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Kadrina valla ajaleht

Nad elagu: Läsna-Loobu on Eesti aasta küla 2017!

Huviklubi Cadencia ja Kadrina Maanaiste Seltsi ühisprojekt
sai 10 000 eurot LEADER´i projektitoetust, et tuua Kadrinasse
20 loengut tervislikust eluviisist ja tasakaalustatud isiksusest
ning osta ka keraamikaahi.
Näiteks kuuleme loenguid õnnest, stressist, tervislikust
unest ja unehäiretest, feng shuist, joogast, haljastusest,
saunateraapiast, Hiina meditsiinist jne.
Loengud hakkavad toimuma Kadrina Huvikeskuses,
Maanaiste Seltsi majas ja Kadrina saunas. Ühe koolituse puhul
toimub väljasõit Tallinna joogaklubisse. Algus septembris
2017. Projekt kestab aastani 2019.

Infotund järelvaadatav
10. augustil vallamajas toimunud infotunnil oli üks huviline.
Veebis vaatas 9 inimest. Infotund täies mahus on järelvaatamiseks allalaaditav aadressilt http://bit.ly/Kadrinainfo10aug .
Järgmine infotund on 7. septembril.

Kõnnu kokkutulekul 65 osalejat
29. juulil Kõnnu küla platsil toimunud Kõnnu küla 51.
kokkutulekul oli kokku 65 osalejat, viie võrra enam kui aasta
eest. Kokkutulnud lubasid jätkata Kõnnu kokkutulekutega
vähemasti kuni 55. korrani. Ikka juulikuu viimasel laupäeval
kell 14.
Seltskond mekkis piknikuroogi, ajas juttu, meenutas vanu
aegu ning lasi veereda ka seltskondlikel lauludel.

Ohepalu sood taastamisele
Selle aasta lõpul või järgmise alguses plaanitakse alustada
Ohepalu looduskaitseala soodes taastamistöid, mis peaks
positiivselt mõjutama umbes 1100 ha soid ning läheb
hinnanguliselt maksma 50 000 eurot. Põhiosas suletakse
kraave ja tehakse raiet.
Projekti juhivad Jüri-Ott Salm ja Marko Kohv Eestimaa
Looduse Fondist.

Marek Vahula kirjutas „Neeruti
looduse ABC“
Kadrina ja eriti Neeruti kandi loodusemees Marek Vahula sai
valmis mahuka üllitise nimega „Neeruti looduse ABC.“
Sellest leiab info- ja fotorohke ülevaate Neeruti kandist.
Materjal on loetav vallaveebi alajaotuses „Keskkond.“

Vesikal valmis „Veevärk“
Kadrina juurtega
räppar Vesikas
kodanikunimega
Priit Kaare on
valmis saanud
räpialbumi nimega
„Veevärk.“ Hetkel
on see kuulatav
veebikeskkondades
Soundcloud ja
Youtube, kuid peagi
ilmub ka päris
plaat.

Noortekas laagerdas topelt
Juunis toimus Kadrina Huvi- ja Noortekeskuse laager, 4.-5.
klassi lastele ja augustis 2.-3. klassi omadele. Vanemate lastega
laagerdati Vainupeal, kus tegeleti sportlike, loominguliste,
õpetlike ja humoorikate tegevustega. Külastati Kohtla
kaevandusparki, kus saadi põnevaid teadmisi. Olenemata
külmast mereveest ei olnud ühtegi laagrilast, kes poleks ikkagi
vette kippunud ja nii said ka need möllamised tehtud.
Noorematele oli nn. linnalaager, kus õhtuks koju mindi.
Peeti fotojahti, käidi Võduveres matkamas, külastati Politseimuuseumi ja Rakvere linnust, meisterdati, möllati ning laagri
lõpetamiseks valmistati ise toidud pidulauale.
Täname kõiki toredaid laagrilapsi ja nende vanemaid!
Uute kohtumisteni!
Marge Mägi, Kadrina Huvi- ja Noortekeskuse juht

Kadrina kiidab, õnnitleb ja kallistab. Olgem üheskoos uhked, et meie vallas on kogu Eestile eeskujuks olev tubli küla ja -kogukond,
kes ühte hoides ja koos toimetades loob väärtusi, millest ei saa osa mitte üksnes nad ise, vaid ka me lapsed, 21. sajandi maa
peremehed, perenaised.
Pea kõigist Eesti meediakanaleist umbes 10 korral läbi käinud võiduteatele lisab Kodukant ühe mälestuse ja tuhat tänu.

