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Kersti Kõosaar: Võrul on võlu
Kalle Kevad
VÕRU 225 • Eile 225aastaseks saanud Võru elust ja olust rääkides rõhutas linnapea Kersti Kõosaar, et enim on viimaste aastatega
muutunud Võru spordielu, samuti on välja ehitatud vee- ja kanalisatsioonitorustike võrk.
„Väga paljud võrulased saavad linna juubelit tähistada oma kodus solgiämbrita, sest ellu on viidud ulatuslik veeprogramm. Ka
sportimisvõimalused on tundmatuseni muutunud,” ütles Kersti Kõosaar.
Oma sõnul ei kujuta linnapea näiteks Võru sõpruslinnade noorte spordimängude korraldamist spordikeskuse või staadionita ette. Meie
noorte suhtlemine eakaaslastega üle Euroopa on aga väga oluline.
„Olin äsja Antslas ja seal käib parasjagu veetorustike rajamine, töö, mis meil on juba tehtud. Nüüd saavad korda ka tänavad, mis selleks
läbi kaevati,” meenutas Kersti Kõosaar kaevamisega paratamatult kaasnevaid ebameeldivusi.
Pikk tänav muutub peagi piltlikult öeldes tundmatuseni, sellega seoses paraneb ligipääs seal tegutsevatele ettevõtetele.
Linnapea sõnul on Pika tänava remont suurem kui Pikk tänav ise. „Pika tänava uuendamine mõjutab kaudselt kõigi selle lähedale jäävate
inimeste elu ja tööstuse arengut,” lisas ta.
Võrus on korda tehtud ka paljud puumajad. Kersti Kõosaare sõnul on tulemus uskumatult ilus ja linna külalistel on, mida vaadata. Näiteks
võrulastele endise haridusosakonna majana tuttav kahekorruseline Volante ärihoone Jüri ja Petseri tänava nurgal, Kuperjanovi pataljoni
maa-alal asuv nn ohvitseride maja ning õigeusu kirik Lembitu tänavas.
„Isegi korrusmaja võib ilus olla, kui vaadata Luha 13 viiekorruselist elamut, kus korteriühistu on teinud ära väga suure töö,” tõi Kersti
Kõosaar veel ühe näite.
„Kui valmib promenaad ja linna pikim, Kreutzwaldi tänav on rekonstrueeritud, pargiallee uuendatud ning rannatare ümbrus välja ehitatud,
siis...” unistas ta, lisades, et tegelikult ei saa ükski linn kunagi päris valmis.
„Kooliinimesena muretsen kõige rohkem koolide arengu pärast, sest meil on väga head õpetajad, kuid peame looma ka tingimused, kus
õpetajad saavad õpetada ja lapsed õppida,” ütles Kersti Kõosaar.
Linnapea sõnul on Võrus peidus hulk võimalusi, mis tuleb veel realiseerida: siin asub Kagu-Eesti ainuke täiskasvanute gümnaasium, mille
alusel saaks luua koolituskeskuse, Järve kool on kindlasti Baltikumis, kui mitte kaugemalgi, omalaadsete seas parim, muusikakooli
renoveeritakse, meil on Avatud Ateljee, kunstikool jne.
Rannatare juurde kavandatavast spaast-hotellist peaks tulevikus saama n-ö moodsa Võru keskus, Kubja kant aga oleks orienteeritud
vaikusele ja tervisele.
Kersti Kõosaare sõnul oleme vähe reklaaminud ka oma n-ö kõige-kõige asju, alates kas või Võru külje all asuvast Eesti kõrgeimast
kohast ja sügavaimast järvest.
„Kõik need meie kõige-kõige ilusamad ja võlulisemad asjad tuleb kokku panna ja välja käia. Võrul on oma võlu!” lausus ta.

