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SOORU LASTEAED KUTSUS
MIHKLIPÄEVALE TRALLITAMA
Ühel ilusal septembrikuu päeval oli meil põhjust juba teist korda
külastada Sooru lasteaeda, et osaleda sealse lasteaiapere korraldatud
järjekordsel Mihklipäeva üritusel.
Lasteaia hoovi oli üles seatud sügisaaduste näitus ja külalisi võttis vastu
elusuuruses liikumatu Mihkel, kes oma valvsa pilguga uudistajaid saatis.
Sooru lasteaia
mudilased ja
kasvatajad
korraldasid
väikese kontserdi
koos tantsude,
laulude ja
luuletustega.
Lastele valmistas
palju elevust
üllatuskülaline
Lõvi Leo, kes oli
kaasa võtnud ka
mõned abilised. Koos Lõvi Leoga said lapsed tantsu lüüa ning
võistumänge kaasa teha.
Mihklipäevalt ei puudunud koduloomad nagu näiteks kitsed,
kilpkonnad, merisead ning paljud teised põnevad ja armsad loomakesed.
Võimalus oli meeneid osta ja suurt huvi pakkus õnneloos, mida oli näha
pikast järjekorrast. Kehakinnituseks pakuti suppi ning kes tahtis sai osta
kokaonu küpsetatud pannkooke moosi ja teega.
Ka lasteaia siseruumid olid põnevalt kujundatud ja kaunistatud.

OKTOOBER
Päike ei paista,
päike ei sära,
kõik linnud väikesed
lendavad ära.
Õues on külm,
seal lapsed ei mängi
vara läheb pimedaks,
vara poevad sängi.
Vihma sajab rabinal,
vihma nii palju,
tuul on nii kuri,
tuul on nii valju,
rebib kõik lehed
ja ulub: “Uhuu!“
Käes on oktoober,
see sügisekuu.
Julius Oro

Aitäh Sooru lasteaiaperele toreda ja meeldejääva päeva eest!
Tsirguliina lasteaiapere

