhib ja lugusid pajatab elupõline rõugelane ja valla arengu
ning turismindusega üle 15 aasta tegelenud Jaanus Mark.
Retk on tasuta ja kestab umbes 1,5 tundi. Igaüks võib enda jaoks
teele kaasa võtta, mida soovib: võileiva, külma või sooja joogi,
sõbra, fotokaamera… Riietumisel tuleb arvestada ilmaga ning
soovijad toob Kiidilt tagasi JanMark Reiside buss.
Registreeru matkale: http://revolutsioon.ee/mty/rouge-urgoruavastusretk/, martin@revolutsioon.ee või 565 5410 (Martin Mark).

Kunstikuur annab teada
Kolmapäeviti keraamikakursus kell 17.30. Juhendab Aivar
Rumvolt. Tasu 10 eurot, vajalik eelnev registreerimine telefonil
5552 3366.
30. juulil kell 17.00 lihtsa raamatumärkmiku meisterdamine.
Tasu 3 eurot, juhendab Maili.
Kursused lastele:
30. juulil kell 15.00 kaleidoskoobi meisterdamine. Tasu 3 eurot,
juhendab Maili.
Kolmapäeval, 5. augustil kell 16.00 keraamika.
Neljapäeval 6. augustil kell 15. 00 väiketelgedel kudumine ja
putukapilli meisterdamine.
Neljapäeval 13. augustil kell 15.00 väiketelgedel kudumine ja
rütmipillide meisterdamine.
Augustikuised kursused lastele tasuta, toetab Siseministeerium ja
Kodanikuühiskonna Sihtkapital.
KUURIKONTSERT 6. augustil kell 19.00. Oma loomingut
esitavad Mari Kalkun, Tuulikki Bartosik ja Ramo Teder. Esitatakse
võrukeelseid lastelaule. Tule ise ja koos lastega!
Kontsert on kõigile tasuta, toetab Siseministeerium ja
Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Ootame flöödikontsertidele!
3.–8. augustil on Rõuges taas Eesti Flöödiühingu
Suveakadeemia.
Kohalikule rahvale antakse kaks kontserti:
* reedel, 7. augustil kell 20.00 Rõuge rahvamajas;
* laupäeval, 8. augustil kell 12.00 Rõuge kirikus.
Esinevad suveakadeemia solistid, ansamblid, õppejõud ja suur
flöödiorkester. Tulge kuulama!

Teade Viitina raamatukogult
Viitina raamatukogu on 17.–31. augustil suletud. Puhkuse ajal
saab meid külastada teisipäeviti: 18. augustil ning 25. augustil.

Valla suvevollesari jõuab Rõugesse ja Sännasse
III Rõuge valla suvevollesari on käima lükatud. Esmaspäevaõhtuti
käiakse läbi valla volleplatsid meie suuremates keskustes. Juba
on käidud Nursis ja Viitinas, ees ootavad Rõuge ja Sänna.
Vollesarjas osalemine eeldab seotust Rõuge vallaga (elukoht,
töökoht, suvekodu, juured siin vms).
Eraldi mängud naistele ja meestele, võistkonnad loositakse
reitingu alusel – tule vaid kohale! Täpne mängusüsteem selgub
kohapeal. Üldarvestusse lähevad kõigi etappide tulemused.
Kohtume esmaspäeva õhtutel kell 18.00:
III etapp 3. augustil Rõuges – Ala-Rõuge volleplatsil
IV etapp 10. augustil Sännas – Kaugu Veski Puhkemaja
volleplatsil
Osavõtt TASUTA! Info telefonil 5560 3989 (Karel Saarna)

Triatlon ja avaveeujumise võistlus Rõuges!
8. augustil toimuvad Rõuges Meie Liigume triatloni- ja
avaveeujumisvõistlused.
Sportlik päev saab alguse Meie Liigume II Rõuge triatloniga, mis
ühtlasi on Meie Liigume Medita triatlonisarja IV osavõistlus ja
triatloni Eesti karikasarja etapp. Stardid võistlusklasside kaupa:
10.30 Noorteklass (5,15 km)
13.30 Harrastajad ja noored B (12,3 km)
11.30 Noored A, juuniorid, põhiklass, veteranid (25,75 km)
11.30 Võistkonnad (25,75 km)
Kell 16.00 antakse Rõuge Suurjärve ääres start Meie Liigume I
Rõuge avaveeujumisvõistlusele. Esimene start antakse
noortele, kellel tuleb läbida 300 m pikkune ujumisring. II start
antakse harrastajatele ning põhiklassile, kes vastavalt ujuvad 1 km
või 1,5 km.
Lapsed osalevad kõikidel Meie Liigume üritustel tasuta! Teised
sportijad saavad teha soodsa eelregistreeringu www.sportos.eu
keskkonnas või kuni 30 minutit enne vastavat starti. Võistluste
lisainfo on samuti leitav sportos.eu leheküljelt.

