Kõigi maade kadrinlased, hoidkem ühte ka uuel aastal!
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Kadrina valla ajaleht

Kaunist ja imelist meile kõigile!

ITi ja nutifestival CADrina tänab ja kiidab kõiki, kes
tegutsesid, et Kadrina kandi tunnustegu seitsmendat korda
teoks saaks, säravamalt ja vägevamalt kui kunagi varem.
Üheskoos oleme ajaloo tegijad nii siin Kadrinas kui ka
Eestis ja kogu Euroopas, sest CADrina on tõeliselt unikaalne
ettevõtmine. Nii kõlasid ju tunnustussõnad festivali finaalis
auväärsete külaliste suudest, alates kolmest ministrist ja
hinnatud ettevõtjaist.
Seega: kes pole CADrinal käinud, see pole Kadrinat näinud!
Aasta pärast teeme seda jälle.

Meie oma kirik
Kirik ei ole ainult see torniga vana maja, kus on orel ukse kohal
ja kus on külm, vaid kirik on eelkõige inimesed. Juba umbes
viissada aastat on inimesed soovinud, et meil oleks siin oma
kirik. Ja tänu Jumalale, neid inimesi leidub ka praegu.
Kirikus on tihti palvetatud me rahva ja kogukonna eest,
terve Kadrina valla ja selle inimeste eest. Sageli kuulutatakse
välja leerikursusi. Leerimajas toimetab pühapäevakool tubli
õpetaja Karin-Kristeli juhendamisel. Suvel toimus traditsioonilise leerilaagri asemel hoopis palverännak mööda kaunist
põhjarannikut Käsmust Viru-Nigulasse. Palverännak korraldati koostöös Rakvere Kolmainu kogudusega. Järgmisel
aastal on plaanis jälle tavapärane noorte leerilaager Toolse
kämpingus. Regulaarsed on tunnid uurimaks Piiblisse
kirjapandud sõna ja õppimaks palvetama. Meil on tubli
laulukoor koorijuht Anu juhatamisel ja esmaklassiline
orelimängija Külli. Kirikus on olnud mitmeid kontserte.
Kalmistuvaht Mare jälgib korda surnuaias ja küllap korjaks
üles ka selle viimase mahalangenud lehekese, kui saaks.
Juhatuse esimees Jaanus on kirjutanud rahataotlusi, et
remontida leerimaja ning kirikut.
Kirik elab annetustest. Igaüks on kutsutud osa saama
kõigest, mis kirikus toimub ja tehakse, kuid ka oma panust
andma. Kui see panus on jäänud väikeseks või juhuslikuks,
siis saab kogudusel seda raskem olema. Oleme seda küllalt
kogenud. Kirikule annetades näitame välja oma hoolimist ja
tahet, et meie kirik võiks jätkuvalt olemas olla ning jõuab ka
edasi areneda, sest on see ju meie oma kirik.
Soovin kõigile väärtuslikke saabuvaid jõulupühi ning
tervist ja rõõmu uude aastasse!

Aasta 2017 tuleb sünnipäevarohke – Kadrina vald 25, Kadrina lasteaed Sipsik 40, Kadrina saun 60, Kadrina Keskkool 115.
Kakskümmend aastat tagasi, 1997, said valla äriühinguteks Kadrina Hooldekodu, Kadrina Kommunaal, Kadrina Sport ja Kadrina
Soojus. Siin, valla kalendrifotol, mille pildistas ja kujundas Avo Seidelberg, on koos osa me Kadrina, Hulja ja Vohnja lasteaialastest,
keda kokku vallas enam kui 270. Nemad on meie tänase töö pärijad ja paljuski ka põhjus. Head, head, head!

Võduvere jõulud kiigega

Meelis-Lauri Erikson, kirikuõpetaja

Vahetult lume saabumise eel sai Võduvere küla valmis
uue külakiige ja ootab kõiki, hoolimata ilmast, külaplatsile kiikuma. Eelmine Võduvere külakiik rõõmustas
kiikujaid 10 aastat enne kui katki läks. Pea kolm aastat oli
Võduvere ilma kiigeta.
MTÜ Võduvere sai kiige ehitamiseks abi KÜSK-ist ja
Aru Grupist. Eriline tänu Juhan Viisele. Postid tõstis
oma tehnikaga paika Väino Piiskoppel. Pildil on
kiigemeistrid: paremalt Avo Mumm, Mihkel Viise ja
Kalev Kais. Meeste väitel on kiige metallkonstruktsioonid Eestis enneolematud, puit aga ülihästi immutatud, mis kokku teebki Võduvere kiigest Eesti tugevaima, millel saab kiigerõõme loodetavasti nautida läbi
aastakümnete.