Kuidas sai Läsna-Loobust aasta küla
Külaliikumine Kodukant
kuulutab iga kahe aasta tagant
välja aasta küla. Selleks esitavad kõik maakonnaorganisatsioonid konkursile ühe
oma maakonna küla või küladegrupi. MTÜ Virumaa Lootus paluski Lääne-Viru valdadel esitada konkursile külasid.
Väljapakutuid oli vähe, kuid
saime näha midagi sellist,
mida varem polnud näinud.
Läsna-Loobut külastasime

esimesena. Rahvamaja oli
tagasihoidlik, kuid muljet
avaldas kasutusaktiivsus, kõigi vanusegruppide kaasatus.
Teadsime küla teatrihuvist,
aga üllatas, et pool rahvast on
teatriga seotud.
Hästi korras Pihlamäe eramuuseum oli suureks üllatuseks. Samuti, et külas renditakse suvitajatele linde ja
loomi suveks välja. Määravaks sai kindlasti suur koos-

tegutsemise vaim. Näiteks
talgutele tuleb alati rohkem
inimesi kui on tööd pakkuda.
Tagasi sõites tekkis tunne,
et kas me ei võiks kohe aasta
küla välja pakkuda, sest olime
üllatuseks näinud tõesti väga
hästi toimivat küla. Lõplik
otsus tuli küll pärast kõigi
külade üle vaatamist, kuid
esialgne mõte jäi peale.
Kuigi ülemaaline komisjon külastas Läsna-Loobut

lausvihmaga, siis ise kohal
viibinuna nägin, kui palju jäi
seetõttu näitamata. Aga võideti siiski aasta küla tiitel.
Seega võib uhke olla, et peale
võidu on neil veel palju head
ja huvitavat, mida komisjonid
ei näinudki.
Veekordsed õnnitlused
MTÜ Virumaa Lootus poolt!
Peeter Moisto
MTÜ Virumaa Lootus
juhatuse esimees

Läsna-Loobu aasta küla: me täname!
Täname kõiki, kes aidanud meie külal nõnda kaugele jõuda. Kui
aasta küla rong alustas, ei olnud meil aimugi kui suure koorma
õlgadele võtame. Meid visati pea ees tundmatus kohas vette!
Nüüd tõdeme: ujuda me oskame!
Hirmu vähendas külarahva kokkuhoidmine ning takkautsitamine, et ikka konkursil osaleda. Peapõhjuseks toodi välja küla
positiivne aasta – võidud ja tunnustused kukkusid meile
muudkui sülle, küll koori, küll teatri tegevuse eest. “Teeme ära,”
kõlas pea iga elaniku suust. Aitäh, armas külarahvas, et olete
alati leidnud võimaluse küla heaks panustada. Koostöö
noorema ja vanema generatsiooni vahel on meil paigas – muna
õpetab kana ning vastupidi.
Rahva lemmik küla – meie võit! Videoklipp „Naised
saunas“ oli meil vahva. Täname idee eest Ülle Lichtfeldti, hüva
leili Carmel, Sirli, Kersti, Õnne, Lea, Kadri, Ida! Aitäh,

Kristjan, et kogu naiste jutu lindile püüdsid. Ilukaadrite autor
on Üllar Hendla. Aitäh, Aleksandra, Sander, Kaido ning kõik
teised klipist läbi käinud.
„Võitsime!” Tuletame seda endale pidevalt meelde, sest
„Aasta Küla 2017“ tiitlit ei suuda me endiselt uskuda. Et me 89
elanikuga ühendküla jääb silma nii rahvale kui komisjonile, ei
osanud me ka oma kõige ilusamates unenägudes näha. Oleme
siiralt õnnelikud.
Aga tulge meile ikka külla – muuseumi külastama,
koorilaulu kuulama, näitemängu vaatama või hoopis rahvamajja ühele õigele külapeole. Just, ootame teid kõiki oktoobris
tänupeole!
On uhke olla läsna-loobukas!
Heli Napp ja Lisete Laisaar küla kultuurivedurite seisuses

Sajandi leping Õnnela külalistemajas
Kaitseminister Jüri Luik ja Kadrina vallavolikogu esimees Jaanus Reisner
allkirjastasid 18. juulil Ohepalus, Õnnela külalistemajas heade kavatsuste
leppe.
„Ohepalu küla jaoks on tegu sajandi sündmusega, kuna lepingu
kohaselt rajatakse külasse mustkattega tee. Küla elanikud on seda aastaid
oodanud,“ ilmus seejärel rõõmuhõise Õnnela külalistemaja FB leheküljele,
sest kaitseinvesteeringute keskuse finantseerimisel algab peagi teeremont.
„Rannavärava-Ohepalu tee korda tegemine on lisaks kohalike inimeste
murede lahendamisele ka heaks näiteks riigi ja omavalitsuse koostööst. Mul
on siiralt hea meel, et kaitseministrid Margus Tsahkna ja Jüri Luik ning
kantsler Jonatan Vseviov on meie inimeste põhjendatud murega
arvestanud ja pakkunud välja väga mõistliku lahenduse.
Selle tee korda saamine annab Ohepalu inimestele ja külale kindlasti uue
perspektiivi ja lisaks võimaldab valla eelarvest suunata vahendeid
muudesse valdkondadesse,“ kommenteeris lepingut Jaanus Reisner.
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218 sipsikut KIK-i abiga
looduses
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus – KIK toetab jätkuvalt
laste õppekäike loodusesse. Eelmise õppeaasta jooksul käis
Sagadi, Järsi, Lahemaa ja Tallinna loodushariduskeskustes
218 Sipsiku lasteaia last, enamik kahel korral. Loodusest
emotsioonide ja elamuste toel koguti tarkust keskkonnahoidlikuks mõtteviisiks.
Meisterdati asju looduslikust materjalist, õpiti loodust
vaatlema, uurima. Oli põnev ja huvitav läbida matkaradu,
teha tutvust tundmatute loodusobjektidega. Mitmed käigud
lõppesid pikniku või grillimisega lõkkel. Tutvuti loodushoidlike käitumis- ja tegutsemisviisidega, saadi teadmisi
loodusmaterjalide kasutamisest, taaskasutamisest.
Oleme rõõmsad, et loodusharidusprojekti edukalt
läbisime, tänulikud õppeprogrammide juhendajatele Sagadi
looduskoolist, Lahemaa rahvuspargi keskusest, Puhta vee
teemapargist ning Tallinna loomaaia zookoolist.
Rõõmu lisab juunis saabunud otsus rahastada täismahus
me jätkuprojekti, milles uudse tegevusena on vanemate
rühmade järveretk Porkuni järvel Emajõe Lodjaseltsi
viikinglaeval Turm, et tutvuda vee-elu võlude ja ohtudega.
Lodjaselts pakub laevasõidu võimalust Porkuni järvel ka
täiskasvanute gruppidele. Lisanduvad huvilised oleks me
plaanide teostumisele toeks, et laevaretked Porkunil
huviliste vähesuse tõttu ära ei jääks. Kutsume broneerima
enesele laevaretke Porkuni järvel 2018. aasta maikuuks
kontaktilt info@lodi.ee või tel 5 597 3901 toetades nii lasteaia
Sipsik keskkonnahariduse jätkuprojekti.
Mare Tõnisson, projekti koordinaator

