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JÕULUTURNIIR LÄHTEL
Tartumaal Lähtel toimus
jõuluturniir noormaadlejatele
kreeka-rooma maadluses.
Paides tegutsev karateklubi Täht
peaks Lääne-Virumaa inimestele
üsna võõras teema olema. Siiski on
mõnel Virumaa inimesel selle klubiga väga tihedad sidemed. Juba
viiendat aastat käib Paidesse
karatetreeningutele 14-aastane
Kadrina noormees Margo Raja.
Kaks korda nädalas võetakse selles
peres ette pikk sõit Paidesse ja
tagasi. Nii saab Margo jätkata
Kyokushinkai karate treeninguid,
mis said alguse ajal, mil ta elas veel
Järvamaal. Treeningute alustamisel
oli Margo 8-aastane ja omaealiste
seas ülipüüdlik väike naaskel. Teda
jätkus siis kõikjale. Sama energiliselt on ta oma treeninguid klubis
jätkanud ja tänu omapoolsele
tõsisele õpihuvile on ta saavutanud
ka edu valitud alal. Praeguseks on
Margo sooritanud oma karatestiilis
vööeksamil 6 – kyu taseme, seega
on ta peaaegu poolel teel musta vöö
juurde. Aastast 2001 on Margo
kuulunud pidevalt klubi noortekoondisesse. 2002.a. Eesti meistrivõistlustelt tuli 2. koht; 2003. a.
juba 1. koht; 2004. a. – jälle 1. koht.
Seda loetelu tuleb lugeda igati
auväärseks. Siinjuures tuleb silmas
pidada, et Kyokushinkai karate on
kontaktne karatestiil. Selle võitlusala reeglid näevad ette täiskontaktset võitlust (mõningate
piirangutega osalejate ohutuse
nimel). See toob võitlejatele raudse
teadmise, et tatamil tehakse vastastikku hulgaliselt tugevaid vahetatavaid löögitehnikaid. Võib kindel
olla, et sellistes kokkupõrgetes saadakse lisaks tugevale väsimusele ka
nii mõnigi valus tabamus. Võitlejal
peab olema lisaks heale üldkehalisele ja mitmekülgsele tehnilisele
ettevalmistusele ka tugev võitlusvaim.

Edukalt esinesid seal Kadrina
noored matimehed. Esikohaga tulid
koju Henri Kõremäe (kehakaalus 25 kg), Taaniel Piiskoppel (-27),
Siim Abner (-46) ja raskekaallane
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Kadrina Sport teenuste hinnakirja. Nüüd
palub Osaühing sisse viia parandused:
Ujulas maksab PEREPILET (2 vanemat
+ 2 last) üksikpiletina 60 min. eest 70
krooni.
Üksikpilet täiskasvanule (kell 7.00 –
8.30 s.o hommikusel ajal) 60 min. 20
krooni.

LOOTUSVÄLJA TALU GAASIÄRI
OÜ GALO GAASID

oma lemmikalal. Ilmselt on selles
peres valitud selline eelistuste rida,
mis pakub kindlustunnet lastele
tulevikus. Selline teguviis peaks
olema heaks eeskujuks paljudele
lapsevanematele.
Usun, et Margol jätkub tahtmist
ja huvi seda pikka ning keerulist
rada edasi käia. Usun, et tema
vanematel on piisavalt jaksu ja
kannatlikust teda sellel teel toetada
ning loodan, et Margo koduvallas
leitakse võimalusi seda tublit noormeest toetada ja innustada. Edu
Margole ja suur tänu tema vanematele!
Tarmo ALT
Paide karateklubi Täht õpetaja

Ostame kasvavat
metsa ja
metsakinnistuid,
ka raiutud
metsamaad.
Ettemaksu
võimalus.
Tel 50 69 554
metsad@hot.ee

Olete alati oodatud meie kauplustes!

Kadrina õmblussalong
soovib oma klientidele
mõnusat jõuluaega ja head
uut majandusaastat!
Uudisena anname teada, et
sama katuse all VIRU tn 10
avas oma uksed
JUUKSURI TÖÖTUBA
Info tel 55 46 270,
õhtuti tel 32 33486

OÜ Kadrina
Kommunaal
soovib oma
koostööpartneritele
ilusaid jõule ja
edukat uut aastat!

