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SOORU KÜLAPÄEVA JA ISADEPÄEVA TÄHISTAMINE
8 . NOVEMBRIL
SOORU RAHVAMAJAS
Kell 12.00 * külaelanike kohtumine Tõlliste vallavolikogu liikmetega
vallavanemaga ja valla ametnikega
* Sooru külavanema valimine
* Sooru küla arengukava täiendamine
Kell 16.00 * Sooru laululaste tervituskontsert ISADELE
* mängime, tantsime ja laulame koos
* sööme kringlit
Kell 17.00 Külla tulevad rahvapillidega
KARUMÕMMID Otepäält
* KARUMÕMMIDE kontsert
* ühised laulud, mängud, tantsud
* võimalus ise proovida
rahvapillidel mängimist
Kell 20.00 * tantsime koos ansambliga KONDOR

Avatud kohvik

Pilet 35.ERITEADE! Sooru lasteaia kollektiivi lahkel pakkumisel võimalus sel õhtul
panna oma lapsi öölasteaeda. Soovijatel registreeruda
reedeks. Info lasteaia juhatajalt.
Õie Ploom 076 98 344; 076 98 409

MÕTTEID KÜLAPÄEVA EEL
Tänases kiires ajas võime unustada oma küla aukartust äratava ajaloo. Tänavu täitub 715 aastat
Sooru esmamainimisest (seoses Sooru mõisaga). See oli arvatavasti üks vanem mõis Eesti
aladel. See on fakt, mida peaksime teadma ja kandma uhkusega edasi tulevikku.
Läheneva külapäevaga tulevad mõtted ja küsimused, kuidas areneb Sooru küla ning kuidas
saame meie “soorukad” selle heaks midagi ära teha. Alati polegi oluline rahaline- või ajaline
panus erinevatesse tegevustesse. Suureks abiks on ka moraalne toetus. See on tunnustus, et
ollakse õigel teel, olgu see tee siis nii käänuline kui tahes.
Meie külas on palju lapsi, seega on ka tulevikku. Kui veel suudaksime erinevad huvigrupid ühise
eesmärgi nimel arenguvankri ette tuua, siis võiksid edusammud olla suuremad. Peame olema
aktiivsemad koostöös meie volikogu esindajatega, kelle kaudu saame elavdada külaelu. See
eeldab, et külal oleks külavanem, kes edastaks külarahva probleeme volikokku ja tooks tagasi
sealt vajaminevat teavet. Selleks võiks olla külaelanik, kes tahab küla nimel tegutseda ja kellega
on külaelanikud valmis avatult suhtlema. Aeg on küps, et valiksime enda külale esindaja, kes on
aktiivne ja usub Sooru küla arengusse.
Külapäeval valime endile külavanema, kes sõlmiks vallavalitsusega ka vastava koostöö lepingu,
mille alusel omavahelisi suhteid reguleeritakse ja vajadusel ka kulutusi kompenseeritakse.

Tule Sinagi külapäevale ja anna oma hääl Sinu arvates parimale kandidaadile.
Täpsemat infot valimise ja kandidaatide kohta saad küsida raamatukogust
Elin Tamm 076 98 416
Sooru külalehe väljaandja
MTÜ Sooru Arendus Piia Ardel
Tel. 076 79 860; 052 679 54
Ootame kõikide külaelanike arvamusi ja
ettepanekuid lehe edaspidiseks ilmumiseks
ja muudatuste tegemiseks.
Kuulutame välja ka külalogo ja külalehe
nime konkursi. Tähtaeg 30. november 2003
Info edastada Sooru raamatukokku.

MTÜ Sooru Arenduse
avatud koosolek toimub
17. novembril kell 19.00
Sooru rahvamajas.

Laske sisse mardisandid
Tsirguliina Rahvamajja

Pühapäeval, 09. nov. kell 19.00
Tantsime makimusa saatel, ootame marte igas
vanuses ja suuruses ning vaatame
Tsirguliina rm näitetrupi esituses
naljamängu lauludega ühes vaatuses

,, Aga mina olen rõemsa meelega...’’
Näiteseltskond: Mare Luik, Agnes Saega,
Anne Vanatoa, Jaan Anier, Arne Nõmmik,
Jaan Sõrmus

Stsenaariumi autor ja lavastaja Anne Vanatoa
Pääse 15 kr.
ase ise kaasa!
Võtame kohvikõrv
Pääsmete eelmüük Tsirguliina raamatukogus.
Martidele tasuta ja parimatele auhinnad!