Sauna tänav jõudis Käsmu
Kadrina Saunaklubi rajas koostöös Viru Folgi toimkonnaga
Käsmu kaptenitekülla Soome 100. sünnipäeva auks Sauna
tänava, kus sai saunatada seitsmes erinevas saunas.
Projektijuhiks oli Kadrina sauna direktor Andres Nukk.
Lisaks festivalikülalistele huvitusid esmakordselt
ettevõetust ka näiteks Kodukiri, Kuku raadio ja Rootsi Eesti
Päevaleht.

MURUMÄE

MÄLUMÄNG
Juunikuu
lehes

ilmunud pildil
oli Kihlevere
mõisa
peasissekäigu
sisevaade.

Õigesti vastasid
17 mälumänguhuvilist. Nimelt Mirja Vool, Gregor Vool,
Siim Arak, Pearu Nukk, Jaanika Opromei, Marta
Tarassova, Malle Ivask, Aili Tooming, Annaliisa Kangur,
Harald Rahupõld, Tiiu Lausmaa, Jüri Vološtšenko, Ainu
Kirotbek, Are Kivimäe, Neeme Mangulis, Marje Rüü,
Peeter Viira

Uus küsimus

Kes on fotol olev
õnnelik isa?

Vastused teatada:
suusõnaliselt taskutelefonile 502 3846, e-postiga
rystom@hot.ee,
kirjalikult Koidu 21, Kadrina.
Viimane päev on septembrikuu viies päev.
Ikka teie Risto Murumägi.
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8000 eurot: hoolimise uskmatu jõud
Kadrina kandi rahvas on
kolme suvise annetuskampaania abiga teinud imet
nii enese kui abivajajate tarvis.
Kokku on kogutud enam kui
8000 eurot valla bussijuhi
Toomas Tingase tervise
toetuseks, Kadrina kiriku
soojapuhurite ostmiseks ja
tuletõrjeauto Susi
sisustamiseks.
Varem on Kadrina kandi
rahvas 2015. aastal Kultuuritooli kampaania raames kogunud üheksa kuuga 7485 eurot
rahvamajale uute toolide ostmiseks.

Toomas
Neeruti Selts oma juhi Tiiu
Uusküla vahendusel andis
teada ja kutsus 18. juunil üles:
„Algatame Neeruti Seltsi liikme ja hea sõbra Toomas
Tingase heaks annetuste kogumise. Temaga juhtus õnnetus maikuus ja senini on ta
Tallinnas haiglaravil. Ta saab
väga vajaliku ravina lihaste
taastamiseks massaaži vaid 45
min päevas - rohkem ei ole ette
nähtud. Nüüd tuleksime meie
appi – võimaldaks talle raha
eest lisaravi – massaaži. See
annaks suuremad lootused
kiiremaks taastumiseks. Nagu
piiskadest moodustub ookean, nii oleks ka igast väikesest
summast ikka abi. Toomas on
igati abi väärt! Tehkem annetus Neeruti Seltsi kontole
EE96 2200 2210 2017 2771
Swedbank, märkides selgituseks ”Toomase toetuseks.”“
9. juunist 11. augustini on
kogunenud 134 annetajalt ( sh
4 organisatsioonilt) kokku
5187, 66 eurot, millest oli siis
kasutamata 2400 euro ringis.