TOIMETAJALT
Lgp. Külarahvas!
Palun olge ettevaatlikud Sooru
järve äärse silla ületamisel!
Sild on väga ohtlik ja halvas
olukorras. Siinkohal teataksin,
et silla korrasoleku eest
vastutab Tõlliste Vallavalitsus,
mitte Sooru Arendus nagu
mõned inimesed ekslikult
arvavad ja teisi informeerivad.
Silla remondiks on ka
eraldatud valla eelarvelised
vahendid.
Piia Ardel
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TERVISLIK TOITUMINE
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Tervislik toitumine on olulise tähtsusega organite normaalseks arenguks ja
funktsioneerimiseks; normaalseks paljunemiseks, kasvuks ja edasikestmiseks;
optimaalseks töötamise efektiivsuseks; vastupidavuseks nakkustele ja
haigustele; kehaliste kahjustuste parandamiseks. Õige toitumine eeldab kõikide
oluliste toitainetega - valkude, rasvade, süsivesikute, vitamiinide,
mineraalainete ja veega - tasakaalustatud varustamist ja tarbimist. Igal toitainel
on oma kindel ülesanne, kuid ükski neist ei saa tegutseda eraldi teistest.
Tagamaks põhilisi elutähtsaid protsesse kehas, peab toit sisaldama kõiki olulisi
toitained piisavas koguses ning tasakaalustatult. Tervislik toitumine mitte ainult
ei võimalda sul kätte saada kõiki eluks vajalikke toitaineid, vaid aitab sul ka
normaalkaalu säilitada ja head enesetunnet hoida.
Tänases lehes kirjutaksin pikemalt kiudainetest. Kiudaineid leidub ainult
taimsetes toiduainetes, põhiliselt teraviljasaadustes (täisteraviljatooted, kliid,
leib, helbed), kaunviljades (herned, oad, läätsed),
puu- ja juurviljades (porgandid, pirnid) ning
marjades. Vees lahustumatute kiudainete poolest on
rikkad nisukliid, pähklid ning oder, vees lahustuvate
kiudainete poolest kaerakliid, melonid ning
kuivatatud puuviljad. Lihas ning kanalihas
kiudaineid ei ole.
Kiudaine läbib sooled ilma et seda seeditaks ja
väljub kehast väljaheite osana. Seedekulgla
läbimisel seob kiudaine vett ja mitmeid organismile
mittevajalikke või kahjulikke aineid. Seega on eriti oluline, et
KIUDAINED KAITSEVAD MEID HAIGUSTE EEST.
·
Kiudained kiirendavad toidu liikumist
soolestikus, stimuleerivad lima tootmist
jämesooles ning väldivad seega
kõhukinnisust.
·
Lahustuvad kiudained seovad
sapphappeid ja viivad need organismist
välja, vastasel juhul võivad sapphapped
muutuda vähi teket soodustavateks
aineteks ja imenduda.
·
Kuna sappi moodustatakse
kolesteroolist, viiakse kehast välja ka
liigne kolesterool, mis on arvestatav südame-veresoonkonna haiguste
riskifaktor. Tulemusena väheneb infarkti ja kõrgvererõhutõve tekkimise risk.
·
Lahustuvad kiudained alandavad lisaks veel veresuhkru ja insuliini sisaldust
ning on seega tähtsad suhkruhaiguse ennetamisel.
·
Insuliini taseme langetamine toob omakorda kaasa kolesterooli ja madala
tihedusega lipoproteiinide ehk veresoonte lupjumist soodustavate rasvade
tootmise vähendamise.
·
Rasvade vähenenud imendumise tulemusena on võimalik langetada ka
kehakaalu ehk lisaks ülemäärase kalorite tarbimise piiramisele on see kõige
loomulikum viis kaalulangetamiseks.
·
Kiudainetel on omadus siduda raskmetalle ja vähendada nii nende
imendumist organismis.
·
Lahustuvaid kiudaineid kasutab seedetrakti mikrofloora energiaallikana.
Tekivad soodsad tingimused mikrofloora arenguks, mille tulemusena pärsitakse
kantserogeensete ühendite moodustamiseks vajalike valkude teket.
·
Vähirisk väheneb ka tänu soole paremale seedimisvõimele ja seeditud toidu
kiiremale väljutamisele.

1. Tõlliste valla ühisveevärgi- ja
kanalisatsioonimajanduse
arengukava läbivaatamise ja
analüüsi tulemusel leiti rida
eksimusi projekti erinevatel
lehekülgedel. See ei võimaldanud
arengukava antud kujul vastu
võtta ning otsustati sisse viia
muudatused, mis tuleb projekti
kirjutajal ümber teha ning
volikogule kinnitamiseks esitada.
2. Hoolekogu tegi ettepaneku
vallavalitsusele konkursi välja
k u u l u t a m i s e k s Ts i rg u l i i n a
Keskoolile uue toitlustaja
leidmiseks, mille aluseks oli
hoolekogu protokolli väljavõte ja
põhjendus.
3. Heakorra fondi projektide
menetlemise hetkeseisu tutvustas
abivallavanem M. Raud, kelle
ettepanekul otsustati rahuldada
veel kahe taotleja avaldused.
Otsustati väljamaksed ja
lõpparuanne kinnitada
oktoobrikuu jooksul ja järelejääv
summa suunata 2005 a.
eelarvesse samade eesmärkide
rahastamiseks kogumahus
40 000.-.
4. Arstipunkti väljaehitamise
hetkeseisu tutvustas M. Raud.
Perearstilt saadud nägemuse järgi
kuulutatakse oktoobris välja
ehituslik vähempakkumine ning
ehitustööd peaksid algama veel
käesoleval aastal (arengufondis
on piisav rahaline kate projekti
täismahus
finantseerimiseks).
Muret tekitanud tööõpetuse
klassile leitakse uus asukoht ja
sisustatatakse järgmiseks
õppeaastaks 2005 a. eelarvelistest
vahenditest.
5. Toitlustamise rahalisest seisust
Tsirguliina KK-s sai komisjon
ülevaate raamatupidamise
väljavõttest. Sellest järeldub, et
käesoleval õppeaastal saab tasuta
toitlustada ka 5-kl. ja pärast
konkursitulemuste selgumist on
võimalik katseliselt alustada
põhikooli õpilaste tasuta
toitlustamist. Selle tulemusena
saab planeerida 2005.a. õpilaste
toitlustamise finantseerimise
põhimõtteid.

