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Lõunakeskus avab lõikuskuul kaks
taluturgu korraga
Augusti keskpaigas
alustab Lõunakeskuse
juures tööd taluturg,
mis püüab kliente
samaaegselt kahe sissepääsu juures ja pakub
ostlemisvõimalust nii
väli- kui ka sisetingimustes.

OLIVER KUND
oliver@tartuekspress.ee
s..ee
ee

Lõunakeskuse juhi Jaan
Loti kinnitusel saavad hetkel
viimast lihvi kaheksa statsionaarset turuboksi, mis kerkivad välituru tarbeks Lõunakeskuse liuväljapoolse sissepääsu ette. Esimesi aiasaadusi võib sealsetel lettidel näha
juba mõne nädala pärast.
Selleks, et värske talutoodang ostukeskuses aga pelgalt hooajakaubaks ei jääks,
rajatakse laiema sortimendiga turg ka Lõunakeskuse teise
sissepääsu juurde siseruumidesse, endise ja praeguse fassaadi vahelisse eesõue. Seal
loodetakse esimesed letid üles
seada augusti lõpus ning kaubelda juba aastaringselt.
Loe edasi lk 2

SUUR MÖÖBLI MÜÜK!
MAALETOOJA HINNAD!
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Kattemadrats
80x200 cm

WWW.RUG.EE

tel. 58188851

Kattemadrats on tugeva
pealispinnaga ning pakub head
mugavust ja lisatuge tervele kehale.
Tepitud kangas tagab hea õhuliikuvuse. Kattemadratsi ümbris on
hõlpsalt äravõetav ja puhastatav.

Mõõdud:
80x200cm
90x200cm
120x200cm
140x200cm
160x200cm
180x200cm

Hind nüüd:
399.449.559.649.699.799.-

!
T
L
A
S
D
ÜLISOO
HIND:

S
SOODU

799.-

Madrats
at
80x200cm

Vedrumadrats BONNEL
Eestis toodetud!

Bonnel vedrustusega madrats.

Mõõdud:
80x200cm
90x200cm
120x200cm
140x200cm
160x200cm
180x200cm

Hind nüüd:
799.899.1099.1399.1399.1599.-

1.-10. august

Kreuzwaldi 60,Tartu

VAATAA!
HIND
SHIND:

SOODU

2590.-

Madrats
hind enne:
160x200cm
7900.-

E-R
L-P

10-19.00
10-17.00

LUX POCKET vedrumadrats
NDKHSRROQH
7LKHYHGUXVWXV
260 taskus asuvat vedru / m2
.}UJHNYDOLWHHGLOLQH5R\DONDWWHULLH
DDVWDQHJDUDQWLL
ROHPDVN}LNP}}GXG

Mõõdud: Hind enne:
80x200
2990.90x200
3990.120x200
5900.140x200
6900.160x200
7900.180 x 200
8490.-

Nüüd:
1590.1690.2390.2490.2590.2790.-
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Uudised
Lühiuudised

G4S Rannavalve lahendas juulis Lõuna-Eesti
randades 1816 korrarikkumist

Eesti krooni nominaaliga postmargid
kehtivad 2014. aastani

Lõuna-Eesti seitsmes rannas rannakülastajate turvalisust tagav G4S Rannavalve lahendas juulis
ulis
1816 avaliku ja heakorra rikkumist. Kolmandik korrarikkumistest – kokku 612 – registreeriti
Tartu Anne kanali rannas. Türi rannas 486, Verevi rannas 391, Pühajärve rannas 128, Tartu
linnaujula juures 71, Tartu vabaujulas 68 ja Paide tehisjärve juures 60. Suurem osa korrarikkumistest on seotud alkoholiseaduse eiramisega, mille tõttu anti politseile üle viis isikut.
Samuti rikuti sageli korda ujudes väljaspool suplusakvatooriumi ja tuues avalikku randa kaa-ti
sa lemmikloomi. Esmaabi osutasid G4Si Rannavalve töötajad juulis 190 korral. Kiirabi kutsuti
nu
ud
välja kokku 11 korral, päästeteenistust kahel korral. Kadunud lapsi on rannavalve juulis otsinud
TE
neljal korral Türi rannas.

Kuni käesoleva aasta lõpuni väljastab Eesti Post marke, millel hind on märgitud nii
krooni kui euro vääringus. Kahe vääringu kajastamine postmarkidel lõpeb 2010.
aasta lõpus. Alates 1. jaanuarist 2011 emiteeritavatel postmarkidel on hind kajastatud
vaid euro vääringus, kuid kehtima jäävad ka EEK nominaaliga postmargid. Ainult
EEK nominaaliga postmarke saab kasutada 1. jaanuarini 2014 ning nende vääringut
arvestatakse Eesti Panga ametliku vahetuskursi alusel 1 EUR = 15,6466 EEK. Vajadusel saab puuduoleva osa tariifist lisada ka euro või EEK/EUR vääringus postmarkidega.
Kahes vääringus postmargid jäävad aga kehtima tähtajatult. Viimased kahes vääringus postmargid ilmuvad käesoleva aasta 25. novembril ning on jõuluteemalised. TE

Lõunakeskus avab lõikuskuul
kaks taluturgu korraga
Algus lk 1

Tätte kontserdile
palutakse tulla aegsasti
Täna õhtul kell 21 algab Tartu laululaval suve suurima publikumenuga
kontserttuure “Tuulevaiksel ööl”. Vältimaks järjekordi ning ebameeldivusi
palutakse publikul aegsasti kohale
tulla.
“Kontsert algab minuti pealt kell
üheksa õhtul,” rääkis Tartu Ekspressile tuuri korraldaja Aarne Valmis.
“Varasemate ürituste menule tuginedes võib eeldada, et ka Tartus tuleb
täismaja. Seega ei tasu tulemist viimasele minutile jätta. Tulge varem kohale ning istuge kohe hästi tihedalt,”
jagas Valmis publikule õpetussõnu.
Lisaks Jaan Tättele astuvad kontserdil ansambel “Udupasuna” saatel
üles Marko Matvere, Liisi Koikson ja
Maarja-Liis Ilus. Kontserttuuri etendused Viljandis ning Rakveres müüdi
välja viimse kohani. Tallinnas Pirita
kloostris toimunud üritusele kõik soovijad ei mahtunudki. Menust tingitud
lisakontsert korraldatakse 8. augustil
kell 15 Rapla laululaval.
TE

Euro langetab taara hinda
Euro saabudes hakkavad tagastamisele kuuluvad 50sendised ja ühekroonised joogipakendid maksma vastavalt
3 ja 6 eurosenti. Seega praegu taara
varumine toob kogujale kahju.
TE

Soinaste tänaval on
liiklemine piiratud
Tartu linnavalitsuse teatel on seoses
veetorustiku rekonstrueerimisega
Soinaste tänaval kuni augusti lõpuni
kehtestatud liikluspiirangud. Liikluseks on suletud Soinaste tänava Riia
tänavast Aardla tänavasse suunduv
sõidurada Raja ja Aardla tänavate
vahelisel lõigul. Linnaliinibussidele
tagab ehitaja läbipääsu mõlemas
sõidusuunas. Ajutise liikluskorralduse
eest piirkonnas vastutab OÜ Tavt. TE

Lõunakeskuse sissepääsuteel
asuva kaheksa välimüügiboksi kasutamiseks on Loti sõnul
talukaupa pakkuvad väikeettevõtjad juba leitud. Samas tahab
keskus hea seista selle eest, et
kaubapakkujad ka vahelduksid.
Siseruumidesse tulevat taluturgu hakkab seevastu haldama
väiketootjate poolt moodustatud mittetulundusühing Maitsev Lõuna-Eesti. Nende sortimenti hakkavad kuuluma lihatooted, piimatooted, köögiviljad, hoidised, pagaritooted ja
muu. Ainukeseks tingimuseks
on, et kõik pakutav peab olema valmistatud kindlas talus või
kindla väikeettevõtja poolt.