Pritsimeestel 150 väljasõitu
Kui läinud aastal tegid Kadrina priitahtlikud pritsimehed 139
väljasõitu, siis tänavuse detsembri keskpaigaks oli see arv juba
150. „Kas iga rekord on purustamist väärt,“ arutles seepeale
päästekomando liige Raido Nagel. Ja nentis: „Tuleme appi,
kui vaja, aga pühad on palju paremad ilma meieta!“

Tihane tõi auhinna
Selle tihasepildga
võitis Kadrina Keskkooli õppur Mirjam
Mäekivi 11–13-aastaste vanuserühmas
EENeti 2016. aasta
arvutijoonistuste
võistlusel Ornitoloogiaühingu eriauhinna. Tööde arvukuse poolest oli
Kadrina osalenud
koolide pingereas kolmas (173 esitatud pilti) ja õpetaja Piret
Särg juhendajate pingereas teine (162 juhendatud tööd).

Virulased maasportlaste
juubeliraamatus
70. sünnipäeva tähistanud maaspordiliit Jõud andis välja
mahuka ajalooraamatu, mille juhatab sisse Kadrina vallakodanik Indrek Saar. Lääne-Virumaa Spordiliidu toimetamiste juures leiab maakonna „spordivedurina“ äramainimist
vallavanem Erich Petrovits, kes annab ka pika intervjuu oma
spordielust. Lisaks mainitakse näiteks tublisid ratturõdesid
Sirveleid, pildil on esindatud Rummode spordipere.

Sajandi
sündmus: 50
jõuluvana
saabub külla
„17. Ülemaaline jõuluvanade konverents toimub 2017. aastal LääneVirus, peamiste peatuspaikadega
Kadrinas ja Rakveres. Sellise otsuse
langetasid Eestimaa Jõuluvanade
Ühenduse 46 jõulutaati, memme,
päkapikku ning põder Ruudi. Samuti oli tähtsa otsusega nõus Rootsi
taat Tomten. Tähtis kohtumine Lääne-Viru laste ja peredega saab toimuma 2017 aasta advendikuu alguses
sõltumata sellest kas sajab lund või
vihma, paistab päike või kuu,“ nii
andis teada Eesti jõuluvanade eestkõneleja, jõuluvana Ärni.

Ju näeme sellist pilti 2017. aasta advendi aegu Kadrinas, kahtlematult sajandi sündmus!
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Kes on Kadrina valla Aasta Tegija 2016?
Rahvas valib
Taas saab Kadrina vald kolm aasta tegijat. Tublimad valitakse majanduse, spordi ning hariduse ja kultuuri kategooriates, igaühes viie nominendi hulgast. Valimine kestab nii veebisaidil
www.kadrina.ee kui valla raamatukogudes 15. jaanuarini 2017. Samuti võib oma arvamuse avaldamiseks kasutada siin lehes ära trükitud hääletuslehte.
Võitjaid ning kõiki nomineerituid austatakse Eesti Vabariigi sünnipäevapeol 2017. aasta veebruaris. Iga kategooria võitja saab au ja kuulsuse ning 1000 eurot auhinnaraha.

MAJANDUSE VALDKOND
Nominendid

Piret Voogre – pulmade lilleseadja,
Vihula lille-emand, lillepoe pidaja
Piret Voogre tuntus ja tublidus
lilleseadjana kasvab. 2016. aastal tegi ta
kujundusi kümnetele pulmadele,
laulatustele, registreerimistele Vihula ja
Sagadi mõisates, Vainupea kabelis,
Kadrina kirikus, Maidlas, Eismal,
Käsmus, aga ka Tapa raudteejaamas. Ta
on Vihula mõisa lilleseadja, ürituste ja
konverentside kujundaja. Kadrina kõige
eripärasemate kimpude valmistaja.
Otepää suusavõistlusedki ei saa ta
lilledeta hakkama.