Susi
16. juunil jõudis Kadrinasse
vallavalitsuse poolt Soomest

Täna annetuste abil tervist toetav Toomas Tingas on aprillikuisel fotol annetamas
Sinilillekampaaniale
12 000 euro eest ostetud 1992.
aasta päästeauto Sisu nimega
Susi. Et auto auto saaks
Kadrina kandi rahva turvalisust tagada vajas see sisustamist. „On tarvilikud uued
rehvid, veljed, voolikud, otsikud, joatorud, ujuvpump veekogudest vee võtmiseks, GPS
jne. Kokku vähemasti 5000
euro eest varustust,“ andis
teada kampaania eestvõtja
Mati Tiiter.
Ülekandeid Susi sisutamiseks saab teha Kadrina
Vallavalitsuse arvelduskon-

tole EE76 2200 0011 2018 4216
märkides ära annetaja või
esindatava organisatsiooni
nime ja märgusõna „susi“.
Lisaks ootab annetuskarp
tuletõrjemaja seinal.
Augusti keskpaiga seisuga
oli koos 1540 eurot, sh mitterahalised annetused Saaremaa ja Kadrina ettevõtjailt
kuue velje näol.

Kirik
Aprillis kutsus EELK Kadrina
kogudus üles annetama, et osta pühakojale kaks soojakiir-

gurit hinnaga à 2200 eurot, mis
mõnes pühakojas juba soojust
levitavad. „Head inimesed,
annetage soojuskiirgurite ostmiseks kirikusse, kirikus ei
pea külm olema. Kütame
kirikut,“ kutsus üles kirikuõpetaja Meelis-Lauri Erikson.
Annetusi saab teha EELK
Kadrina Katariina koguduse
arvele EE34 2200 2210 6642
9598 või siis kohapeal annetuskasti. Augusti alguse seisuga oli koos 1223,4 eurot.
Kampaaniad jätkuvad.

Toomas Tingase tänu
Head inimesed, minu üllatus ja õnn olid suured kui sain Tiiu Uuskülalt teada, et
Neeruti Selts on algatanud korjanduse mu tervise taastumise toetuseks.
Veel suurem oli üllatus ja õnn, kui sain teada, et annetuste kogusumma on küündinud
üle viie tuhande euro. Midagi sellist oleks olnud raske loota või ennustada, selline headus
teeb südame soojaks.
Teie annetatud raha eest olen saanud massaaži ja pikemat haiglaravi kui tavaliselt ette
nähtud. Pean tunnistama, et täna ei tea ma ühtegi nime, kes on mulle annetanud, kuid tean,
teid on uskumatult palju. Harva möödub päev kui ma teie, mu tundmatute toetajate peale
ei mõtleks.
Loodan, et kui kord jalad te toetusel alla saan, siis ütlen teile Kadrina vahel kohtudes ka
silmast-silma suure tänu. Praegu kasutan selleks ajalehe vahendust, kuigi raske on leida
sõnu ütlemaks kõike, mida südames tunnen.
Tuhat tänu, hea Kadrina kandi rahvas.
Olgu teil tervist, jõudu ja silmasära, aga mis peamine, headust.
Maailm püsibki ilul ja headusel.
Tänulikult, teie Toomas.

EÕM malevarühma kolmeteistkümnes töösuvi
Ühtekokku juba 16. Kadrina EÕM malevarühm lõpetas edukalt
kaks nädalat RMK alluvuses metsaistikute rohimise töö. Pole
just palju tööandjaid, kes alaealistele tasuvat ja eakohast tööd
pakuvad. Olen koos malevlastega tänulik Ilmar Paalile ja RMKle, kellega on meeldiv koostöö kestnud juba 11 aastat. Loodame
selle jätkumisele ka tuleval aastal.
Kõige paremini võtab kahenädalase töösuve kokku noorte
poolt vaadatuna Mari Miilpalu: „Malevasuvi jääb meelde
raskemana kui eelmine. Olid langid, kus kõrvenõges või
põdrakanep oli üle pea; osadel lankidel oli palju oksavaale,

millest pidi üle ronima. Vaatamata raskustele sai vastu palju
positiivset, mis muutsid tööpäevad väga toredaks. Kindlasti oli
üks nendest seltskond. Väga lahe oli ka see, et sai endale vahel
mõne mustika või metsmaasika suhu pista. Tore, et iga päev oli
metsas näha mõnd elusolendit – kährik, rebane, kits, põdrad,
rästikud, nastikud, jänesed, herilased.
See malevasuvi oli küll minu viimane, kuid need kaks
nädalat muutsid suve väga huvitavaks!“
Rutt Kuusemäe, EÕM malevarühma juht

