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Kadrina valla ajaleht

Hiina ajakirjanikud lisasid Kadrinale tuntust

12. augusti seisuga oli Kadrina kultuuritoolide ostmiseks
tehtud 46 annetust ja kokku annetatud 4643 eurot, mille eest
saab rahvamajale osta 77 uut tooli. Kampaania on kadrinlaste
ja Kadrina sõprade kingitus Kadrina Rahvamajale 85.
sünnipäevaks.
Suve jooksul on lisan-dunud järgmised annetused: Sirje
Käbin 60 eurot, Ivar Augasmägi 60, Lauli Loov-stuudio 40 ja
Kadrina Rahvamaja naistantsurühm „Omavahel“ 60.
Kadrina tänab ja kiidab. Kam-paania jätkub sügiseni. Täpsemalt oli ettevõtmisest juttu vallalehe veebruarinumbris.
Jooksev info asub vallaveebi Kultuuri alajaotuses.
Pangaarve number on EE76 2200 0011 2018 4216.

Kadrinlanna elu Ameerikas
New Jersey´s elav kadrinlanna Monika Shmuleson (end Pormann) rääkis augustis kahel korral televisioonis Ameerika elu
eripäradest. Tegemist oli TV3 Seitsmeste uudiste mini-sarjaga
Eestlanna Ameerikas, mille võttis üles Mati Metsjõe.
Saatelõikudes oli juttu nii Ameerikas laste kasvatami-sest,
šoppamisest, pankade kasutamisest kui ka naabritest. Mati
Metsjõe jõudis nende telelõikudeni üsna juhuslikult, sest
sattus Ameerikasse sõitma koos Monika vanematega.
Ameerikast rääkivad telelõigud on järelvaadatavad TV3
arhiivist, kust tuleb leida uudistesaated numbritega 205 ja 207.

Briti kannelkitarrist kirikus

Sindy Chan ja Troy Nam vallamaja ees, kasepuu all, mille kohta nad rõõmsalt kostsid – selle okstest tehakse ju saunavihtasid! Sindy
hoiab käes Kadrina Keskkooli raamatukogust kingiks saadud aabitsat, mis on temale kui ka keeleõpetajale igati paslik meene.

Fotol kaader videost.
Briti kitarrist Jason Carter, kes andnud kontserte rohkem kui
90 riigis ja salvestanud 16 albumit, teeb nüüd kuulsaks
Kadrina kirikut. Ta salvestas septembris ilmuvat heliplaati
tutvustava video Kadrinas.
Kadrina kirikuõpetaja Meelis-Lauri Erikson selgitas, et
Kadrina leerimaja pakkus Carterile juunis Rakveres
toimunud kontserdi järel majutust. „Talle hakkas siin nii
meeldima, et ta jäi kolmeks päevaks. Sel ajal filmiski ta kirikus
video „The colour of silence / Vaikuse värv“, kus mängib oma
kannelkitarril,“ lisas Erikson. Carter lubas kindlasti
Kadrinasse tagasi tulla ja anda kirikus kontserdi.
Carteri eriline instrument võiks Eesti keeles kanda nime
„kannelkitarr.“

Nugis ülemaaliselt teine
Lammasmäel toimunud ülemaalisel jahimeeste kokkutulekul
tuli Kadrinas tegutsev jahindusühistu Nugis auväärsele
teisele kohale. Nugised jäid vaid kahe punktiga alla esimese
koha saavutanud MTÜ-le Rimmu kütid, kes kogusid 373
pügalat.
Täpsuse huvides vajab mainimist, et Nugise nime all
võistlevad kokkutulekul nii kadrinlased kui ka abilised –
Vohnja jahimehed ühistust Uluk II ja Triigi jahimehed
jahiühistust Pistrik. Kõik kolm on Eesti ühed väiksemad
jahiühistud.

Varesed saavad sugeda
Vallavalitsus tellis ekspertanalüüsi Kadrina Rakvere tee äärse
künnivareste koloonia ohjamiseks. Dokumendis, mis on
tutvumiseks väljas vallaveebis, pakuvad Sven Valler
osaühingust Viru Haljastus ja Thea Perm Tallinna
Linnuklubist välja variante, kuidas linnud võiks elanikke
vähem häirida. Veebivabad vallakodanikud saavad tekstiga
tutvuda vallamajas, päevakeskuses ja raamatukogus.
Kommentaare ja ettepanekuid saab esitada kas Facebooki
Kadrina arutelugrupis või meilitsi ja telefonitsi abivallavanem
Jaan Sternile.
Neljapäeval, 3. septembril kell 18 on vallamaja saali
koosolekule oodatud nii Rakvere tee elanike esindajad kui
teised lahenduste otsimise huvilised, et vaagida vareste
ohjamise variante.