Anna-Margarita Nukk – Tristvere
kohviku viimine Eesti Toiduteele
2. sünnipäeva tähistanud Tristvere
kohvik on ainuke igapäevaselt
lahtiolev toitlustus- ja majutuskoht
Kadrinas. Tuntuse taga seisab
paljuski perenaine AnnaMargarita Nukk. Liitumine Eesti
Toiduteega on kvaliteedimärgiks.
Kohvik pakub teemaüritusi,
näitusi, koolitusi, välitoitlustust.
On Rakvere Ametikooli
õppebaasiks, korraldab kohalike
toodete müüki. Piduõhtusöök chef
Timo Ruutoga tõstis pakutud
road Eesti tipprestoranide
tasemele.

Hõbeda mõis – kitsejuustude
turuletooja
OÜ Hõbeda Mõis ehk
kitsefarm on kahepereettevõte,
mis alustas 2015 aastal. Tuntus
saabus tänavu koos
kitsepiimajuustude turule
toomisega. Lisaks erilistele
maitseomadustele on see
oluline, kuna Kadrina kandis
oma juustumeistreid polnud.
Enim on tähelepanu pälvinud
küüslaugu ja kukeseentega
juustud. Kitsekavatuse ja
juustutegemise on farmerid
nullist selgeks õppinud.

Rutt Kuusemäe – Kadrina
EÕMi 15 rühma juht
2005–2016
Noori, kes Kuusemäe käe all
EÕM-is tööharjumuse ja esmase
majandusõppe saanud, on
kokku 243. Tänavu töötas kahes
rühmas 28 noort. „Olen
püüdnud õpetada neid mitte
ainult tööl käima, vaid ka tööd
tegema. Lõunapauside ajal
rääkisime, milline on Eesti
palga- ja maksusüsteem,“
tutvustas teenekas kehalise
kasvatuse õpetaja ja
spordiorganisaator oma tööd.
EÕM-i rühmade T-särkidest
Kuusemäe kogus saab vahva
näituse.
OÜ Metallituba – Kihleverre tööstushoone
ehitamine, seinamaali loomine
Triin ja Aleks Tominga juhitav Metallituba
rekonstrueeris Kihleveres kunagise
katlamaja juba kaugelt pilku püüdvaks
tööstushooneks, mille välisseina kaunistab
unikaalne krohvile kujundatud maal
naissepast. Metallituba on loonud töökohti
väljapoole suuri asulaid. Triin Tominga
juhitav meeste kollektiiv on Palmse
metallifirmade poolt hinnatud tubli
alltöövõtjana.

Lisaks olid tublid
●

●
●

●

Hulja Raineri lihatööstus –
kadrinlaste toidulaua rikastaja
rändkaupluse abil
Valge kauplus – uus tulija Kadrina
kaupluste sekka
Vanavara ait – uus tulija Kadrina
kaupluste sekka, kollektsionääride
vaimustaja
Raido Nagel – ettevõtlik, usin
arborist, priitahtlik pritsimees,
Abivalmis Vallakodanik suure
tähega

KULTUURI JA HARIDUSE VALDKOND
Nominendid

Külli ja Meelis-Lauri Erikson – aasta
kirikumuusik ja veebimõtiskluste autor
Tänu Eriksonide tandemile on Kadrina kirik
aina enam Kadrina kristliku vaimsuse
keskmes. Avatus, kontserdid organistidelt nii
Eestist kui laiast ilmast. Oreli ja orelirõdu
restaureerimine, oreli tutvustamine
huvilistele. Ülemaalist tähelepanu on
tõmbamas kirikuõpetaja unikaalne
iganädalaste mõtiskluste sari vallaveebis.

Läsna külateater – lavastusega „Kõrboja peremees“
vaimustaja
Tammsaare „Kõrboja peremees“, meie Romeo ja Julia
lugu on pähkel, mida ei hammusta katki iga kutseline
teater. Läsnal saadi kiiduväärselt hakkama, nii kõlasid
hinnangud. Pealegi lõid lavastuses kaasa kõik soovijad.
Trupist leiti nii 4-aastase Villu kui ka 75-aastase tädi
Madli osatäitjad. 740 pealtvaatajat paljudest Eesti
paikadest kolme etendustalu õuedel ei tutvunud
üksnes teatri, vaid ka kohaliku eluoluga.