Koolinoored unistasid rahvusvaheliselt
Augustis tõmbame Kadrina
Keskkoolis joone alla kolm
aastat kestnud Erasmus+ projektile pealkirjaga Eutopia+,
milles nagu ka nimi viitab,
kavandati kogu Euroopa tulevikku, loodi niiöelda Euroopa
utoopia.
Et tulevikku kavandada,
on vaja teadmisi olevikust ja
minevikust. See tähendas
enda kurssi viimist eri eluvaldkondadega. Näiteks Iirimaa kohtumisel olid teemaks
keeled, Itaalias sotsiaalmeedia, Saksamaal keskkond,
Eestis tööhõive ja Portugalis
demokraatia. Õpilased tegid
teemade kohta paeluvaid ettekandeid, kasutades kõikvõimalikke tehnilisi vahendeid. Vaagiti üksteise esitlusi,
pakuti rühmatöödena tulevikulahendusi. Nii sündiski EU-

topia – utoopiline pilt tuleviku
Euroopast.
Kolme aasta jooksul sai 20
õpilast ja 4 õpetajat käia vaatamas, kuidas elatakse Iirimaal, Itaalias, Saksamaal ja
Portugalis. Vaid Türgis, kus
meie partnerid samuti elavad,
jäi poliitiliste segaduste tõttu
käimata. Õpilased mekkisid
kohalikku elu, elades seal
peredes ja said omakorda Eestis võõrustada sõpru oma
kodus. Just suhtlemine, eri
kultuuride kogemine ja enda
uues keskkonnas proovilepanek on selliste õpilasprojektide kõige olulisem osa.
Eleonora Lisette Rjabinin
kirjutab: „Minule andis projekt julgust. Huvitav on näha,
kuidas inimesed mujal maailmas elavad, koolis või tööl
käivad. Sain nädal aega olla

Portugali õpilase Henrique Governo loodud projekti logol riikide
sümbolid – Portugali laulu, fadot esindav 12-keelne kitarr, Pisa
torn Itaalias, Saksa õlu, Iirimaa ristikhein, Türgi Fatima käsi ja
Eesti Oleviste kirik.
Portugalis, mis oli minu Eestis
elamisega võrreldes vägagi
erinev.“ Johanna Angela
Bremen lisab: „Projektis osalemine andis mulle parema
mõistmise, kui erinevad inimesed ikka on. Isegi Saksamaal, mis on üsna ligidal, olid
mõned minu jaoks tavalised

asjad täiesti võõrad. Näiteks
said seal kõik šoki kui kuulsid,
et meil on tihti keset metsa
üksikud talud. Neil väidetavalt sellist asja üldse pole.“
Merike Sikk,
projekti koordinaator
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Hulja romurallijad tuunivad autosid ja alevikku
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KULTUURIKALENDER
Pühapäeval, 27. augustil kell 18
Kadrina sauna 60. sünnipäeva prii piduõhtu Kadrina
sauna juures. Prii saun, üllatused, kontsert, siga vardas.
Esmaspäeval, 11. septembril kell 10-16
RA Optika silmakontroll Kadrina Rahvamajas. Vajalik
eelnev registreerimine telefonil 385 2603 või 5 698 1972.
Reedel, 15. septembril kell 18
MTÜ Kadrina kirjandusklubi kutsub klubiõhtule Kolu
mõisa. Külas Haljala rahvamaja näitering Andrus Kivirähki
näidendiga “Kaheksa varbaga kuningas”. Osavõtust teatada 5. septembriks 325 0107 või raamatukogu@kadrina.ee.
Laupäeval, 16. septembril kell 12
MTÜ Neeruti Seltsi korraline üldkoosolek-konverents
– Kes oli Mõndaverest pärit Peeter Schneider - Kadrina
rahvamajas. EV Välisministeerium, pressi- ja infoosakonna
nõuniku Jüri Trei kureeritava fotonäituse Peeter Schneideri
teemal avamine. Osaleb ajaloolane Ago Pajur.
Teisipäeval, 19. septembril kell 18.30
Huviklubi Cadencia korraldatud loeng „Oska olla
õnnelik” Kadrina Huvikeskuses. Lektor futurist ja
inimvõimekuse koolitaja Alar Ojastu. Info 5 855 1161.

Kui Andre Algpeus ostis
igaks juhuks ära Hulja mõisa
kunagise hobusetalli, polnud
tal aimugi, mida sellega peale
hakata. Hoone, hoolimata räämas seisust oli kihvt, tuletõrjedepoo ajast pärines katuse
torn, mida ka kiriku omaks
peetud. Tegelikult oli seda
vaja voolikute kuivatamiseks.
Täna on hoone Hulja 22liikmelise Auto-Motoklubi
koduks.
Nii Algpeus kui klubi
sekretär-asjaajaja Rauno Tõevälja ning lihtliikmed Tauno
Salusoo ja Eduard Kondrat
rääkisid särasilmil 2014 aastal
tuule tiibadesse saanud missioonist teha Huljast romurallijate pealinn.

Täna käib tallidest ehitatud töökodade juures vilgas
tegevus nii romude rallideks
putitamisel kui vanemapoolsetele veeremitele uue hingamise andmisel. Tulevikus
tulevad majja rehvitöökoda ja
autode taastamise ruum.
Lisaks töökodadele on olemas toekas saun autoremondi
ja romurallimise järgse mustuse mahasaamiseks. Tünnisaunaga terrass nii meeste kui
ka perede jaoks sündis juhuslikult, sest kuhugi oli lihtsalt
vaja mahutada kingituseks
saadud saunatünn.
Et mehed kogu aeg ainult
töökojas-garaažis ei elaks, valmis Hulja teise otsa, Matsimoka kõrvale kunagise võsa