“Lüpsiaeg” Ööbikuoru laululaval
Juba sel reedel, 31. juulil algusega kell 19.00 etendub Rõuges
Ööbikuoru lalulaval Luunja Aidateatri lavastus "Lüpsiaeg".
See on Luunja valla kirjaniku Kristel Lempu dramatiseering Olev
Antoni "Laudalüürika" ainetel ning viib vaatajad tagasi aega ja
keskkonda, mil seitse imet olid osa päriselust:
• Kõigil oli töökoht.
• Vaatamata sellele, et kõigil oli töökoht, ei teinud keegi tööd.
• Vaatamata sellele, et keegi ei teinud tööd, täideti normid
sajaprotsendiliselt.
• Vaatamata sellele, et normid täideti sajaprotsendiliselt, ei olnud
poodides midagi.
• Vaatamata sellele, et poodides ei olnud midagi, oli kõigil kõik
olemas.
• Vaatamata selle, et kõigil oli kõik olemas, kõik varastasid.
• Vaatamata sellele, et kõik varastasid, jagus kõigile.
Olete oodatud eelmise riigikorra imesid oma silmaga tunnistama!
Pääse 4 eurot, õpilastele tasuta.

Sänna Kultuurimõisa teated

31.07–02.08 toimuvad Terviseakadeemia loodusteraapiate
päevad “Tervise ja tasakaalu heaks”. Terviseakadeemia
loodusteraapiate päevad toovad kokku terapeute ja häid inimesi,
keda huvitavad need loodusravi valdkonnad, mida õpetatakse
Krautmani Massaaži- ja Terviseakadeemias: eesti pärimusmeditsiin, idamaade loodusteraapia, massaažiteraapia, hiina
meditsiin ja refleksoloogia. Rohkem infot meie kodulehel.
7.–9.08 toimub tervisehuviliste suvekool „Inimese vägi ja looduse
jõud“. Oodatud on kõik avatud meelega inimesed, keda kõnetab
terviklik lähenemine tervisele, inimesele ja maailmale laiemalt.
Suvekool pakub osalejatele mõnusat võimalust vabas õhkkonnas
jagada oma kogemusi ning luua harmooniat ja tasakaalu enda
sees ja enda ümber! Rohkem infot meie kodulehel.
Kolmapäeviti kell 18 jooga Ragnar Kurmiga. Ilusa ilmaga õues
muruplatsil.
Meditatsiooniõhtud on puhkusel, jätkuvad augusti teisel poolel.
Augustis on Sänna kogukonnakeskus jätkuvalt avatud
kolmapäevast pühapäevani kell 10–17 (raamatukogu, ökopood,
trühvlikohvik, selvepesula, dušš).

Inese akustiline kontsert Ööbikuoru villas
16. augustil kell 18.00 annab Ööbikuoru Villas kauni akustilise
kontserdi „Iseendale“ Eda-Ines Etti.
Soojendab Rõuge kohalik ansambel Põhja-Läti.
Piletid eelmüügist 13 eurot, kontserdipäeval kohapeal 15 eurot.
Kontserdipakett kolmekäigulise õhtusöögiga (algus kell 17.00)
võimalik soetada 35 euro eest.
Piletid müügil Ööbikuoru Villas ja Piletilevis. Rohkem infot:
villa@oruvilla.ee ja 509 9666.

Admiral Pitka luurevõistlusest saab osa ka Rõuges
Võrumaal toimub 4.–8. augustini Kaitseliidu korraldatav Admiral
Pitka luurevõistlus.
Pidulik
avatseremoonia
toimub
Rõuges
Vabadussõja
mälestusmärgi juures 4. augustil kell 13.00.
Lõpurivistus algab Võrus, Katariina alleel 8. augustil kell 14.00.
Olete oodatud osa võtma võistluse avamisest ja lõpetamisest,
lisaks on võimalik jälgida tegevust avatud kontrollpunktis Rõuge
Ööbikuorus 7. augustil algusega kell 15.00.
Avatud kontrollpunktis näeb takistusrada, mis on populaarne ja
laialdaselt kasutatav ülesanne kõikidel maailma militaarvõistlustel
ning on olnud võistluse osaks kõikidel ERNA retkedel, Utria
dessandil, Admiral Pitka luurevõistlustel, Põrgupõhja retkedel ja
paljudel teistel kodumaistel jõuproovidel. Rõuge Ööbikuorus on
takistusrada üles ehitades kasutatud looduslikku keskkonda seda
muutmata, lisatud on täiendavalt köisi, võrke ja muud vajalikku
atribuutikat.
Võistlusega seotud küsimused: pitka@kaitseliit.ee. Võistluse
koduleht: http://www.pitkachallenge.eu/est/.