Marge Gross – Kadrina keskväljaku haljastuse autor, asula
lilleiluga täitja
Marge Grossi projekteeritud ja teostatud Kadrina keskväljaku
haljastus on tase, milleni suuremadki asulad ei küündi. Ta on
rajanud roosipeenrad vallamaja ja rahvamaja juurde, toonud lilled
kastidega tänavatele. Koolimaja esine pilkupüüdev püsikupeenar
tõotab paigale pikaajalist ilusat väljanägemist ja väärtustab
metalligraafikat.
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Ingrid Vaikmaa – raudvarana kooli
edu kindlustaja
Kadrina Keskkooli edu ja tuntuse taga
seisab aastast 1987 õppealajuhataja
Ingrid Vaikmaa. Tema kasvavaks
rolliks on kiirete muutuste ja kooli
tegevuse laiahaardelisemaks saamise
ajal tagada, et haridusasutus annaks
eelkõige väärt haridust. Pidev
maakonna ja Eesti tublimate koolide
tipus olemine on selle tõestuseks.
Vaikmaa on ülemaaliselt hinnatud
autoriteet erivajadustega laste
õpetamise alal.

Lisaks olid tublid
●

Kadrina Segakoor – kontsertreisi korraldamine USAsse
Eestis on vähe taidluskollektiive, kes võivad väita: „New Yorgis aplodeeriti meile püsti seistes
ja pisarsilmil.“ Sama kordus Lakewoodis. Just sellised – südamikud ja ülevoolavad – olid USA
turneelt tagasi pöördunud Kadrina Segakoori muljed. Tegemist oli Kadrina valla kollektiivi
esmakordse USA turneega. Vallaveebis ilmus kogu turnee vältel 11-osaliseks paisunud
reisiblogi, autoriks koorilaulja Ain Suurkaev.

●
●
●
●
●

Vohnja Lastead-Algkool – seitsmekordne Aino Paju nimelise algklasside teatrifestivali
võitja
Julia Ruzu – Kadrina buffide kujunduse autor
Tiiu Uusküla – Neeruti Seltsi digitaalse fotoarhiivi vallaveebile kinkija, seltsi 15.
sünnipäevakonverentsi peakorraldaja
Melaine Liiv – Kadrina Keskkooli keldri gräfiti idee autor
Arturi baar – suurejooneliste kontsertide korraldaja Rõmedal
Kadrina Saunaklubi KSK – kolmandat korda rahvusvahelise žüriiga ülemaalise
väikeõlletootjate konkursi „Kadrina Hää Õlu“ korraldaja, Eesti esimese saunamuuseumi
avaja seltsi 15. sünnipäeval
●

SPORDI VALDKOND

●

Nominendid
Kaul Augasmägi –
NATO testiga
noorsportlaste
toetaja
Võistkondliku
NATO testi
eestvedaja, kes
aitas selle
jõuproovi kaasabil
tõmmata laiemat
tähelepanu
kiiduväärt
algatusele –
Kadrina
Noorsportlaste
Fondile. Tänu
ettevõtluses tegeva
spordilembese mehe taganttorkimisele leiavad
2016. aasta sügisest sest fondist tuge
loodetavasti paljud tulevased Kadrina
spordisangarid või lihtsalt tublid, püüdlikud ja
elus hakkama saavad noored.

Kevin Baumann –
MMil 5. koha
saavutaja, aasta
parim
juuniormaadleja
Baumann on
maailma ja
Euroopa
juunioride
vanuseklassi viies
noormees kreekarooma maadluse
kaalukategoorias
kuni 96 kg. Ta edu
tagalat on aidanud kindlustada pühendunud juhendaja ja
mänedžer Marger Pormann. Mullu detsembris kuulutati
Baumann parimaks maadlejaks juunioride seas ja Pormann
parimaks juunioritreeneriks. Uued väljakutsed seisavad nüüd
ees meeste klassis.