asemele grillplats nimega
Kunku. Tihti tõuseb sealt suitsu ja parematel grillhetkedel
on koos nelikümmend külalist. Baasiks on auto-motomehed oma naistega, lapsed,
sõbrad takkatippu. Üheskoos
käiakse ka klubi garaažides
talgutel, et valmis saaks teise
korruse ruumid.
Kes tahab näha kui räämas, pealgi veel kinnilöödud
akendega nägi Hulja mõisatalli ümbrus enne klubi toimetamisi välja, vaadaku Goolge
maps teenuses selle kandi
tänavavaadet.
Kui täna toimub Rakveres
romuralli, on kõnekas osa
pealtvaatajatest ja fännidest
Huljalt, erinevaid ekipaaže

tuleb kohale kuni 10. Nii
ollakse juba tuntud tegijad. Et
Hulja veelgi enam autondust
edendada saaks on meestel
huvi omandada mõni maatükk, millele rajada romuring
ja talvel jäärada. Ikka ringikujulisel trassil võistluste
pidamiseks ja Huljale tähelepanu toomiseks. Seega, maaomanikud, andke teada!
Kontakte oodatakse ka
autoomanikelt, kes ei tea,
mida õues või garaažis roostetava romuga peale hakata.
Hulja mehed lubavad sellele
uue elu ja väärika lõpu anda.
Rein Sikk

Vohnjas vihisesid vibunooled Kirik sai sünnipäevalogoks
3.-7. juulil toimus Vohnja mõisas MTÜ Vohnja Päikesekiire
algatusel juba kuues vibu- ja loovuslaager, mida toetasid
Leader-programm ja Kadrina Vallavalitsus.
Lapsed valmistasid endele vibuvarustust: vultareid, käe- ja
sõrmekaitseid aga ka nooli ja õuele vibulaskmismatte. Käidi
külas Lontova seikluspargis ja Juminda vabatahtlike päästjate
juures.
Ja loomulikult treeniti vibulaskmist, mida viimasel laagripäeval traditsioonilise Robin Hoodi näitemängu käigus lastevanematele ja külarahvale demonstreeriti. Sel aastal kandis
etendus nime “Robin Hoodi laskevõistlus Nottinghamis.”
Lisete Laisaar

Merili Sirvelile krossimeistri
tiitel

Kadrina-Haljala
juurtega kohaliku
elu fänn Karin
Kalmiste disainis
Eesti Vabariigi
100. aastapäeva
logoks oma vanaonu Aleksander
Tepper-Salumetsa ligi sajanditaguse jäädvustuse.
Võimaluse selleks
andis EV 100
v e e b i k ü l g
https://www.ev
100.ee/minulogo
, kus igaüks saab
luua südamelähedasel teemal oma logo.
Kellel on juhtumisi olemas Aleksander Tepper-Salumetsa fotosid
või andmeid ta tegevuse kohta Kadrina kandis on lahkelt oodatud Karin
Kalmistega kontakti võtma aadressil karin.kalmiste@gmail.com .

Kadrina Karud alustasid

Pildistas Asko Nurm
Kadrina Keskkooli õppur Merili Sirvel võitis Eesti meistritiitli
23. juulil Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskuses toimunud
Eesti Jalgratturite Liidu ja MTÜ A&T Spordiklubi poolt
korraldatud Eesti Meistrivõistlustel maastikurattakrossis.
Vastne meister kirjutas oma FB kontole võidu järel: „Eesti
meister XCO-s! Üks unistus jälle täitunud - sain selga oma
esimese sini-must-valge särgi. ☺ Järgmisel aastal juba eliidi
naistega ühel stardijoonel!“

Kadrina kandi ja siinse
korvpalli tunnustiim Kadrina Karud alustas 1.
augustil treeninghooaega.
„1. augustist läheb andmiseks aktiivsete treeningutega,“ teatas võistkond
oma FB kontol.
14.-18. augustini toimus Kadrina Karude Porkuni treeninglaager.
Karud ootavad oma ridadesse uusi homse korvpallitaeva
tähti alates 1. klassist. Täpsem info treener Raivo Tribuntsovilt
509 4738 või raivo@antrena.com.

Laupäeval, 30. septembril kell 10
Neeruti Seltsi retk Raasiku kanti, tagasijõudmine
umbes kell 17. Retkejuht on Erich Petrovits.
Eelregistreerimine tel 5 552 5314 või neerutiselts@hot.ee.
Kolmapäeval, 11. oktoobril kell 18.30
Huviklubi Cadencia korraldatud loeng Kadrina
Huvikeskuses. Feng shui - iidne Hiina
ruumikorralduse meetod, mille eesmärk on saavutada
harmoonia keskkonnaga. Koolitajateks Siret ja Janno
Seeder (Seeder Konsultatsioonid OÜ). Info 5 855 1161.

Rakvere teatri näitleja, Loobu küla, Karjapõllu talus
elav Ülle Lichtfeldt jagab igas vallalehes mõnd
(kultuuri)mõtet.
Mul on uhke elada vallas, kus asub aasta parim küla!
Õnnitlen kõiki inimesi, kes Läsna-Loobul
elavad, kogukonda panustavad, sest parima küla
teevad inimesed!!!
Sõbrad, nautigem
nüüd loodetavasti
pikka sooja
sügiseootust ja
ka sügist.
Muide, metsas on
juba seeni...