Kasutatud www.inimene.ee ja www.ti.ttu materjale
Piret Granovskaja
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6. M. Raud esitas ettepaneku
ühismajade inventariseerimise
läbiviimisest. Tema arvates võiks
vald kinni maksta ühismajade
inventariseerimise. Komisjon
kujundas oma seisukoha
lähtetingimuseks korteriühistute
moodustamise. Seejärel saab
sõlmida siduvad lepingud, mille
raames oleks võimalik valla poolt
kompenseerida näiteks 50%
inventariseerimise kulusid.
7. Vaadati läbi Laatre vanadekodu
ehituslike tööde pakkumine, mis
oli planeeritud vallapoolsetest
vahenditest oluliselt suurem.
Analüüsi tulemusel otsustati ära
jätta osa pakkumises olevaid töid
ja teha ehitajale ettepanek tööde
teostamine vähendatud mahus
(30 000.-). Lepingu sõlmimisel
eraldada raha arengufondi realt.
8. Eelarvekomisjoni otsusega
tuleb Sooru tammiga seotud
probleemile kiiremas korras
lahendus leida, sest tammi
seisukord on väga ohtlik.
Abivallavanem andis lubaduse, et
lähemal ajal tegeletakse selle
küsimusega tõsiselt ja pakutakse
välja lahendus. Mainitud objektil
teostatakse tööd käesoleval
aastal.Nende tööde
rahastamiseks on olemas valla
eelarves vahendid.
eelarve komisjoni esimees
Veiko Ardel

SOORU KÜLA KROONIKA KOOSTAMINE
Sooru küla kroonika koostamise
peale hakkasime mõtlema juba selle
aasta alguses. Kuna materjalide
paljundamine ja sõidud on praegusel
ajal üsna kallid, tekkis vajadus idee
teostamiseks lisaraha hankida.
Seeepärast kirjutas Piia Ardel projekti
Balti-Ameerika Partnerlusprogrammile, mis oli ka nõus toetama
meie ettevõtmist. Kaasfinantseeringu
projektile andis ka Tõlliste vald.
Aprillikuus alustasime materjalide
kogumisega.
Nüüdisaegse küla kroonika
koostamise parimaks vahendiks on
ajakirjandus, seega oli projekti
lülitatud ka ajalehe „Sooru Sõnumid“
väljaandmine.
Materjalide kogumist kroonika
koostamiseks alustasin mina Tartu
Ajaloo Arhiivist. Raamatu „Valgamaa
1932“ järgi on Sooru mõisa (saksa k.
Soorhof, Soor, vanades ürikutes Sora,
Sore) mainitud juba 14. sajandil, seega
on ta üks vanim mõis Eestis.
Mõisal on aegade jooksul olnud
erinevaid omanikke, kuid 19 saj.
keskpaigast kuni mõisa
võõrandamiseni Eesti maaseaduse
alusel kuulus Sooru mõis perekond
Wrangell´ile. Kahjuks on enamik
tolleaegseid materjale Läti
Keskarhiivis, kuna Lukke kihelkond
kuulus lätlastele. Soorhofi mõisast ja
selle taludest oli Tartu Ajaloo Arhiivis
3 kaarti, millest sai ka koopiad tehtud.