●
●
●

Hääletusleht
Täidetud hääletusleht tuua või saata hiljemalt 15. jaanuariks
kas vallamajja või mõnda Kadrina valla raamatukokku.
Raamatukogus ja selle filiaalides on ka kohapeal hääletamise
võimalus. Elektrooniline hääletusleht on vallaveebis
www.kadrina.ee
NB! Igas kategoorias saab valida vaid ühe tegija.
Aasta Tegija auhinna kandidaadid on
MAJANDUSE VALDKONNAS
❏ Anna-Margarita Nukk – Tristvere kohviku viimine Eesti
toiduteele
❏ Piret Voogre – pulmade lilleseadja, Vihula lille-emand,
lillepoe pidaja
❏ Rutt Kuusemäe – Kadrina EÕMi 15 rühma juht
2005–2016
❏ OÜ Metallituba – Kihleverre tööstushoone ehitamine,
seinamaali loomine
❏ Hõbeda mõis – kitsejuustude turuletooja

Olev Käsperson – Pariisi
kettagolfi raja rajaja
Maakonna esinduslikuma, 18
korviga Pariisi kettagolfi raja
„maaletooja“ on Pariisi Puhkeküla
peremees Olev Käsperson. Neeruti
oosidel kulgevat täismõõdus rada
on kasutajate poolt hinnatud nii
harrastajaile huvitavaks kui
proffidele sobivaks, sest korvid
vajavad tabamiseks head
viskeoskust. Raja läbimiseks kulub
2–3 tundi, mis tagab sportliku
meelelahtuse loodusrikkusi
avastades.
Tõnu Rummo – Kadrina jõeäärse
suusaraja rajaja
Üksnes tänu spordiaktivist Tõnu
Rummo panusele on meil olemas
pidevalt täienev 1,3 kilomeetri
pikkune jõeäärne suusarada
Kadrinas, mida hinnatud nii
koolinoortele sobivana kui ka
täiskasvanuile rassimist
pakkuvana. Rummo on raja
loomisse kaasanud tublisid
abilisi: Aru Grupp, Pixner,
Pomemet, Nuka Auto, Kadrina
Kraana, Kadrina Saunaklubi ja
teised. Kus spordis vaja aidata, on
Rummo alati olemas.

●
●

Räpiduo Vesikas ja Fofkin – laulu „Spordiminutid“
looja ja esitaja
Seidi Lamus-Tšistotin – Kadrina Naiskodukaitse
jaoskonna taastaja
Kristjan Pärnamäe – aktsiooni „Koolikalli“ autor
Juhan Viise – aegade suurejoonelisima ITi ja
nutifestivali CADrina peakorraldaja, Aru Grupi
laiahaardelise sponsortegevuse vedaja
Gerda Ansi – Hulja raamatukogutöö uuele tasemele
tõstja
Priit Jõesalu – HAKA Plasti territooriumil pilkupüüdva
lambapidamise korraldaja
Karl Lindam – tubli abi andja Hulja pargi korrastamisele

Valeri Pormann – uute spordiannete
avastaja 40 aasta jooksul
Üle 40 aasta maadlustreenerina
töötanud, kohalikku spordielu
edendanud Pormanni juurest on ellu
astunud mitu põlvkonda noori.
Pühendunud ja targa treenerina on ta
osanud märgata, eeskujuks olla ning
aidata õigele rajale mõnegi krutskivenna.
Ta suunamisel ja juhendamisel on
maitsnud tippspordi võlu ja valu hulk
maadlejad – seda tõestavad arvukad
meistritiitlid ja –medalid. Mitmed ta
õpilased on saanud võimaluse esindada
Eestit rahvusvahelisel areenil.

KULTUURI JA HARIDUSE VALDKONNAS
❏ Külli ja Meelis-Lauri Erikson – aasta kirikumuusik ja
veebimõtiskluste autor
❏ Läsna külateater – lavastusega „Kõrboja peremees“
vaimustaja
❏ Marge Gross – Kadrina keskväljaku haljastuse autor,
asula lilleiluga täitja
❏ Kadrina Segakoor – kontsertreisi korraldamine USAsse
❏ Ingrid Vaikmaa – raudvarana kooli edu kindlustaja
SPORDI VALDKONNAS
❏ Kevin Baumann – MMil 5. koha saavutaja, aasta parim
juuniormaadleja
❏ Kaul Augasmägi – NATO testiga noorsportlaste toetaja
❏ Olev Käsperson – Pariisi kettagolfi-raja rajaja
❏ Tõnu Rummo – Kadrina jõeäärse suusaraja rajaja
❏ Valeri Pormann – uute spordiannete avastaja 40 aasta
jooksul
Tuhat tänu hääletamise eest, tublide toetamise eest!
Nüüd soovitage seda kindlasti teha ka oma sõbral.