Palju õnne, armas isa!
Ole ikka vapper, visa!
Kui mind Sinu lapseks loodi,
tahan olla Sinu moodi!
Sooru laste tervitus isadepäevaks
NB! Sooru Naisselts ootab
uusi liikmeid, et huvitavate
ideedega
ühiselt edasi liikuda.
Info: 076 98 416
076 98 460
TÕLLISTE AMBULATOORIUMI
TEADE
Laatre arstipunkt tel. 076 96 502
Pereõe vastuvõtt
E,T,K,N,R
9.00 - 13.00
Perearsti vastuvõtt
E 9.00 - 13.00
N 9.00 - 13.00
Tsirguliina arstipunkt tel. 076 94 342
Pereõe vastuvõtt
E,T,K,N,R
8.00 - 14.00
Perearsti vastuvõtt
T 13.00 - 18.00 R 9.00 - 13.00
Kolmapäeviti etteregistreerimisega
vastuvõtt
Õru Päevakeskuses tel. 076 71 153
Sooru Rahvamajas tel. 076 98 416
Järgmised vastuvõtu ajad
Sooru rahvamajas:
19. november kell 9.00
03. detsember kell 11.30
17. detsember kell 9.00
07. jaanuar
kell 11.30
Väljaspool vastuvõtuaega kuni kella 17.00
arsti konsultatsioon tel. 050 55 675
Peale 17.00 erakorraline arstiabi tel. 112
Traumadega vastuvõtt ilma perearsti
saatekirjata Valga Haiglas
Perearstile palutakse kindlasti
ette registreerida, et ei oleks
asjatuid ootamisi!

TÕLLISTE VALLA KODANIKE
AVATUD ÜMARLAUD
KUTSUB KÕIKI

07. novembril kell 17.00
SOORU RAHVAMAJJA
MAAELU TEEMALISELE
KOHTUMISÕHTULE
NB! Külla tulevad:
Tiit Niilo - riigikogu maaelu komisjoni liige
Kurmet Müürsepp - Urvaste vallavanem,
Eesti Omavalitsusliitude Ühenduse esimees

Koostöös Teiega
muudame homse päeva paremaks
Tõlliste Vallas

2
ARENGUKAVA VAJAB TÄIENDUSI
Aasta tagasi kinnitasime oma küla arengukava. Ühiselt otsustasime, et kord aastas (külapäeval)
vaadatakse üle kõik tegevused arengukavas ja lisatakse uusi mõtteid ning ideid järgnevateks aastateks.
Arengukava on protsess, kus tehtud töödele tuleb hinnang anda ja uusi tegevusi kavandada, et see protsess
jätkuks ka tulevikus. Uusi ideid ja ettepanekuid on vaja just külaelanikelt, sest on ju arengukavva võetud
tegevused ning Sooru külasse tehtavad investeeringud eelkõige neile suunatud. Teretulnud on ka kriitika,
sest nii näeme ka arengukavas olevaid kitsaskohti. Meeldiv on, kui iga külapäevale tulija paneb kirja mõne
mõtte arengukava kohta. Mitmed arengukavas olevad tegevused on juba teoksil ja otsimas projektide kaudu
investeerimisfonde, kust tuua Sooru lisaraha, et külaelu areneks. Vastuseid ootavad ka mitmed ideed nagu
Sooru logo, sümboolika ja suveniirid, mis iseloomustaksid meie küla parimal moel. Üheks uueks ideeks on
ka tänane infokandja, mis Teiepoolsel heakskiitmisel võiks kord kuus külaelanike kodudesse jõuda. Eesmärk
on, et paljudel külaelanikel oleks huvi oma küla arengu vastu ja nad saaksid rohkem informatsiooni kõikidest
ettevõtmistest piirkonnas.