Turge tekib nagu seeni
pärast vihma

Lõunakeskuse topeltturg
avab uksed kõigest kuu pärast
seda, kui Annelinnas Kalda teel

Kokku saab Lõunakeskuse sissekäigu ees asuma kaheksa alalist turuboksi.

alustas tööd sama kaupa pakkuv avaturg. Jaan Loti sõnul selles kokkusattumust ei ole, sest
kodumaine talukaup on vaiel-

damatult populaarne.
“Me oleme Lõunakeskuse
algusest saadik talumeestega
koostööd teinud ja eestimaine

Foto:Oliver Kund

maasikas, kukeseen ja õun on
alati olnud Lõunakeskuse juures mingis mahus väljas. Näha
on, et see kooslus toimib,” kin-

nitas ta. “Siiani oleme teinud
turgu piltlikult öeldes põlve
otsas, aga kuna asi on igatepidi vajalik ja toimiv, siis otsustasime, et teeme statsionaarse
lahenduse, mis näeks ka viisakam välja.”
Lott loodab, et just sellest
võiks saada Lõunakeskuse turu
trumpkaart teiste Tartu turgude
ees. Nimelt hakkavad väliboksid asuma väga käidavas kohas
ning olema varustatud elektri,
valgustuse ning istepinkidega
klientide tarbeks. Kõik see loob
soodsad võimalused, et müügikoht oleks avatud õhtutundideni. “Tihtilugu teevad Lõunakeskuse kliendid oma ostukäigud
just pärast tööd, mil linna turg
on juba suletud. Nende jaoks
ongi see sel juhul hea võimalus.”
Ootame huvitavaid vihjeid!
vihje@tartuekspress.ee
tel 730 4455

Kesklinna kommipoest sai alkoholikauplus
Paari kuu eest kesklinnas
uksed sulgenud maiustustepoe ruumid said sel
nädalal uue asuka – Ülikooli tänava külje all võttis
koha sisse alkoholipood
Hakuna Matata Alkohol.
Kaupluse omaniku Margus
Anvelti sõnul on see ettevõtte
esimene laienemine Tartusse,
seni on Hakuna Matatal poed
Märjamaal, Suure-Jaanis ning
Kuressaares.
“Me laieneme igale poole, kus
tundub, et on võimalik inimestele head teenust pakkuda. Eelkõige tundus see asukoht atraktiivne, aga eks aeg näitab,” sõnas

EUROOPA LIIDU TOETUSED
ERAMETSAOMANIKELE JA VÄIKEETTEVÕTJATELE
“Eesti maaelu arengukava 2007–2013” meetme 1.5 “Metsade majandusliku
väärtuse parandamine ja metsandussaadustele lisandväärtuse andmine”
infopäevad kell 10–15

hakata müüma ka maiustusi, sest
kuna enne oli selles asukohas
kommipood, siis tahaks ka endistele kommipoe klientidele midagi pakkuda.” Anvelti sõnul on nii
mõnigi uudistaja kaupluse esimestel tööpäevadel just kompvekke küsimas käinud.
Müügihitiks võiks saada
tubakas ja konjak
End värskelt sisse seadnud alkoholipood Hakuna Matata on avatud
iga päev 10–22.
Foto: Oliver Kund

Anvelt. Tähendab ju kaupluse
nimigi suahiili keeles “ei mingeid
muresid”. Kaupluse põhiliseks

müügiartikliks saab olema lahja
ja kange alkohol, tubakatooted
ning karastusjoogid. “Üritame

Kauplus hakkab olema avatud 10–22. Seda, kas mitmed
varasemad poed kliendipuudusesse jätnud asukoht on alkoholipoele soodus või mitte, ei osanud Anvelt ennustada. “Looda-

me, et meie pakutav on tartlastele meelepärane, aga seda näitab aeg, kas on meil midagi sellist, mis klientidele meeldib ja
paneb tagasi tulema,” ütles ta.
Senisele kogemusele toetudes on Hakuna Matata parim
müügiartikkel kange alkohol. “Väikelinnades on ikkagi puhas viin see toode, mida
kõige rohkem ostetakse. Tartu
saab kindlasti olema teistmoodi. Ma arvan, et enimostetud
saavad olema tubakas, õlu ja
kui külmemaks läheb, siis konjakid, brändid ja veinid,” ennustas Anvelt.
Oliver Kund

PALJUD SÄRGID
ALATES 59.- KROONI

10. august - Pärnu, Kerese 4
11. august - Võru, Männiku 43 a, Kubija Hotell
12. august - Viljandi, Vabaduse plats 2

LASTEKAUPADE JAE- JA KOMISJONIMÜÜK.

Lektorid Ülle Läll ja Eha Valeikiene
Infopäevadele oodatakse erametsaomanikke ja metsaühistuid, kes vajavad
toetust metsa majandusliku väärtuse parandamiseks, kahjustatud metsa
taastamiseks ja metsatulekahju ennetamiseks ning mikroettevõtjaid,
kes vajavad toetust metsandussaadustele lisandväärtuse andmiseks.
Infopäevi korraldab Eesti Erametsaliit koostöös Põllumajandusministeeriumiga
ning nende läbiviimist toetab Euroopa Liit.
Info: erametsaliit@erametsaliit.ee, tel 652 5888.
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AINULT SANGARI VABRIKUPOES
SÕPRUSE PST 2. E-R 10-19, L 10-19. Tel 730 7307.

MÜÜME KÕIKI ASJU, MIS MÜÜGIS ON
VÕI MÜÜKI VÕTAME. :)
VANKRID, TURVATOOLID, TURVAHÄLLID,
MÄNGUASJAD, MANEEŽID, VOODID,
SÖÖGI- ja KÄIMISTOOLID, RATTAD,
KIIGED, JALATSID, RIIDEID jms.

SÕBRAKESKUS, Võru 55F (Maxima kõrval)
E-R 10-18, L 10-15, tel 506 7595, info@illikuku.ee

Aadressil www.illikuku.ee on e-pood
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Remonditud Aura veekeskus on pärast suvepuhkust taas avatud
Esmaspäeval avas pärast juulikuist remonti taas uksed
Aura veekeskus. Sellel aastal tehti kõige mahukamaid
parandustöid ujula duširuumides ja saunades ning vahetati välja Zeppelini keskuse poolse klaasfassaadi alumine osa.
Samuti on veepargis uue disainiga mööbel ja sisustus.
Aura keskuse juhataja Tiia Teppani sõnul iseloomustab laste ujumiskursusi sel aastal rekordhuvi. “Esimese
kolme avamispäeva jooksul oli telefon pidevalt kinni,
sest selle aasta eripäraks on tohutu soov lapsi ujumise
algõpetuse rühmadesse registreerida,” sõnas Teppan.