AS NUKA
KAUBAD SOOVIB

15. DETSEMBER 2004. a. istungil arutati ja otsustati:

Siis tuksub süda
tuks-tuks-tuks,
pea särab kuusk me ees,
ja lahti läheb toauks,
sealt tuleb jõulumees.
* * *
Armas punatoru müts,
valges jõuluhabemes.
Kuusekuningas sa oled,
kõigi jõulurõõmudega.
Liidia PAKLER
Kadrina

Kallis Kadrina valla rahvas! Head
sõbrad ja koostööpartnerid!
Rahulikku jõuluaega ning õnnelikku ja
edukat uut aastat teile kõigile!
Vallavolikogu esimees

Vallavanem

Jaan STERN

Ain SUURKAEV

Vastab Ama külavanem Ulvi
EHLVEST (pildil)

Inimeste vahel on tihe läbikäimine.

JA

Kes on külavanem? Millest ta
mõtleb?
Külavanema nägemust näen ma
selles, et säiliks järjepidevus külas.
Külades on kahte sorti rahvast – on
põliselanikud, ja on hilisemal ajal
juurde tulnud inimesed. Sugupõlvest sugupõlve kestab elu, see ei saa
katkeda. On ju ka külasid, kus
inimesed tulevad ja lähevad, nagu
oli kolhoosi ajal. Selles rahvaste
rändamises kipub põliselanikke
väheks jääma.

Kas külas on ka selliseid inimesi, kes midagi ette tahaksid võtta, senist olukorda muuta?
Ei saa öelda, et neid oleks, kes
midagi tõsist ette võtta sooviksid.
On ka nii juhtunud, et suure hooga
hakatakse peale, aga lõpuks jäädakse külavanemale otsa vaatama:
mis nüüd edasi saab, oled ju valitud
külavanemaks...

Soovin kõigile
Puuetega Inimeste
ühingu liikmetele
rahulikke jõule ja
terviserohket uut aastat!
Kohtume 8. jaan. 2005
Esimees Õie Kõõra

KADRINA VALLAVALITSUS
) 32 25 600
Rakvere tee 14, Kadrina 45201 kadrina@kadrina.ee
Teostus Andres MANDRE * amandre@online.ee Trükiarv 2000 eksemplari * Tasuta
) 32 52 328, GSM 50 40 408
Toimetaja Enn MÄLGAND
Trükitud AS TRÜKIKODA TRÜKIS
) 32 51 485 & 32 25 631
Pargi 27F, Jõhvi 41537 ) 33 72 666
GSM 53 418 330
www.trykis.ee E-mail: info@trykis.ee
ennmalgand@kadrina.ee

Janakkala
Soome-Eesti Selts
soovib vallarahvale
meeleolukaid
jõulupühi
ning õnnelikku
aastavahetust!
Seltsi juhataja

Raija Pienimäki
Sekretär

Carita Lintukoski

1. Volikogu arutas maamaksumäära kehtestamist 2005. aastaks. Võeti vastu
määrus, millega kehtestati Kadrina vallas 2005. aastaks haritava maa ja
loodusliku rohumaa maksumääraks 1,0% maa maksustamishinnast aastas;
metsamaa, õuemaa ja muu maa maksumääraks sai 2,1% maa maksustamishinnast aastas.
2. Võeti vastu otsus Nõusoleku andmine kinnisasja omandamiseks, millega
anti nõusolek APIX OÜ-le Kadrina valla Hõbeda külas asuva, Tõnu Talve'le
1/2 os. ja Gerda Talve'le 1/2 os. kuuluva Luguse-Ahila kinnistu (registri- osa
nr 16881 pindala 36,09 ha, katastritunnus 27303:001:1110) omandamiseks.
3. Arutati maa munitsipaalomandisse taotlemise küsimust. Võeti vastu
otsus, millega taotletakse tasuta Kadrina valla munitsipaalomandisse üldmaaks Kadrina alevikus Tehnika tänav 1b asuv spordiplatsi alune ja seda
teenindav maa pindalaga 6100 m² vastavalt asendiplaanile.
4. Volikogu tunnistas peremehetuks ehitiseks Kadrina vallas Kõrvekülas
endisel Vahtra A-110 talumaal asuva elamu ja aida, mille viimased teadaolevad valdajad olid Meeta-Helene Suuban osas ja Hans-Eduard Eik osas.
5. Vastuvõetud määrusega muudeti valla 2004. a. eelarvet.
6. Võeti vastu määrus Kadrina Valla Aasta Tegija statuudi kinnitamisest.
Vastuvõetud statuut kehtestab kord aastas vallavolikogu ja vallavalitsuse
poolt välja antava Aasta Tegija auhinna ning sellega kaasneva tunnistuse,
rahalise preemia (5000 krooni) ja mälestuseseme määramise korra.
7. Volikogu kinnitas Kadrina valla olmejäätmete veo piirkonnad. Selle
kohaselt kuulub Kadrina vald koos Saksi ja Rakvere vallaga ühte gruppi ning
nende jäätmekäitluskohaks on Ussimäe prügila.
8. Volikogu võttis vastu otsuse Nõusoleku andmine projekti Kadrina
Lasteaed Sipsik renoveerimine Kadrina valla poolseks omafinantseerimiseks. Selleks eraldatakse Kadrina valla 2005. a. eelarvest 1 700 000 krooni.