Lisaks olid tublid
●
●
●
●
●
●

Endel Treiman - Hulja käimiskampaania korraldaja
Tõnis Laugesaar – orienteerumises tipptulemuste saavutaja
Maiki Ling – veealuse video filmija, mis viis Neeruti järve
puhastamiseni vettehüppepuki jäänustest
Kadrina EPT – Eriti Pole Treeninud – tõhusa golfipropaganda
tegija
Markus Julius Holmberg – kolmekordne Eesti meister
maadluses
Kadrina Novuse Spordiklubi ja Hillar Elva – Eesti tipptaseme
hoidjad koroonas

●
●
●
●

Heigo Tinno – Rahvaralli karikavõistluse
“Mosseliiga” üldvõitja
SK Kadrina jalgpallimeeskond – kohaliku
vutilipu kõrgel hoidja
HK Nelson – Paisjärve jooksu ja muude
spordiürituste korraldaja
Merili ja Anett Sirvel – kahe peale kokku 14!
Eesti meistrimedali võitjad aasta jooksul

Kokku on nimekirjas 43 tegijat
Kandidaatide esitajad lisaks vallameedia nõukojale olid
Kristo Remmelgas, Eva Ruudi, Marko Teiva, Helen Lauri,
Rita Rammo, Marger Pormann, Anneli Rahuvarm, Annelii
Peikolainen, Eerik Väärtnõu, Arvo Pani, Kristiine Särg,
Krista Kirsimäe, Lea Leisson, Kadrina Õpetajate
Pensionäride Seltsing – KÕPS, Kadrina Huvikeskus.
Kokku 13 isikut ja 2 organisatsiooni.
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KULTUURIKALENDER

Härrad Erich Petrovits ja
Jaanus Reisner, hea
vallarahvas ja volikogu!

Koostab Helena Mägi

Härra Arvo Pani ja tegus
koolirahvas!

Pühapäeval, 1. jaanuaril kell 00.30
Kadrina Rahvamajas Uue aasta trall. Pidu teeb N-Euro!
Broneerimine rahvamaja@kadrina.ee, 5 900 8823
Laupäeval, 7. jaanuaril kell 10
Neeruti Seltsi loodustoas – muuseumitund. Leadermeetme 3.2 toetatud projekt Muuseumitundide ja
mööbli restaureerimise õpitubade korraldamine. Pilet 2 €
Laupäeval, 14. jaanuaril kell 10
Neeruti Seltsi loodustoas: Rahvakalendri tähtpäevad –
taliharjapäev ja teised. Pilet 2 €

Härrad Kaul Augasmägi ja
Aare Pook!
Prouad Ene Heide ja Tiiu
Kaare!
Tänutundes, küünlasäras,
saatke vana aasta ära!
Asemele võtke uus – kaksteist
uutmisnäolist kuud!
Toogu nad erksust meelele,
häid, tarku sõnu keelele!
Kodudele õnne kandku,
tegudele hoogu andku!

Avalik väljapanek
Ajavahemikul 27.12.2016 kuni 11.01.2017 on võimalik
Kadrina vallavalitsuse kantseleis (Rakvere tee 14, Kadrina
alevik) ning Kadrina valla veebilehel (www.kadrina.ee)
tutvuda volikogu otsuse eelnõuga Sootaguse küla
ennistamiseks, Undla ja Leikude külade lahkmejoonte
muutmise ettepaneku ja lahkmejoonte kirjeldusega.
Kõigil asjaomasel territooriumiosal elavatel alalistel
elanikel või kinnisasja omanikel on õigus kahe nädala jooksul
pärast eelnõu väljapanekut esitada eelnõu kohta kirjalikult
Kadrina Vallavalitsusele ettepanekuid, arvamusi ja proteste.
Täpsem info Lea Uuenilt telef 322 5620 või e-post
lea.uueni@kadrina.ee .

DETSEMBER 2016

Lääne-Viru Pimedate ühing tänab Erich Petrovitsi
ja Toomas Tingast bussi eest, millega oleme
saanud sõita Tamsallu, Jõhvi ja paljudesse teistesse
paikadesse!
Soovime rahulike jõule ja head vana aasta
lõppu ka kõigile ühingu liikmetele Kadrina kandist!
Ja Velli Tamm – 91. sünnipäeva puhuks kerget
jalga ja head tervist!