Kirev maailm
Tahad autot
vargakindlamaks – värvi
see roosaks
Hollandlased uurisid autovaraste
värvieelistusi. Aastail 2004–2008
varastati kõige enam musta värvi
sõidukeid. Vargad eelistavad masinaid, millel on kõrgem edasimüügiväärtus. Must kui luksuse sümbol
annab väärtusele lisa. Sellele järgnesid halli/hõbedast värvi sõidukid.
Uurimuses oli ka 109 roosat värvi
sõidukit aga nendest ei sattunud
varguse ohvriks ükski. Vähenõutud
värvide nimekirja kuuluvad lisaks
roosale teised haruldased ja vähelevinud toonid, nagu beež või
pruun. Seega võib ere värvitoon
olla sama hea kui kallis alarmsüsteem.

Plastpudelitest laev ületas edukalt ookeani

Plastpudelitest katamaraan, mis
kuulsa Kon-Tiki järgi Plastikiks ristiti,
jõudis tervena 14 800-kilomeetrise
teekonna lõppu. Sõit algas San
Franciscost ja lõppes Sydneys.
Kapten David de Rothschild pajatas, et tegemist on otseses mõttes
metafoorilise sõnumiga pudelisaaste ja ökoloogilise jalajälje kohta
maakeral. Edaspidi võib laevukest
näha Austraalia rahvuslikus meremuuseumis.

Kolme päevaga on registreerinud 149 soovijat ning keskus plaanib
leida võimalusi lisatundide tegemiseks.
Kursused algavad 23. augustist ja kursuse kogumahuks on 24
tundi. “Aastas korraldame kolmed kursused ja järgmised alustavad
novembri alguses. Kindlasti on mõjutanud sellist huvi ujumisõppe vastu
käesolev soe ja rohkeid ujumisvõimalusi pakkuv suvi,” leidis Teppan.
Samas on vabad kohad täiskasvanute ja vanemate laste õpperühma.
Lastevanematel soovitas Teppan käia koos mudilastega veega harjumas
juba enne kursusi, sest pisikestel lastel on esimest korda koos võõrastega
ujudes üsna arglik tunne ja siis ei tule ka õppimine nii hästi välja.
TE

Sähvatus!

Saada oma sähvatus: toimetus@tartuekspress.ee.

Maavalitsus saab 1,7miljonilise lifti
Riiamäel asuvas Tartu
maavalitsuse hoones
alustati juuli lõpus ehitustöid lifti rajamiseks,
mis kergendaks liikumisraskustega inimeste
pääsu viiekorruselisse
hoonesse.
Tartu maavalitsuse haldustöö peaspetsialisti Arvet Sarapuu sõnul on lifti ehitus loogiline jätk eelmisel aastal valminud
maja invasissepääsule.
“Kuna see on ühiskondlik
hoone, siis peab olema ratastooliinimestel võimalus pääseda
igale korrusele. Selge on see, et
massiliselt ratastoolis meil inimesi ei käi, aga neid ikka satub. Jutt
pole ju ainult puuetega inimestest. Jutt on ka nendest, kes on
juba vanemad ja ei suuda enam
trepist käia. Lift ikka kergendab
seda liikumist,” selgitas Sarapuu
ning lisas, et 5-korruselises majas
peaks tänapäeval lift juba olema.
Lift saadi soodsalt

Lifti ehitus läheb maksma 1,7
miljonit krooni ning seda ehitab PVH Ehitus OÜ. Ehitustöödeks korraldati hange ning
firma valiti välja nelja pakku-

Alates 15. oktoobrist pääseb maavalitsuse kõrgematele korrustele
juba lifti abil.
Foto: Oliver Kund

ja seast. “Ma arvan, et see on
väga hea hinnaga saadud. Näiteks Lutsu raamatukogus maksis sarnane lift vist 2,8 miljonit,”
lausus Sarapuu. Ehitusele kuluva summa eraldas maavalitsusele siseministeerium.
Ehitustöid kergendab Sarapuu kinnitusel maja arhitektuur. “Maja on täpselt nii ehitatud, nagu oleks keegi sinna lifti

juba planeerinud. Trepp läheb
ümberringi ja keskel olevasse
tühimikku on täpselt võimalik
lift teha,” lausus ta. Seega suuri
ümberehitustöid hoones ei tule,
maja väliseinale mõneks ajaks
paigaldatud tellingud olid aga
mõeldud pigem tööliste ohutuseks. Lepingu järgi peaks lift
valmima 15. oktoobriks.
Delfi

Lootus vanaduspõlves lastelastega fotoalbumit lehitseda ja elu erilisemaid hetki meenutada võib osutuda teostamatuks, kui avastate, et Tartu kesklinnas
garanteeritakse fotodele tagasihoidlik kolmeaastane
eluiga.
Foto: Tartu Ekspress
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Taskus leiab laupäeval aset eesti disaini turgg

Uudised

Sel laupäeval, 7. augustil hõivab Tartu Tasku aatriumi kodumaise disaini turg, kus pa
pakuakutakse eranditult Eestis valmistatud kaupu.
as on
Kosmeetika osas on esindatud kaubamärgi Joik ja Rosee valik ning sisustuse osas
ale
eb
kaasatud Epp Mardi keraamika, Sweethome, Hõõgniit ja Istumispadjad. Kokku osaleb
üritusel 25 kodumaise käsitöö müüjat.
Ürituse raames korraldab esmakordselt Tasku keskuses oma õpitoa Karolin Kuu-sik (pildil), kes tutvustab vanade riiete uuendamise ja tuunimise võimalusi ning
kõneleb algava hooaja trendidest. Riideid saab kas kodust kaasa võtta või osta
kohapeal. Õpitoas osalemine eeldab eelregistreerimist meiliaadressil info@tasku.ee.
E
Disainiturg toimub Tasku keskuses laupäeval, 7. augustil kella 11–16.
TE

Tarrt linnapea võttis üle Europeade 2011
Tartu
ko
or
korraldamisõiguse
Tarttu linnapea Urmas Kruuse võttis möödunud nädalal Põhja-Itaalias Bolzanos üle
Tartu
Euro
oo suurima rahvakunstifestivali Europeade korraldusõigused. Tänavuse festivali
Euroopa
lõppkontserdil
anti Urmas Kruusele üle festivali lipp ning sooviti Tartu linnale edu
lõp
pp
fe
est
festivali
ettevalmistamisel ja läbiviimisel. Linnapea omakorda kutsus hoogsa lauluga
lõ
lõputseremoonial viibinud 4000 esinejat ja külastajat järgmisel aastal Tartusse.
Rahvakunstifestival Europeade toimub eeloleva aasta juulis koos Tartu hansapäevadega. 20.–24. juulini vältaval festivalil osaleb ligi 200 kultuurikollektiivi ja
e
esinejat ning sellesse nädalavahetusse on planeeritud umbes pooltuhat ülesastum
mist, rongkäik, festivaliõhtud, käsitöölaadad, riikide tutvustused ja muu.
TE