Esimene rahvaloendus teostati
1858 a. Selle alusel koostatud
hingeloenditest on tehtud koopiad.
Veel on minu kätte usaldatud
kaubakontraht, mis on sõlmitud Sooru
mõisaproua Elise von Wrangell'i
(sünd. Smitten) ja Sonja talu ostja
Hans Sowarese vahel 1868 a. Aitäh
Ü. Kapile, kes sellest mulle koopia
saatis.
Fotomaterjalid pärinevad põhiliselt
Sooru raamatukogust, M. Aidla,
H. Brauni ja A. Nõmmiku
erakogudest.
Mälestusi on kirja pandud põhiliselt
Teise Maailmasõja ajast ja Sooru
kultuurielust. Neid on kirjutanud
Pärnu Endla teatri näitleja Eha Kard,
kes elas koos emaga sõjaajal Sooru
järve ääres veskis.
Pikem kirjutis pärineb Valli Pruulilt,
kes elas sõjaajal Aedna majas, mis
asus praeguse Sooru rahvamaja
asemel ja valla vaestemajas, mis asus
Reku tee ääres. Oma
isetegevusaastaid ja Sooru tolleaegse
aktiivse kultuurimaja juhataja Valli
Kupitsaga tehtud koostööd meenutas
Raina Leppik. Tema ema Selma Prede
meenutused isetegevusest ulatuvad
ennesõjaaegsesse perioodi.
1949 a. asutati praeguse Sooru küla
maile esimene kolhoos “Lembitu“.
See ühines 1950 a. kõrvalasuvate
kolhoosidega ja nii moodustati
kolhoos „Esimene Mai“.
Kolhoosiaegseid materjale on
albumitesse kogunud Milli Leht ja
neid on talletanud ka Mare Arikas, kes
lubas ka oma tänu- ja aukirjadest
koopiad teha.
Tsirguliina Keskkooli raamatupidaja
Linda Musta abiga said kokku ka
Sooru Algkooli kohta olevad
materjalid. Algkool tegutses
nõukogude ajal L.Tedrele kuuluvas
majas, kes töötas koolis koristajana.
Tänan kõiki neid inimesi, kes mind
selles töös on aidanud! Kuid julgeksin
veelkord paluda endiste ja praeguste
Sooru küla elanike abi materjalide
jätkuval kogumisel, sest nagu teada on
kroonika koostamine järjepidev ja
pikaajaline protsess.

Sooru veski

Vesta Lepik
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OKTOOBER - PORIKUU, HINGEKUU, KOOLJAKUU,
VIINAKUU, LEHTEDE LANGEMISE KUU
Nimetus on tuletatud sõnast octo, mis tähendab kaheksat. Oktoober oli vanade
eestlaste kalendris algselt aasta kaheksas kuu.
14. oktoober - KOLLETAMISPÄEV
Muistne rahvakalender jagas maainimese aasta vastavalt olulistele töödeletoimetustele neljaks võrdseks osaks. Kolletamispäev tähistas talve saabumist
looduses. Selleks ajaks on lehed oma värvi muutnud ning puud valmistuvad
talvisesse puhkeseisundisse jääma. Oktoober on sügistormide aeg.
18. oktoober - LUUKAPÄEV
Luukas on arstide, maalikunstnike, skulptorite, raamatuköitjate ning lihunike
eestkostja. Arvatakse, et Luukas oli pärit Kreekast ning saatis apostel Paulust
tema misjoniteekonnal. Ta olnud tark arst ning hea ajalootundja. Samuti osanud
ta hästi maalida. Paljud tema kirjeldatud ajaloosündmused on arheoloogiliste
väljakaevamiste käigus tõestamist leidnud.
28. oktoober - SIMUNAPÄEV
On apostel Simoona ja apostel Juuda mälestuspäev. Samu pühakuid peetakse
puuraidurite kaitsjaks. Siim teeb sillad soode peale, et mart tulla saaks. Öeldi, et
rukkikülv võib kesta Simunapäevani, pärast seda hakkab maa külmuma.