Palju õnne!
Juubilarid
Detsembris

Jõulusõnum
abivalmis
headele
naabritele
Lembitule
ja
Melainele.
AITÄHH!
Olli

Ilusat pesemist
uuel aastal!
Vihaga, kuid vihata!
Ikka Teie KSK,
Kadrina Saunaklubi
Kohtumiseni Kadrina sauna
60. sünnipäeva peol!

Vineta ja Endel Treiman soovivad
Kadrina Õpetajate
Pensionäride Seltsing
KÕPS

vallarahvale kauplustest Hulja
,,Vikerkaar,, ikka ja jälle midagi uut,
rõõmsat ja huvitavat nii jõulu ootuses kui
uuel aastal!

Häid pühi, rõõmsat meelt!
Jalad tatsugu, suud
matsugu!
Autod vuragu, uni
maitsegu!
Alati Teie teenistuses –
Tristvere maja

Kadrina valla raamatukogu ja MTÜ
Kadrina kirjandusklubi pere soovib
kõigile lugejatele, sõpradele ja
toetajatele kultuurihõngulist ja
kuuselõhnalist jõuluaega ning
edukat uut aastat!

HELGA SUURKIVI

93

JEVGENIA INNO

90

ELMAR REINVEE

85

MILVY UST

80

HELVI KIVRO

80

LIA MINUMETS

75

VALLI PÄRLI

70

VALERI PORMANN

65

AIN ELHI

65

ARVO SÕRM

65

SVETLANA JÄETMA

60

SIRJE KÄBIN

60

AIME NAIRIS

60

Novembris
registreeritud lapsed
HELENA TOMING

Meil Kadrinas elab Kalda tänaval üks väga tore penisonär Laine Toomel.
Ta on nii südamlik ja hooliv! Juba 15 aastat tagasi hakkas ta hoidma
alevi lapsi. Kõikide hoitud laste pildid on elutoas raami sees riiulil. Lainel
jagub südamesoojust kõigi pisikestele, kes tulevad ja vaja vaadata.
Tänan Lainet kõigi nende emade poolt, kelle lapsi ta on hoidnud!
Südamesoojust tulevikukski, Marge

MURUMÄE

MÄLUMÄNG

?

Alustuseks pean klaarima vea: möödunud hooaja
kokkuvõttes andis 9 õiget vastust ka Are Kivimäe, samuti jäi
arvestamata üks õige vastus, mille andis Jüri Vološtšenko,
kes saavutas 8 õiget vastust hooaja jooksul.

Rahulikke jõulupühi, rõõmsat
aastavahetust ning õnnestumisi uuel
aastal!
Arvo Pani
Kadrina Keskkooli direktor

Kadrina Spordikeskus soovib
klientidele ja koostööpartneritele
jõulurahu ja sportlikku
2017. aastat!
Oleme 23. ja 31. detsembril
avatud kella 8-18 ning 24.-26.
detsembril ja 1. jaanuaril suletud.

Head inimesed!
Soovin Teile rohkem
usku iseendasse.
Lootustandvat optimismi
ka siis kui asjad ei lähe nii,
kuis te seda tahaksite.
Südamlikku uut aastat
Teile kõigile!
Erich Petrovits,
vallavanem

Novembrikuu lehes
ilmunud pildil oli August Nukk (19001981), Vabadusristi kavaler, mees kelle
otseseid järeltulijaid on ka täna
Kadrinas küllalt palju.

Õigesti vastasid
Neeme Mangulis, Ainu Kirotbek, Harald Rahupõld, Are
Kivimäe, Peeter Viira, Marje Rüü, Heino Nurk, Tõnis
Sakk.

Uus küsimus:

Müüa: kapsariiv (käsitöö), hind 22
eurot, asub Kadrinas Pikal tänaval,
kontakt Eha 505 2330

?

*

Lukksepatööd

Keevitamine
* Tulen
*
ise kohale

Tellimine 5 326 8300

Kus meie vallas on tehtud see foto?
Vastused teatada
suusõnaliselt taskutelefonile 502 3846, e-postiga
rystom@hot.ee, kirjalikult: Koidu 21, Kadrina.
Viimane kuupäev on kuu viies päev.

Head vana aasta lõppu kõigile!

Toimetaja Rein Sikk
Küljendanud VR Kirjastus

tel: 322 5631 või 501 2487

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

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

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