“Teeaeg” muudab ettekujutust muuseumist
Väärt värk!
Maanteemuuseumi vabaõhunäitus “Teeaeg” on
tegijate endi hinnangul
lausa piire nihutav nähtus,
kus puhkus saab sisu ja
vaba aeg väärtuse. Tuleb
nõustuda – seal veedetud
päev jättis arvestatava jälje nii suurte kui ka väikeste
külaliste mällu.
Kunagise Tartu–Võru postitee
ääres, endises Varbuse hobupostijaamas, looduskauni Tilleoru nõlval asuv Eesti Maanteemuuseum
jääb Tartust nii paraja autosõidu
kaugusele, et pisipere veel arvestatavat nurinat tekitada ei suuda.
Pigem on käänakute ja hüpeterohke, rallitrampliini meenutav
Vana-Võru maantee neile kõhukõdi tekitavaks elamuseks. Kitsas,
kohati kehva kattega ning piiratud
nähtavusega tee pole aga kindlasti
sobiv koht kiiruskatseteks.
Rännak ajateel

Kui varasematel suvedel vastas
muuseum üsnagi hästi stereotüüpsele kujutlusele, mis
selle sõnaga seostub –
stendid, sahtlid, pildid
selgitavate juttudega
hallis ruumis, kus kõik
püüavad äraseletatult arukate nägudega
hiirvaikselt kulgeda –
siis äsja avatud näitus
“Teeaeg” murrab nen-dest raamidest küll mürinal läbi.
Ilmselt pole näitus siinkohal üldse
paslik sõnagi.
Ajas ja ruumis lahti rullitud tee
algab kaigastest sooteega. Ajarännakul kohtab roigasaedu ja verstaposte, lasipuud ja kõrtsi, kärgkastsilda ja kitsarööpmelist raudteed,
piimapukki ja tanklat. Isegi liiklusmärki, mis hoiatab elevantide eest
ning elusuuruses punase kaelarätiga pioneeripiigat Tilleoru stalinlistliku puhkeala koopias varasest

noorusest tuttavat leninliku noore
vannet huilgamas.
Teetööde alal vurab Eesti esimene iseliikuv teehöövel Bitvargen, huvilisi viib väiksele sõidule kahehobuse postitõld. Terve
angaaritäis erinevaid masinaid
alates jalgratastest lõpetades teetööde rasketehnikaga naelutab
tehnikahuvilisema meespere enda
juurde tundideks.
Lisaks tavapärastele ronimiskiikumis-liulaskmisatraktsioonidele ootab lapsi terve liikluslinnak. Miniatuursetel ringidel-ristmikel saavad mudilased peale
pedaal- või elektriautode juhtimiselevuse ka arvestatava liikluskoolituse. Erinevate ratastega
saab osavust harjutada slaalomiradadel.
“Teeajale” minge ajavaruga

Peredele mõeldud tunnise
õppeprogrammi “Liikluse ABC”
toimumisajad tasuks enne minekut kodulehelt järele uurida. Et
mänguväljaku ja liikluslinna vahel
– ideaalne asukoht järelkasvul silma peal hoidmiseks – asub piknikuplats, tasub ka toidukorv muuseumisse sõites kaasa haarata.
Ja inglaste mõõdupuu järgi teeajaks muuseumi minna on vist pisut hilja. Uudistamist, lugemist, mängimist
ja õppimist on Varbusel sedavõrd palju, et enne jõuab kätte pimedus, kui kõik huvitav
vaadatud saab. Seetõttu soovitaks oma kogemustele tuginedes “Teeajaga” alustada
enne teeaega, kohe hommikul. Kui
pärastlõunasse jääbki ajaressursse,
saab neid realiseerida mõned kilomeetrid Tartu poole jääva Palojärve ümbruses, kus mändidealune on
kukeseentest kohati kollane.
Tekst ja fotod: Gaili Kalberg

MÄRKAD VÄÄRT ASJA, INIMEST,
NÄHTUST VÕI ÜRITUST ȃ SAADA
TOIMETUSELE VIHJE. VÕI KIRJUTA
ISE HONORARI EEST LUGU.

Liikluslinnakus leidub erinevaid sõiduvahendeid nii suurtele kui väikestele.

“Alati va
lmis!” hu
ilgab pion
riietes tü
eeritarlaps, k
es vanuse
llest tegeli
pookult kaela
räti kand
vaevalt m
mist
äletab.

usega kutsar
Muheda välim isõidule posst
lu
lausa kutsub
.
ga
titõlla

Muuseum, kust lapsed ei taha lahkuda.
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Vanemuine omandas autoriõigused muusikalile “Mary Poppins”

Kultuur

Vanemuise teatri juht Paavo Nõgene ja Music Theatre International LLC esindaja
allkirjastasid litsentsilepingu, mis annab Vanemuise teatrile Eesti territooriumil
eksklusiivse õiguse tuua lavale Disney ja Cameron Mackintoshi muusikal “Mary
Poppins”. Vaatajate ette jõuab “Mary Poppins” 2011. aasta novembris.
“Muusikali “Mary Poppins” esitusõigusi on Vanemuise teater taotlenud üle
nelja aasta. Neli aastat tagasi lubati meile, et 2011 jõuab “Mary Poppins” Eestis
lavale ja nii ka läheb,” rääkis Vanemuise juht Paavo Nõgene.
Muusikal põhineb P. L. Travers´i lugudel ja The Walt Disney filmil. Originaalmuusika ja laulusõnad on kirjutanud vendadest heliloojad Richard M. Sherman
ja Robert B. Sherman. Libreto autor on Julian Fellowes. Muusikalis kõlab lisaks

vanadele ja tuntud lauludele ka täiendavat muusikat ning laule, mille autoriteks on George Stiles ja Anthony Drewe koostöös Cameron Mackintoshiga.
““Mary Poppins” on fantastiline koguperemuusikal, mis pakub rõõmu
igas vanuses teatrisõpradele. Lisaks on tegu lavateosega, mis sobib väga hästi
käesoleva aasta novembris lavale jõudva muusikali “Helisev muusika” järglaseks Vanemuise teatri repertuaaris,” tõdes Paavo Nõgene.
“Mary Poppinsi” lavaletoomiseks peetakse läbirääkimisi erinevate lavastusmeeskondadega. Peaosatäitjad ja lavastusmeeskond selguvad selle aasta
lõpuks. Vanemuine toob muusikali lavale novembris 2011 ja seda hakatakse
mängima Vanemuise suures majas ja Nokia kontserdimajas.
TE

Romantikute filmifestivali mesimagusas
kinomenüüs nüüd ka annus õõvastust
Viiendat korda toimuv
armastusfilmide festival
tARTuFF vaatleb sel korral perekonda ning toob
uudisena ekraanile ka
paar ekraaniteost õudusfilmisõpradele.