Rahva tahe jäi peale
15.detsembril oli koos Saksi valla volikogu, et teha otsus, kas
haldusreformi käigus Kadrina vallaga liituda soovivad kolm küla –
Salda, Kiku ja Pariisi saavad oma
tahtmise, või otsustab volikogu
teisiti. Saksi volikogu võttis vastu
otsuse, et need kolm küla lähevad
Kadrina valla koosseisu. Nii, nagu
olid soovinud sealsed elanikud.
Palusime sellega seoses lühikommentaari Kadrina vallavolikogu esimehelt Jaan Sternilt.

"Avaldan tunnustust nende kolme küla rahvale, kes usaldasid
Kadrina valda ja soovivad edaspidi
koos meiega ühises peres korraldada oma elu. Suhtun lugupidamisega
ka Saksi volikogu tehtud otsusesse,
mis toetub nende külade rahva
vabale tahtele ja aktsepteerib seda.
Kolme Saksi valla küla lisandumine
Kadrina vallale toob meile uusi
kohustusi eelkõige sotsiaalmajanduslikus mõttes, kuid me loodame
kõige sellega edukalt toime tulla."

Kas olete vahel ka kade, kui
näete, et mõnes teises paigas
külaelu paremini areneb kui Ama
külas?
Mina kade küll ei ole. Vastupidi,
mul on hea meel, kui teisel külal
hästi läheb. Ei, kade ma ei ole.
Järgmiseks suveks oleme Sirje
Kuusikuga (külaliikumise konsultant – toim.) üht-teist plaani võtnud
ja püüame oma küla edasi arendada.

Kas jõulukuuse peale olete
saanud ka mahti mõelda?
Pere on meil viieliikmeline,
kolm last, abikaasa käib tööl OÜ
Pome, mis asub Kadrinas. Täna (13.
detsembril – toim.) tõin verivorstid
juba ära. Aga kuusk on meil nö
statsionaarne, kasvab hoovis, alati
haljas ja armas. Nii pole meil vaja
iga aasta kuuske metsas käia
raiumas. Hoiame kokku.
Külavanemat küsitles
Enn MÄLGAND

Kümme küsimust AMA külavanemale

OSTJASKONNALE
HÄID JÕULUPÜHI

TUJUKÜLLAST
VANA-AASTA
LÕPPU!

XII aastakäik

VALLAVOLIKOGUS ARUTATI JA OTSUSTATI

Johannes Palm

Tuleme kokku!
Austatud endised ja praegused kaubandustöötajad! Olete
oodatud oma 3. kokkutulekule 30. jaanuaril 2005 algusega
kell 12 Kadrina rahvamajas. Kaasa palutakse võtta palju
mälestusi, sealhulgas ka fotosid ning muid materjale
endisest ning praegusest kaubanduselust Kadrinas.

AS VIRU TALUTEHNIKA TÄNAB OMA KLIENTE!
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Enne pühi

Täname lapsevanemaid, õpetajaid, õpilasi, kooli töötajaid,
kohalikku omavalitsust, valla ettevõtteid, – kõiki, kes hariduse
heakäekäigu pärast muret tunnevad, mõistva suhtumise ja
meeldiva koostöö eest.
Rahulikke jõule ja tujuküllast aastavahetust kõigile ning
tulemusliku koostöö jätkumist uuel aastal!

SOOVIME RAHULIKKE JÕULE JA MEELEOLUKAT
AASTAVAHETUST!