Ülle ütleb

Hulja autoklubilased vasakult – Rauno Tõevälja, Tauno Salusoo, Andre Algpeus, Eduard Kondrat.

Kolmapäeval, 27. septembril kell 19
Huviklubi Cadencia korraldatud loeng “Tervislik
eluviis” - 10 soovitust, kuidas olla paremas vormis,
Kadrina Huvikeskuses. Lektor tippsortlane, kulturist,
koolitaja, toitumisspetsialist ja treener Ott Kiivikas.
Info 5 855 1161.

Põllumasinatest pink Eestile
Kui mõneski kohas Eestis vaevatakse pead, kuidas tähistada
sünnimaa 100. sünnipäeva, siis meil on mõni plaan juba küps.
Tutvustame.
Vabariiklik naismehhanisaatorite kokkutulek – sellist nime
kannab Huviklubi Cadencia, Kaasikmäe talu ja abiliste kingitus
Eestile. Ettevõtmine leiab aset 2018. aasta 2.-3. juunil Kadrina
rahvamajas ja staadionil, koosnedes kokkutulekust ja perepäevast.
Kokkutulekule ootame sadakonda südikat naist üle Eesti.
Enamus neist on juba vanemad, kuid oodata on ka nooremat
generatsiooni. Oodata on huvitavaid, prominentseid külalisi.
Aja säästmiseks pakume külalistele vaadata Kadrina valla
virtuaalekskursiooni.
Perepäeval tutvustame esivanemate maaeluga seotud
pärandit. Talunikud toovad vaatamiseks nii vanaaegseid
tööriistu kui ka tänapäeva tehnikat. Näha saab väiksemaid
koduloomi, teha ponisõitu. Käsitöömeistrid panevad püsti
toreda laada, toimuvad võistlused lastele, peredele. Meeleolu
loovad lõõtsamehed, kapell, rahvatantsijad.
Heatahtlikud loomakasvatajad tulid välja ideega pakkuda
perepäeval osalejatele vana aja pidupäeva kombe kohaselt
vardas küpsetatud liha.
Sündmuse jäädvustamiseks kingitakse Eestile ja Kadrina
vallale vanadest põllutöömasinate osadest valmistatud pink,
mis valmib talunike koostööna.
Marge Mägi, üks korraldajaist
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KODUKANT

AUGUST 2017

VOLIKOGU

Palju õnne!
Juubilarid

VALLAVOLIKOGU ARUTAS JA OTSUSTAS

Juulis

Augustis

28. juuni istung Kadrinas
1. Volikogu kuulas ära valla äriühingute AS Kadrina Soojus, OÜ Kadrina
Kommunaal, OÜ Kadrina Hooldekodu ja sihtasutuse Kadrina Spordikeskus
tegevjuhid, kes andsid ülevaate 2016. aasta majandusaastast. Seejärel kinnitas
volikogu valla 2016. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande.
2. Volikogu muutis otsust 2017. aasta 15. oktoobri valimiste kohta seoses
Sootaguse küla taastamisega ja valla asustusüksuste nimekirja kandmisega.
3. Volikogu andis kümneks aastaks kasutusse kolm valla munitsipaalkorterit ja
määras üüri suuruse.
4. Volikogu täpsustas valla haridusstipendiumi määramise korda.
5. Volikogu määras audiitori – audiitorbüroo Audit&Consult OÜ valla konsolideerimisgrupi majandusaasta aruannete auditeerimiseks aastani 2019.
6. Volikogu võttis vastu Kadrina valla elamute vee- ja kanalisatsioonisüsteemide
rajamise või parendamise toetamise korra, et hõlbustada toetuste saamist.

Kadrinas saab hambaravihüvitist
Kadrina Hambaravi OÜ on sõlminud lepingu Eesti Haigekassaga, et riiklik
hambaravihüvitis jõuaks meie piirkonna inimesteni. Alates 1. juulist hakkas
haigekassa ravikindlustatud täiskasvanute esmavajalike hambaraviteenuseid
hüvitama kuni 30 eurot aastas. Hüvitist kuni 85 eurot aastas saavad aga - vanadus- ja
töövõimetuspensionärid, osalise või puuduva töövõimega inimesed, üle 63-aastased,
rasedad ja alla 1-aastaste laste emad.
Hambaravihüvitist saab kasutada ainult haigekassaga lepingu sõlminud
hambaarstide juures ja ainult haigekassa poolt määratud teenuste eest tasumisel, mis
on täpsemalt kirjas leheküljel www.haigekassa.ee. Visiidil tasub vähemalt 50 %
raviarvest patsient ise. Kõigi muude teenuste eest maksab patsient täishinda vastavalt
hambaarsti hinnakirjale.
Kadrina arstide vastuvõtuajad
Täiendav info Kadrina
Jane Pulver
esmaspäev 9.00-16.00
Tervisekeskuse kodulehelt
https://kadrinatk.ee/
Maire Kruusimägi teisipäev 11.00-17.00
või telefonilt 325 0925.
Vitali Rudenok
neljapäev 9.30-17.00