Esimesed õhupallid
Eesti kohal

OLIVER KUND
oliver@tartuekspress.ee
s.ee
e

9.–14. augustini peetava festivali fookuses on seekord kaasaegne perekond. Raekoja platsil, Athena keskuses ning Vanas
Anatoomikumis linastuvates
filmides vaadeldakse erinevaid
peremudeleid erinevates kultuuriruumides.
Festivali juht ja programmi
koostaja Kaarel Kuurmaa ütles,
et perekond sai tARTuFFi korraldajate huvi osaliseks selle
ambivalentse tähenduse tõttu.
“Eesti seadustes pole perekonda kuidagi defineeritud ja seda
võetakse kui kulturoloogiliselt muutuvat nähtust, väärtushinnangute nähtust,” kirjeldas
Kuurmaa. “Filmitegijatele on
see aga täiesti ammendamatu
allikas, sest perekond hõlmab
endas kõige põnevamaid ja
vastuolulisemaid lugusid – seal
kogetakse rõõmu, õnne, armastust, viha, vihkamist.” Seda kõike tARTuFFil kogeda saabki.
Kinoöödel näeb armastust
kõigis selle värvides

Festivali keskuseks on endiselt Tartu raekoja plats, kus
järgmise nädala kuuel õhtul ja
ööl näidatakse kokku 12 mängufilmi. Kuni 1000 istekohaga
vabaõhu-kinosaali on paigaldatud Eesti suurim mobiilne
kinoekraan suuruses 20 kor-

Mullu külastas armastusfilmifestivali kokku 16 000 inimest. Kuigi ka sel aastal pannakse raeplatsile
tuhatkond istekohta, rõhutavad korraldajad, et palju suuremaks publikumenuks enam ruumi ei jätku.
Foto: tARTuFF

da 15 meetrit, millel elustuvad
nii värsked festivalihitid kui ka
klassikaks saanud filmipärlid.
Juba esmaspäeva ehal avab
tARTuFFi Soome must komöödia “Paha pere”. Omapärasemate leidudena näeb raeplatsil veel rootslaste homoabieluteemalist “Patrik 1,5” ning eelmise aasta auhinnatumaid briti retrokomöödiaid “Haridus”.
Igihaljastest klassikutest tasub
mainimist filmisõprade märg
unenägu, erootikafilm “Emmanuelle”, mille alguskaadrid rulluvad raeplatsil lahti neljapäeva
südaööl.
Kes aga eelistab mängufilmidest maisemat lähenemist, leiab
kindlasti koha Athena keskuses, kus linastub kokku kaheksa pereteemalist dokumentaal-

filmi. Festivali juhi sõnul näitab
tänavune tARTuFF ka armastuse tumedamaid toone. “Athena keskuses on õudusest käsi
silmade ette panemist tõenäoliselt isegi vähem kui raekoja platsil, kus linastub näiteks
perevägivalla teemasid kajastav
“Maapealne taevas”, mida on
kohati isegi raske vaadata. Või
siis Jaapani film “Lahkumised”,
mis tegeleb surmaga,” kirjeldas
Kuurmaa.
Sünnib uus traditsioon

Kirsiks nõudlikuma filmisõbra tordil on kahtlemata trashfilmide klassikasse kuuluvad
“Nekromantik” ja “Re-animator 2”, mis esmakordselt tARTuFFi ajaloos linastuvad para-

jalt õõvastavas öises Vanas
Anatoomikumis Toomemäel.
“Tahame teha traditsiooniks,
et oleks ka õudusfilmide huvilistel põhjust kodust välja tulla.
Neil, kes ehk klassikalisemaid
armastuslugusid ei taha vaadata,” põhjendas Kuurmaa.
Mullu külastas tARTuFFi üle
16 000 inimese. “Juba eelmisel
aastal olid meil tegelikult vaata et piirid ees. Kasvamisruumi
pole ja see pole ka enam eesmärk,” nentis Kuurmaa. Hoopis olulisem on sära filmisõprade silmis. Et seda ikka rohkem
oleks, tasub raeplatsile tulla sooja tee ja tekiga varustatult, kella kümneste seansside puhul
tuleb kasuks ka kodune rannatool kaasa haarata. Kõik filmid
ja tass kohvi on publikule tasuta.

Raadi mõisas laskub Kristjan-Jaak maa peale
Täna kell 21 esietendub
Tartus Raadi mõisa pargis Eesti Teatri Festivali,
Tartu Uue Teatri ja Valmiera Draamateatri koostööprojekt “Kristjan-Jaak
laskub maa peale”.
“Kristjan-Jaak...” on eklektiline lugu Kristjan-Jaagust, kes
on praegu siin. Ja Alo on siin. Ja
siin on ka läti luuletaja Eduards
Veidenbaums. Olles siin, on
nad ka omas ajas. Aeg on teatavasti üldse suhteline mõiste, nii

nagu on relatiivne ka meie suhtumine aega. Ehk isegi on relatiivne meie suhtumine kohta.
Aga see pole tegelikult oluline.
See on väga Tartu lugu – ja
Tartu, nagu me teame, ei ole mitte pelgalt Tartu. Tartu on sulatusahi ja elukool. See on väga ülikooli lugu – ülikool, nagu me teame, ei ole mitte pelgalt ülikool,
ülikool on keskkond, kohati võimu ja vaimu põrkumiste ja põkkumiste koht. See on lugu noorest inimesest, noorest hingest.

Lugu noore hinge otsingutest,
rännakust hingerahulduseni. Kui
seda on võimalik saavutada. Ja
kes oskab lõppude lõpuks ütelda, kas parem on maa peal, taevas või maa ja taeva vahepeal kiikudes?
Ja veel, kui kellelgi on eriti terav sotsiaalne närv, siis
ka see saab puudutatud.
Kristjan-Jaak laskub maa peale.
Teksti autor ja lavastaja on
Andres Keil, kunstnik Tõnu
Lensment. Nimiosas Jim Ashi-

levi, teistes osades Jekaterina
Novosjolova, Elina Pähklimägi, Jaanus Johansons ja Kristjan
Sarv.
Lavastuses teeb kaasa The
Peeter Volkonski Band, kus
bändi solisti haigestumise tõttu
laulab Andres Keil. Koosseisus
veel Peeter Jaska, Tamur Marjasoo, Kaarel Tamra ja Hans
Kurvits. Etendused toimuvad
5., 6., 7., 12., 13. ja 15. augustil
kell 21 Raadi mõisa pargis.
Tartu Ekspress
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1899. a augustis, seega peaaegu 110 aastat tagasi, nähti Tartus esimest korda, kuidas inimene õhus linna kohal lendab.
See julge aeronaut oli Riiast siinsele saksa augustilaadale oma
kuumaõhupalli demonstreerima tulnud Ernesto Villo. Lisaks
õhulennule sooritas ta Raatuse kandis ka langevarjuhüppe ja
maandus õnnelikult.
Egas õhupallisõit olnud maailmas siis enam mingi uudisasi. Juba 1783. a sügisel olid vennad Montgolfier’id näidanud
prantslastele esimesi lende kuumaõhupalliga. Mõne aja pärast
huvitusid asjast sõjaväelased. Trossi otsa kinnitatud balloon võimaldas heita pilku kaugele vaenlase tagalasse ja hankida sel
moel operatiivseid luureandmeid.
Vene armeel oli Peterburi lähedal oma aeronautika üksus,
kus kasutati kerge gaasiga täidetud õhupalle. 1903. a jõudsid
mõned neist soodsa tuule abil ka Eesti kohale ja siinsete ajalehtede veergudele. Nii kirjutas 16. juuni Postimees: “Abja-Paluojal nähti õhulaeva, mis oli heinakuhjast suurem. Alla laskunud
õhupall piirati rahvahulga poolt ümber. Seda imet kiirustati
uudistama lähedalt ja kaugelt, jala ja ratsa, vankril ja jalgrattal.
Mõned vanad tädikesed olla käsa kokku löönud ja ohanud: eks
see üks viimsepäeva märk ole!”
Õhupallil maandunud insener-kapten Djatšenkov ütles,
et tema olla Peterburist kell veerand 12 taevateele asunud ja
umbes 2 versta kõrgusel üle maade,
metsade ja Peipsi
järve lõpuks Paluoja kohale jõudnud.
Siin oli ta 60-süllase köie otsas oleva ankru alla heitnud, et pidama saada. Ankur lohisenud mööda maad
ja võsa, enne kui
püsima jäi. Samal
ajal puhus vapper
mees õhupalli korvis pasunat ja karjus inimestele, et need köiest eemale hoiaksid,
muidu võivad veel viga saada.
Seda lugu kuuldes ei olnud rahva vaimustusel piire. Talle
lauldi “Elagu!” ja hõisati “Hurraa!”. Õhupalli suur kest, mis oli
tühjana kortsus nagu narts, pakiti õhulaeva all oleva korvi sisse
ja veeti hobustega raudteejaama. “Tuule teel oli ta siia tulnud,
tule teel veeres tagasi Peterburi,” vaimutses kirjasaatja.
Mõni päev hiljem teatati järjekordsest õhupalli lennust Eesti kohal. Sedapuhku oli 1200 kantmeetri suuruse palli all korvis koguni kolm julget meest komandör Kovanko – kellele see
üldse 55 õhusõit olnud – juhtimisel. Tasase idatuulega lendasid õhulaevnikud kuni 3100 m kõrgusele, kus külma oli oma
4º C , tee viis piki Soome lahe lõunaranda. Peale muude riistade oli neil kaasas ka päevapildi aparaat, mille abil nad võtnud
üles mitu pilti Narvast, siinsest jõest, kosest ja mererannast.
Tuul puhus madalas 30, kahe versta kõrgusel aga juba 60 versta
tunnis. Sõit oli alanud hommikul kl 11 ja kestnud pärastlõunal
poole kuueni. Siis paistis silmapiiril jälle meri. Mehed olnud
parajasti Paide linna kohal, kui otsustasid pika lennu lõpetada
ja alla laskuda. See toimuski ühele heinamaale Vändra klaasivabriku läheduses. Seal pakiti kest kokku ja veeti kitsarööpalise
raudtee jaama, et rongiga Tallinna kaudu oma baasi tagasi jõuda.
Olgu lisatud, et tol ajal oli õhupalliga maandumine küll ebamugav, samas aga turvaline, sest puudusid ohtlikud elektriliinid, mille külge takerdumine võinuks julgetele aeronautidele
saatuslikuks saada.