KÜLAELANIK ARVAB

_

KÜLALOOD

Raamatus “ Külalood “ toovad seitse Kagu-Eesti küla välja ühistegevuse rõõmud ja mured. Selles raamatus
on ka Sooru küla lugu, mida saavad kõik soovi korral lugeda külapäeval. Järgnevalt toon välja mõned
olulisemad katked erinevatest küladest, mis iseloomustavad paremini selle küla elu-olu.
Kaarsilla küla Mikitamäe vald Põlvamaa.
Küla äratajaks oli Mikitamäe valla foorum “Minust ja Sinust sõltub, milline on küla homme”. Uut rajati
vanale baasile - kogemused, mälestused, suhted. Küla kokkutulek kutsub inimesi oma juuri otsima. Üheskoos
leitakse paljudele probleemidele lahendus. Tegutsev küla muudab naaberküla rahva kadedaks, aga omadele
annab jõudu.
Prangli küla Kõlleste vald Põlvamaa.
Koos tegutsemise traditsioonideta küla tuleb algul käima lükata väljastpoolt. Kui küla sõnastab koos
probleemid, siis kuuldakse neid ka vallas. Kui esmased vajadused on rahuldamata, siis ei taha inimesed
kuulda ka arenguprojektidest. Eestvedajad puutuvad kokku kadeduse ja laimuga. Inimsuhted ja hoiakud
muutuvad pikkamööda. Lapsed ühendavad küla.
Pühajärve küla Otepää vald Valgamaa.
Oma juurte tundmine ühendab kogukonda. Suurte muutuste ajal püüab igaüks eelkõige iseendaga toime tulla.
Tihtipeale tuleb küla arengu algatus uusasukatelt. Üheskoos projekti vedamine on õppimine ja areng.
Linnale lähemal asuvatel kogukondadel on raskem koostöö huvi leida. Küla arengukava koostamiseks peab
kogu küla kokku tulema.
Obinitsa küla Meremäe vald Võrumaa.
Esimene ärksam seltskond oli rühm noori õpetajaid. Seto kultuur liidab ja lahutab. Pikapeale on seltsitegevus
inimeste mõtlemist ja käitumist mõjutanud.
Kolodovitsa küla Värska vald Põlvamaa.
Paikne elanikkond - kõiki teatakse ja tuntakse, toimib naabrivalve. Küla ühines oma huvide kaitseks riiklike
otsuste vastu. Üheskoos suudetakse ka tugevale survele vastu seista. Abivalmidus ja sallivus on külavanema
jaoks olulised omadused.
Lobotka küla Värska vald Põlvamaa.
Külakiige taastamine sai küla koostöö alguseks. Külavanemal on oluline roll küla taastamisel. Kevadised
heakorratööd tehakse talgu korras. Vahel hakatakse küla tegemisi tunnustama enne väljastpool küla ja seejärel
suureneb aktiivsus ka omade seas. Koos tehtud külaplats ja kõlakoda on külarahva uhkuseks.

Uudiseid vallast
1. Võeti vastu valla arengukava 2004+ koos
tegevuskavaga lähemaks kolmeks aastaks
(raamatukogudes saadaval).
2. Arutlusel on 2004.a. valla eelarve projekt,
kuhu oodatakse komisjonide ettepanekuid.
3. 2004.a. käivitatakse vallas heakorrafond,
mis toetab kodanike algatusi oma majade
korrastamiseks (renoveerimiseks) ja
välisilme parandamiseks (taotluste esitamise
kord on väljatöötamisel).
4. Kuulutatakse välja haljastuse konkurss
valla poolt hallatavate territooriumide
niitmiseks ja hooldamiseks kodanike poolt
(olemas kaardid).
5. Valla koolibussiliin on muutunud õpilaste
sõbralikumaks ja võimaldab lastel osaleda
huviringide töös ning algklasside õpilased
jõuavad kodudesse varem.
6. Aktiivselt käivitus Tsirguliina KK
hoolekogu (oodatakse lastevanemate
küsimusi ja ettepanekuid) ja hakati koostama
Tsirguliina Keskkooli arengukava.

Rahvakalendrist
Hingedepäev 02. november
Hingedeaeg hakkas pärast Mihklipäeva.
Hingedeajal arvati olevat udu ja tuulevaikus.
Kui tuult oligi, põhjendati seda hingede
rahulolematusega. Muistsel hingedeajal
kehtis nii vaikusenõue kui tööde keeld.
Mardipäev 10. november
Mardipäevaks pidid sügisesed tööd valmis
olema. Mardipäeval käisid mehed mardisandiks talust tallu viljaõnne soovimas.
Mardid olid elavad, lõbusad ja lärmakad.
Kardeti, et kui martidele midagi ei anna,
tuleb halb vilja-aasta.
Kadripäev 25. november
Uskumuse järgi kaitseb Kadri lambaid.
Keelatud oli lammaste tapmine. Sel päeval
tantsiti, lõbutseti ja lauldi. Tavaliselt pandi
selga valged riided.
Isadepäev on novembrikuu teine pühapäev.

ÕNNITLEME
NOVEMBRIKUU
SÜNNIPÄEVALAPSI

NALJANURK
Armastage poliitikuid sellistena nagu nad on!
Muidu muutuvad nad veel hullemaks.
Infotund riigikogus Alati leidub seal mõni, kes vastab kõikidele küsimustele,
milliseid pole mitte ükski esitanud.
Raimo Aas
Soovitus rahvale

Ene Ader
Maimu Aidla
Ago Värton
Vaike-Virve Reilson
Johannes Lepik
Thea Põder
Luule Lepik
Enn Jallai
Aivar Lehtmets
Ene Patlep
Piret Granovski
Igor Koroljov
Janek Võsu
Ele Aumann
Elar Punt
Marek Käis

!

Riina Rebane
Aiko Patlep
Dmitri Aldošin
Janika Ardel
Remo Surri
Ats Tamm
Ranno Surri
Lisandra Talv
Liina Suur
Urmet Põder