Viis neiut käivitab smuutifirmat
Motivatsioonilaks - sellist nime hakkab
kandma Kadrina Keskkooli viie
naksaka neiu poolt asutatav minifirma.
Neiud on Anita Algus, Getter Volter,
Hanna-Eliise Liivak, Keity Lehtjõe ja
Pauline Lotta Viise.
Nad pöördusid vallaveebi poole
sooviga levitada nende turu-uuringut,
mis ka rõõmuga Kadrina kodulehel ja
FB-s tehtud sai.
9. augustil kohtusid asutajad ja vaatasid üle küsitluse vastused. Vastanuid oli
kokku 492! Välja pakutud võimalikest toodetest sai kõige rohkem hääli smuutide
tegemine, järgnesid heade soovidega/ütlustega tassid. Nüüd ongi kavas nime all MF
Motivatsioonilaks tootmine käima panna.
Fotol Motivatsioonilaksud alates vasakult: allpool Hanna-Eliise ja Pauline Lotta,
üleval Anita, Keity, Getter.
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Minu Kadrina

NÄGEMISKONTROLL ja PRILLIMÜÜK KADRINAS !
Kutsume vallarahvast oma silmi kontrollima ja prille ostma!
Ootame Teid 11.09.2017 alates kella 10.00
Kadrina Rahvamajas, aadressil Viru 14
Nägemiskontrolliks tuleks eelnevalt registreerida telefonil 5 698 1972
Silmakontroll maksab 10 eurot ja on prillitellijale tasuta !

Mälestame
ÜLO JOOSANI
7.08.1932–31.05.2017

LIIA-MELAINE MAASIK
28.11.1931–25.06.2017

EHA KRIISLEHT
21.06.1932–02.06.2017

VENDA VINT
07.08.1947–01.07.2017

FELIKS LOIT
02.03.1949–10.06.2017

KALJU KOBIN
08.12.1939–08.07.2017

ARVI KUKK
08.05.1940–17.06.2017

ENNO SOOSALU
09.10.1939–20.07.2017

HILMA MOOR
14.01.1927–18.06.2017

ANNE TRUVE
29.10.1940–22.07.2017

LINDA HLJAMOVA
07.10.1927–20.06.2017

SOFIA FATHULLINA
28.01.1940–26.07.2017

ILME NÕMM
26.08.1929–25.06.2017

VIKTOR MERKULOV
10.09.1948–30.07.2017

Toimetaja Rein Sikk
Küljendanud VR Kirjastus

tel: 322 5631 või 501 2487

Täname Lääne-Viru
Pimedate ühingu
liikmeid
Toomas Tingase
tervenemiseks
tehtud annetuse
eest!
Täname Teid,
Margus Sirvel, et
aitasite eksinud
matkajaid!
Tulen üüriliseks
Kadrina era
kivimajasse, kus on
soe vesi sees kui
saan omaette toa
elamiseks.
Telefon 523 0428.
Müüa 1toaline
keskküttega korter
Väike-Maarjas 1.
korrusel.
Hind 7000 eurot.
Tel 523 0428.

Nele Normak
Coca-Cola Balti Jookide ASi avalike
suhete juht, Eesti Karastusjookide
Tootjate Liidu juht

Mis seob teid Kadrinaga?
Olen Kadrinas kasvanud, lasteaias,
koolis käinud ja innukalt sporti teinud.
Minu ema elab siin ja temal külas käies
on säilinud kontakt Kadrinaga.
Mis on Kadrinas maailma parim, aga
kus leidub veel arenguruumi?
Ma arvan, et keegi ei sooviks sellist
survet, et olla maailma parim iga päev ja siis seda kogu aeg tõestada. Mulle meeldib vaadata
tulevikku ja mõelda, et mida uut võiks näha ja teha, kuidas ennast proovile panna. Sama näen oma
kodukandis.
Kadrinlaste suurimaks väärtuseks on aktiivne kogukond – entusiastlikud ettevõtjad, eri tegevuste
eestvedajad. Nii peabki. Kes siis ikka meie elu muudab, kui mitte meie ise!
Loomulikult oleks tore näha Kadrinas rohkem elanikke, sest siin on väga hea keskkond kasvamiseks
- lasteaed, kool, muusikakool ja erinevad vaba aja veetmise võimalused (ujula, staadion, spordisaal).
Mida veel tahta?!
Kuidas saate ise Kadrina elu arengule kaasa aidata?
Kadrina kooli aastapäeva vilistlaste päeva raames on mul olnud võimalus rääkida praegustele
õpilastele oma kooliteest, valikutest ja väärtustest, millest lugu pean.
Ma arvan, et see ongi iga kadrinlase missioon isegi kui ta siin ei ela, kasutada võimalust ja rääkida oma
tegemistest. Kinnistada nii endale kui teistele, et väikesel kohal on jõud. Peab lihtsalt julgelt unistama ja
ette võtma!

e-post: rein.sikk@kadrina.ee
Trükiarv 2500 eksemplari

Kadrina vallavalitsus tel: 322 5600
Rakvere tee 14, 45201 Kadrina

e-post: kadrina@kadrina.ee
www.kadrina.ee