Tasase idatuulega
lendasid õhulaevnikud
kuni 3100 m kõrgusele,
kus külma oli oma 4º C ,
tee viis piki Soome lahe
lõunaranda.
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Registreerimine lõpeb 3 päeva pärast!
www.tartumaraton.ee

Kuidas hoida ära äikesekahju
koduelektroonikale
Kuumadest ilmadest põhjustatud äike ja pikselöögid on üle Eesti toonud
kaasa kahjusid kodutehnikale, enim saavad kannatada digiboksid ning
ruuterid.
Juulikuu kahe esimese nädalaga registreeris Elion ligi 200
äikesest tingitud seadme kahjustust. Pooltel juhtudest pole
seadmed enam kasutuskõlblikud. Kaitseks võimaliku ülepinge eest tuleks järgida järgnevaid
nõuandeid.
Kõuemürinat kuuldes või
kodust lahkudes lülitage välja
kõik võimalikud elektroonikaseadmed.
Eemaldage seadmete voolujuhe vooluvõrgust, samuti eemaldage seadmete küljest
kõik kaablid (telefoni- ja internetikaabel, televisioonikaabel,
kui kasutate kaabeltelevisiooni).
Soovitatav on kasutada ülepingekaitset, kuid see aitab vaid
juhul, kui hoones või korteris
on korralik maandusega vooluvõrk.

Peasponsor:

Meediapartner:

Autopartner:

Uisupartner:

Raadioülekanne:

Piksevarras
koduelektroonikat ei kaitse

Piksekaitse säästab välgu otselöögi korral küll hoonet, aga mitte
seadmeid.
Foto: wikimedia.org

Tasub meeles pidada, et piksekaitse kaitseb pikse otselöögi korral küll hoonet, aga mitte hoones olevaid seadmeid.
Äikesest kahjustatud seadmele
ei laiene garantii, kuna tegemist
ei ole tootjapoolse veaga. See-

ga tuleb kliendil kanda seadme remondi- või uue seadme
ostukulud. Alati ei pruugi pikne lüüa otse elektri- või telefoniliinidesse, ülepinge tekkeks
ning elektroonika rikkumiseks
piisab ka 2 km kaugusel toi-

muvast elektrilöögist. Ruuteri
või digiboksi äikesekahjustuse
võib tingida ühtemoodi see, kui
seadmed on vooluvõrgus või
kui andmesidekaabel on kaablivõrku ühendatud.
Elion
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TÜ suveülikool ootab õpihuvilisi

Vaba aeg
Teater
Raadi mõisapark
5. VIII kell 21 Kristjan-Jaak laskub
maa peale
6. VIII kell 21 Kristjan-Jaak laskub
maa peale
7. VIII kell 21 Kristjan-Jaak laskub
maa peale
12. VIII kell 21 Kristjan-Jaak laskub
maa peale
13. VIII kell 21 Kristjan-Jaak laskub
maa peale

Toomemägi
7. VIII kell 19 Raha

Parmet AS
pakub tööd

METALLITÖÖPINKIDE
OPERAATORILE.
Kandidaadilt eeldame:
tWÊIFNBMULFTLIBSJEVTU
tLPSSFLUTVTUKBUÚÚUBIFU
tUFIOJMJTUUBJCVLVTU
tLBTVLTUVMFCUÚÚLPHFNVT

Kuulutused 20 kr/rida
+veebis nädal tasuta

Esmaspäevast algasid Tartu Ülikoolis suveülikooli programmid. Suveülikooli üheteistkümnendal hooajal toimub 34 erinevat kursust eestlastele ning 7 eesti keele
kursust välismaalastele.
2010. aasta populaarsemad kursused on “Sissejuhatus hiina keelde, kultuuri ja
ärieetikasse”, “Coaching (arengutreening) töötajatele ja meeskonnale – miks ja
kuidas”, “Jooksukool – valmistumine rahvajooksu ürituseks”, “Huvijuhtide suveakadeemia”, “Eesti Vabariigi (1918-1940) sisepoliitika”, “Värske pilk inglise keelt
kõnelevate maade keelele, kultuuridele ja keeleõpetusele”.
2010. aasta suveülikooli programmid kestavad augustikuu lõpuni. Algavate kursustega on võimalik veel liituda: www.suveylikool.ee.
TE

Hansa hoov
10. VIII kell 19 suvelavastus PUUT/
LAAT

kell 12.45, 20.30 (v. a 9. VIII) Videviku saaga: Päikesevarjutus

Cinamon jätab endale õiguse teha
kavas muudatusi!
kell 12.30, 14.45, 17.15, 19.30 (v.
a 12. VIII), 20 (ainult 12. VIII), 22
Agent Salt
kell 15.15, 17.45, 20 (v. a 12. VIII),
22.15 Lohista ta lavale
kell 12, 14.15, 19, 21.15 Võluri
õpipoiss
kell 12.45, 15.35, 18.30, 21.30
Algus
kell 13.30, 16, 18.15 Lelulugu 3
kell 16.30 Kiskjad

Kontsert
8. VIII kell 19 Seitse häält - Birgit
Õigemeel, Noorkuu, Uku Suviste

11. VIII kell 18 etendus
Kolm põrsakest ja hea hunt
12. VIII kell 18 etendus
Kolm põrsakest ja hea hunt
13. VIII kell 18 etendus
Kolm põrsakest ja hea hunt

Cinamon 6. –12. VIII

Müüa pidevalt saematerjali, sügavimmutatud välisvoodri- ja terrassilaudu, sisevoodri- ja põrandalaudu.
Voodrilaudade tööstuslik värvimine.
Vajadusel transport. Tel 5664 0228.