ÕNNITLEME
OKTOOBRIKUU
SÜNNIPÄEVALAPSI
Helga-Johanna
Eelsaar
Kalju Rogenbaum
Aleksander Jallai
Veera Tahur
Valter Võsu
Galina Ragulina
Ülle Ahk
Juri Bõstrov
Piia Ardel
Veiko Ardel
Marika Kin

!

Liia Lepik
Aleksander Aldošin
Ruth Leetmaa
Tiina Rjabinova
Annika Taimur
Jekaterina
Karnauhhova
Greete Areng
Ksenia Ðevtšenko
Sander Ersto

Elin Tamm

SOORU KÜLAPÄEVA JA
ISADEPÄEVA TÄHISTAMINE
6. novembril
* Sooru laste tervituskontsert kell 15.00
* Mängime ja trallitame koos PANDAGA kell 15.30
Isal, emal, õpetajal... võimalus kaasa rääkida
vestlusringis “HARIDUSE TULEVIK” kell 16.00
Külalised: Valga aselinnapea IVAR UNT ja
Valga Põhikooli direktor TARMO POST
kell 20.30 mängib tantsuks
ansambel „RELIIKVIA“ Tartust

LASTE TSITAADID RAAMATUST
”VANAD TÄDID ENAM EI MUNE”
* Kui mõtlen vanaisast lapsena, kujutan teda ette mustvalgena.
* Vanasti oli vesi nii puhas, et sai vannis käia ja pärast sama vett ka juua.
* Vanasti anti lastele puuhaamriga piki pead, et pisutki mõistust pähe tuleks.
Nüüd on ka see seadusega keelatud.
* Vanasti olid tüdrukutel süütud sinised silmad, kui nad mehele läksid. Ja neid ei
hüütud tüdrukuteks, vaid tirtsudeks.
* Vanasti ei tohtinud keegi armuda, enne kui oli abielus. Aga abielus ei tulnud
armumine enam välja.
* Vanasti usuti, et kurg toob lapsi. Nüüd on üle mindud moodsamatele
vahenditele.
* Vananemine pole raske. Tuleb lihtsalt vooluga kaasa minna.
* Kui poleks vanu inimesi, läheksid pankrotti kõik kepivabrikud ja need ka, kus
valehambaid tehakse.
* Haiglas ja vanadekodus jääb haigeks suurest koduigatsusest.
* Kui vanad võiksid lapsi saada, siis see eriti hea ei oleks. Sest isegi on
vanadekodus nii vähe ruumi ja kuidas see siis välja näeks, kui sinna tuleks veel
massiliselt lapselapsi ja lapselapselapsi ka.

TEATED
Oktoobrikuus alustavad tööd
lasteringid.
Peotantsuring hakkab
toimuma
esmaspäeviti kell 14.45
Laulu-, mängu- ja tantsuring
kolmapäeviti kell 16.00
Näitemängu huvilised
on oodatud
reedeti kell 15.00
Oktoobris on võimalik veel teha
ettepanekuid Tõlliste valla 2005
aasta eelarve kujundamiseks.
Üks ettepanek tänavavalgustuse
optimaalseks korraldamiseks
Sooru külas on juba saabunud.
Teised ettepanekud ja soovitused
anda Sooru raamatuk o k k u , v õ i m a l u s e l
kirjalikult. Teretulnud on kõik
ideed, mis parandavad meie
elukeskkonda Tõlliste vallas.
eelarve komisjoni esimees
Veiko Ardel
Sooru külalehe väljaandja
MTÜ Sooru Arendus Piia Ardel
Tel. 76 79 860; 52 679 54