Nr. 11 (139)

Aeg oodata on küll nii pikk,
sest pikk on jõulukuu.
Päev enne pühi igavik –
veel metsas jõulupuu.

Kadrina Keskkooli juhtkond
Õnneks on Margol kõik võitluseks vajalikud küljed piisavalt
arenenud ja võib olla kindel, et ta
arendab ennast sama hoogsalt edasi.
Kõike seda ei oleks Margol
kuidagi võimalik saavutada, kui ei
oleks abistamas vanemaid. Ema Lea
Kullerkupp ja pereisa Jaanus
Kullerkupp on igati toetanud poja
soovi tegeleda karatega. Juba ainuüksi lapse toimetamine Paidesse
treeningutele on imetlusväärne.
Pikk sõit, aja- ja rahakulu – see on
piisav hulk väga mõjuvaid vabandusi, et loobuda treeningutest. Ometigi on selle pere järjepidevus, oskus
aega planeerida ja ka valmidus
millestki muust loobuda andnud
Margole võimaluse ennast arendada

Kadrina spordihoone on avatud alates
1. detsembrist 2004 tööpäevadel kell 7.00
– 22.00. Laupäeval ja pühapäeval kell
11.00 – 19.00.
***
Eelmises Kodukandis avaldasime OÜ

Gaasiäri avatud
iga päev
kella 9 – 20
Tel 32 50 227

Õnnitleme – juubilarid!
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Gerda ERMANN
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Hella ÕUN

OÜ Kadrina Sport teatab:

Soovime oma
tarbijaskonnale
rahulikke
Jõulupühi ja
Head Uut Aastat!

Siim Eisma.
Teise koha sai Sten Veskis,
kolmandaks tuli JannoAbner (-58).
Valeri PORMANN,
treener

Püsivus viib sihile

Mida Ama küla endast kujutab?
Jah, ametlik külanimi on nüüd
Ama. Kuid selle külanimetuse alla
on kokku pandud viis küla. Peale
Ama enda veel ka Vatku, Ridaküla,
Jürimõisa ja Vatku-Nõmme. Kõik
need pandi "vennalikult" kokku kolhoosi ajal. Kokku on suure küla
peale umbes 70 inimest.
Kus te ise elate?
Meie pere elab Vatkus, kus on
need pereelamud. Seal meie ligiduses elatakse nii öelda külg külje
kõrval.

Millises nendest viiest endisest
külast erksam vaim valitseb?
Vatkus, aga ka Jürimõisas. Egas
me siis ka päris varjusurmas ole.
Mõndagi on ühiselt ikka tehtud, näiteks jaanipäeval.
Meil käis siin külas Virumaa
Teataja ajakirjanik Eevi Kuht.
Pärast lugesime ajalehest, et me polegi nii kehvakesed.
Mis mured külarahvast häirivad? Sellised, millest oma jõud
üle ei käi?
Vatkus on terav probleem meie
sõidutee olukord. See on täielik
kuumaastik. Suured kivimürakad
lõhuvad autosid ja põllumasinaid.
Teele oleks vaja uut katet. Meil on

plaanis kutsuda vallavanem külarahvaga kohtuma, saame ka oma
muredest rääkida ja kuuleme valla
elust uudiseid.
Kas inimestel tööd ikka on?
Millega rahvas vabal ajal tegeleb?
Paljud käivad väljaspoole küla
tööl. Viiest siinsest majast käib
mujal tööl kaheksa inimest. Vabal
ajal... Eks igaüks leia endale tegevuse, kes remondib korterit, kes
veedab aega pere keskel. Vahel
oleme ka teatris käinud, suvel oleme
jaanituld teinud. Külas on ka kiik.
Mismoodi saaks teie arvates
külaelu praegust seisu parandada?
Olen päris palju ringi käinud.
Paremini läheb neil, kel on aastatega
välja kujunenud oma külakooslus,
kindel, üksteist tundvate inimeste
ring. Oskajaid ja ärksamaid kasutatakse ära küla üldsuse huvides.
Loeb ka palju, kas inimene on kohapeal kaua elanud või alles siia
tulnud.
Nooremad on aktiivsemad, nad
on millegi tegemisest enam huvitatud. Sellised aktiivsed noored peavad lugu oma hoovist, oma teest,
oma aiast. Omandi asi on neile üldse
lähemal kui ühiskondlik tegevus.

Kui suur on teie enda pere?