Hansa hoov

Tartu Laulupeomuuseumi park

Kino

Ehitusmaterjal

Tampere maja
6. VIII kell 18 Soome ansamblid
Folkswagen ja Huojuva Lato

Tartu Jaani kirik
kell 11.30 Shrek nüüd ja igavesti
kell 21 (ainult 9. VIII) Mishima: Ühe
elu neli peatükki

6. VIII kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund
7. VIII kell 20 Vanemast nooremani
ehk orelist klaverini
10.VIII kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund
11. VIII kell 20 vanamuusikaansambel Rondellus

Tartu Linnamuuseum
6. VIII kell 17 Cantores Vagantes

Parmet AS pakub:
tOààEJTBFHTFJEUÚÚUJOHJNVTJ
tLPOLVSFOUTJWÜJNFMJTUUÚÚUBTV

Ehitustööd
Korstnapitsid. Tel 5625 1750.

Kinnisvara müük
Kööktuba (dušš, WC). Tel 5808 7224.
2toal korter Jaamamõisa Selveri kõrval
(rõdu, uued aknad, väga korralik ühistu,
otse omanikult, 489 000 kr, järelmaksu
võimalus). Või vahetada väiksema vastu + kompensatsioon. Tel 5858 6512.

Big Beni pubi
6. VIII kell 21.30 esineb SVIPS!
13. VIII kell 21.30 esineb ansambel
Neli tankisti ja koer

Ristiisa pubi

Lisainfo:
tWÊMKBÜQFLPIBQFBM
tUÚÚLPIUBTVC0UFQÊÊM

5. VIII kell 21.30 esineb
Ly Kättmann
7. VIII kell 21.30 ansambel
Bad Orange
12.VIII kell 21.30 ansambel Trahter

$7TBBUBGBLTJMFWÜJ
FQPTUJHBQBSNFU!QBSNFUFF

Genialistide klubi

Ohtlike puude langetamine, võsalõikus, trimmerdamine ja lammutustööd soodsalt! Tel 5559 3732.
Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.
Tänavakivide paigaldus.
Tel 5324 7067.
Vedu ja kolimine. Tel 553 2140,
www.karibuauto.ee.
Veo- ja kolimisteenused.
www.kutotootmine.ee, tel 501 5312.

Veo- ja kolimisteenused.
Tel 5560 6941.
Veoteenused. Tel 5825 5555.

Vahetus
2-toal korter Elvas vahetada 1-toalise
korralikult remonditud korteri
vastu. Tel 5804 1718.

Üürile anda
1-toal korter (3000 kr). Aabrecht KV,
tel 5810 5440.
1 tuba 2-toal mug korterist. Tel 733 9315.
Uus maja Räni külas (144 m2, 4 tuba,
2 WC-d, suur vannituba). Tel 501 0644.

5. VIII kell 22 Piip ja prillid

Niitmise teenus (töölaius 2,4 m).
Tel 5622 2742.

Kinnisvara ost
2-3toal korter. Tel 5561 4114.
Väikese maamaja omanikult.
Tel 513 8763, mae.lasna@mail.ee.

Klubi
kell 19.30 (ainult 12. VIII) Viimane
õhutaltsutaja

Müüa soodsalt terrassi- ja välisvoodrilaudu, ehituslikku saematerjali,
aia- ja höövelmaterjali. Tel 509 2168,
laur.pojad@gmail.com.

Kaeve-, planeerimis- ja tõstetööd
kopp- ja teleskooplaaduri
ning miniekskavaatoriga.
Aiaposti puur, mullafrees.
Tiikide, kraavide süvendamine,
kaevamine 21t lintekskavaatoriga.
Tel 5622 2707, rent@altman.ee

Püssirohukelder
7. VIII kell 21.30 ansambel Mosquito

Üürile võtta
1-toal korter. Tel 503 2345.
1-toal korter Tartus. Tel 511 5949.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.

India rõivad
ja pudukaup
Kitsas 3, I korrus.

E-R 10-19, L 10-16

AVATUD 7. PÄEVA NÄDALAS

SEPA TURG

Teenus

ALATI PAREMAD PAKKUMISED
ASUME TARTUS; SEPA KESKUSES, SEPA 21.
TEL 507 3723.

Anname kiiresti laenu tagatisel
(nt 15 000 kr 1 aastaks kokku
25 800 kr). Tel 5199 7679.
Kasvuhoonete valmistamine puidust. Kattematerjaliks kile, plast või
klaas. Valmistame erinevates mõõtudes vastavalt Teie soovile! Küsi julgelt
tel 5557 9399 – toidulaud värskeks
ja roheliseks!

VÄRVILISE METALLI
KOKKUOST
alumiinium, messing,
vask, roostevaba teras
www.transsfera.ee
tel 5559 6573

TARTU LINNA TAKSO
kr/km
7 www.tartu.taksod.ee
366 366 8ainult

Pakun tööd
PAKUME TÖÖD! Vajalikud juhiload ja
auto! Tel 5552 1016.

Kuulutusi võetakse vastu:
Eedeni keskuse infoletis:
Kalda tee 1c, Tartu. E—P 10-21. Tel 740 2430.
Lõunakeskuse infoletis:
Ringtee 75, Tartu. E—P 10—21. Tel 731 5500.
Lehe toimetuses:
Ülikooli 1, Tartu. E—R 10—16. Tel 730 4455,
e-post: kuulutus@tartuekspress.ee
Väljaandja: Ajaleht OÜ
Aadress: Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress

TOIMETUS  730 4535
Peatoimetaja: Oliver Kund oliver@tartuekspress.ee
Reporter-toimetaja: Rasmus Rekand rasmus@tartuekspress.ee
Kujundaja: Priit Kivisoo priit@tartuekspress.ee
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg terje@tartuekspress.ee

REKLAAM  730 4455

Reklaamikonsultant: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee

Kuulutuste vastvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee

LEHE TELLIMINE (25 kr / 1.60 EUR kuu)  730 4455 • telli@tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee
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Neljapäev, 5. august 2010

Tänavakorvpalli eliitsarja meistrid selguvad sel laupäeval Tartus

Sport

Sprite 3on3 tänavakorvpalli Eesti meistrivõistlustel läheb sel laupäeval põnevaks,
sest äsja maailmameistrivõistlustelt II kohaga saabunud võistkond peab koduväljakutel Eesti meistritiitli pärast alles hakkama võistlema.
Eliitsarja Eesti meister selgub sel laupäeval Tartu kesklinnas Vabaduse puiesteel
peetavatel mängudel, kui Converse nime kandev MM-võistkond koosseisus Mario
Polusk, Janno Viilup, Heigo Erm ja Raido Ringmets, keda Moskvas asendas Andre
Pärn, on sarja vaid napi 4 punktiga juhtimas Sportlandi võistkonna ees (Kiur Akenpärg, Daimion Dantzler, Indrek Reinbok, Kaido Seil ja Sten-Erik Jantson).
Meistritiitlile võib hea õnne ja vastaste ebaõnne korral pretendeerida ka võistkond Nike (Erkko Linnas, Indrek Kaarlep, Remi Aare, Helgar Tamsalu), kellel meistri-

võistluste üldarvestuses on 28 punkti.
Eliitsarjas annab finaaletapp traditsiooniliselt topeltpunktid, seega põnevust jätkub
ka II ja III koha otsustavates lahingutes, kuhu võib olla asja veel kuni 3 võistkonnal.
Kõikide teiste sarjade arvestuses on Tartus võistluste eelviimane etapp. Eesti
meistrid noorte ja harrastajate võistlusklassides selguvad 14. augustil Tallinnas
Vabaduse väljakul.
Võistlused algavad Tartu kesklinnas laupäeval, 7. augustil kell 11. Liiklus Vabaduse puiesteel on siis tavaliikluseks suletud. Võistluse peakorraldaja Reigo Kimmeli
sõnul on Tartu olnud alati sarja kõige populaarsem etapp (viimase 5 aasta rekord
on Tartust 2009. aastal, kui osales 129 võistkonda).
TE

Toomas Kandimaa
jätkab TÜ/Rocki
abitreenerina

Tänavuse rulluisumaratoni eel saab esmakordselt lapsed saata tasuta sõidukoolitusele.

Foto: Tarmo Haud

Lasteaiaeas rulluisumaraton
kutsub mudilasi rullikooli
Kiirelt populaarsust
kogunud rulluisumaratoni eel kutsuvad korraldajad lapsi uisukooli õiget
rullimist ning ohutut kukkumist õppima.

RASMUS REKAND
D
rasmus@tartuekspress.ee
s.ee
e

Sel pühapäeval peetakse järjekorras juba neljas SEB Tartu
rulluisumaraton. Maratonide
sarja noorim võsu on vaatamata oma lühikesele ajaloole spordisõprade seas sooja vastuvõtu
leidnud nii kodumaal kui naabrite hulgas. Põhjamaade suurimal rulluisusündmusel osaleb
võistlejaid 11 erinevast riigist.
Kui avaüritusel 2007. aasta
augustis osales põhidistantsil
448 ja lühemal rajal 343 võistlejat, siis mullu olid vastavad
numbrid 763 ja 518. Võistluste
direktor Kunnar Karu ei kahtlegi, et tänavu püsitatakse uus
rekord. Neljapäeva hommikuks oli registreerunute koguarv 1162.
Koolitus on mudilastele
tasuta

Kuna rulluisutamine on
mõnevõrra keerukam ala kui
rattasõit või suusatamine, otsustati koostöös Hawaii Ekspressiga tänavuse võistluse eel mudilastele koolitus korraldada.
Karu sõnul on maratonisõprade
rulluisukooli oodatud kõik lapsed, kel sõiduoskusi napib või

kes soovivad juba omandatud
trikke ja teadmisi üle korrata.
Tasuta koolituse viib läbi treener Tõnis Tali, kes õpetab lastele ohutu sõitmise, pööramise
ning pidurdamise põhimõtteid.
Tunniajased koolitused toimuvad laupäeval, 7. augustil kell 10
Eesti Maaülikooli spordihoone
parklas ja 8. augustil võistluste
stardialas Narva maanteel.
Tund hiljem ootab koolieeli-

kud 500meetrine Tillusõit, kell
11.30 stardivad vanemad lapsed
3,4kilomeetrisele Minimaratonile. Sõidud ja koolitused on
tasuta, ent vajalik on eelregistreerimine.

Maratonil on tähtis
teistega arvestada

Korraldajad tuletavad meelde, et kõikidele väikestele ja

suurtele spordisõpradele on nii
võistluse ajal kui soojendusalas
kiivri kandmine kohustuslik.
Kiiver peab peas olema ka last
minisõitudel uiskudel saatvatel
täiskasvanutel. Kasuks tulevad
ka käe-, küünarnuki- ja põlvekaitsmed.
“Paneme nii pikematele kui
lühematele distantsidele tulijatele südamele ka ohutut ja teistega arvestavat liiklemist. Näi-

Täna allkirjastati leping, mille kohaselt järgmised kolm
hooaega jätkab korvpalli esindusmeeskonna TÜ/Rocki abitreenerina Toomas Kandimaa.
Varasemalt on sama pikk leping
sõlmitud peatreener Indrek
Visnapuuga, trio kolmas liige
on Gert Kullamäe.
Kandimaa kinnitas Tartu
Ekspressile, et töökorralduses
võrreldes lõppenud hooajaga suuremaid muutusi ei tule.
“Ettevalmistustöö meeskonnaga juba järk-järgult käib. Lähinädalatel tõmbame kokku viimased lahtised otsad komplekteerimises. Jätkan kindlasti ka
Rocki korvpallikoolis 1997.–
1998. aastal sündinud poiste
juhendamist,” ütles Kandimaa,
kes lisaks treeneritööle peab
Tartu ülikoolis korvpalliõppejõu ametit.
Toomas Kandimaa korvpallurikarjäär algas 1990. aastal
Tartu Maja ridades ning lõppes
2007. aasta kevadel Valga Welje särgis. 17 hooaja jooksul, millest 11 möödus Tartus, pälvis ta
kahel korral (2000, 2001) meistritiitli. Sama saavutuseni jõudis
Kandimaa käesoleval kevadel
ka Rocki abitreenerina.
Tartu Ekspress

teks ei soovita me lapsevankriga
rajale tulla. Samuti tuleb uisutades kindlasti silmas pidada rajamärgistust,” räägib Karu. Selle
eesmärgiks on meditsiinipersonalile võimalikult vähe tööd
anda.
Tartu rulluisumaratoni lühema (15 km) distantsi start antakse Narva maanteel asuvast võistluskeskusest kell 12.30. Põhisõit
(36 km) algab kell 14.

Liikluskorraldus SEB 4. Tartu rulluisumaratoni ajal 8. augustil
Seoses SEB 4. Tartu rulluisumaratoni toimumisega pühapäeval, 8.
augustil 2010 Tartu linnas ja Jõhvi –
Tartu mnt kilomeetritel 121,9–129,5
km on rakendatud järgnevad liikluspiirangud:
Tartu linnas on liikluseks suletud
Narva mnt lõigul Jänese tn – Vahi tn
07.08.2010 kella 17 kuni 08.08.2010
kella 19. Ümbersõit on tähistatud.
Narva mnt pikendus lõigul Vahi tn
– Jõhvi – Tartu – Valga mnt (Kõrveküla) on liikluseks suletud 08.08.10
kell 10–17. Ümbersõit on tähistatud.
Jõhvi – Tartu mnt kilomeetritel 121,9 (Aovere) kuni 129,5 (Tartu – Jõgeva mnt) on liiklus suletud 08.08.10 kell 12–17. Ümbersõit Tartu–Jõhvi ja Kallaste suunale on tähistatud Tartu – Jõgeva mnt
ja Vasula tee kaudu ja Jõhvi–Tartu
ja Kallaste–Tartu suunas Aovere–
Luunja kaudu.
Kohalikel elanikel (Kõrveküla)
on võimalik väljasõiduks kasutada
kas Lombi–Vasula teed või Möllatsi–Vesneri–Luunja teed.

Toomas Kandimaa.

Foto:TYSK

TELLI
1 kuu = 251,6kr€
3 kuud = 75 kr

4,8 €

6 kuud = 150 kr

9,59 €

1 aasta = 300 kr

19,17 €

telli@tartuekspress.ee
• 730 4455
• Ülikooli 1