Ligi kaks nädalat elas ja töötas
Kadrina spordi hostelis Hiina
ajakirjanikest abielupaar
Sindy Chan ja Troy Nam, kelle
Kadrina kogemus on juba
jõudnud mitme miljoni huviliseni nii hiina- kui ingliskeelses maailmas.
Reisiajakirjanik Sindy
Chan leidis Kadrina spordi
hosteli internetist, teda paelus
vallakeskuse hea logistiline
asukoht. Reporter, kes on kirjutanud nii säästu- kui luksusreisidest, pidas Kadrina hostelit väikese eelarvega matkasellide jaoks sobivaks ööbimispaigaks.
„Kuna kirjutan palju ka
rongidega reisimisest, tundus

Kadrina ideaalse kohana, kus
peatuda, et teha Eestist reisikirja,“ selgitas Chan. Piltidega
varustab ta lood abikaasa Troy
Nam.
Varem korra Tallinnas käinud hiinlased on Hong Kongi
päritolu ja töötavad Hiina
suurima ingliskeelse ajalehe
China Daily heaks, mis ilmub
igapäevase trükiarvuga 800
000 kuni 1 000 000 eksemplari.
Ainuüksi ajalehe Euroopa
sektsioonil on Facebookis 2,4
miljonit huvilist.
Kadrina vallas tutvusid
Hiina ajakirjanikud nii siinse
põllu- kui turismimajandusega, hariduse kui spordiga ja
käisid ka Kadrina saunas.

Chani sõnul püüab ta oma
lugudes eelkõige avada rahva
ja paiga vaimsust, mitte pelgalt objekte kirjeldada.
Hiinlased tegid Kadrina
külastuse ajal hulgaliselt postitusi nii inglise- kui hiinakeelsesse sotsiaalmeediasse.
Nad tutvustasid piltide ja
lühikeste kommentaaridega
Kadrina elu-olu, siinset loodust, eri roogasid Tristvere
kohvikus, Viitna kõrtsis ja
Kadrina saunaklubis. Lisaks
Kolu ja Neeruti mõisaid, Kadrina kirikut, lasteaeda, kooli,
raamatukogu, maaelu ja viljalõikust Taavi Nuka juures
ning erinevaid spordisündmusi.

Hiinlaste postitused kogusid sotsiaalmeedias sadu tuhandeid vaatajaid, kõige
enam, suisa mitu miljonit, oli
neid Tristvere kohviku kanaroa pildil, mille kohta ajakirjanikud väitsid: Tristvere kana
oli parim, mida nad on Euroopas üldse maitsta saanud –
väga mõnusalt mahlane liha.
Kadrinat kajastavad materjalid peaksid China Daily
paberlehes ilmuma jõulude
paiku, loodab abielupaar.
Kokku on kavas Eestist kirjutada kolm lehekülje suurust
lugu.
Rein Sikk

Vallavolinik lendas taevasse ja tegi imet
Ekstreemspordiga tegelev
Kadrina vallavolikogu saadikust üliõpilane ja ettevõtja
Rait Karus sattus endalegi
ootamatult meedia tulipunkti,
põhjuseks tema kiikinguharrastus.
Jaanuaris pani Karus
internetti video kiikingust
Kadrina veerel asuva kiigega.
See oli salvestatud mitme
automaatkaameraga ning näitas, millisena näeb maailma
üle võlli kiikuja siis kui jalad
on taevas ja pea maapinna
suunas. Ehkki videot vaatas
kõigest mõnisada huvilist, oli
nende hulgas ka üleilmselt
kuulsa kaamerakompanii
GoPro esindaja. Peagi võttiski
GoPro Karusega kontakti,
pakkus võimalust kiikingu
video uuesti salvestada, et
nende kompaktseid isesalvestavaid kaameraid reklaamida.
Karus meenutas, et filmi-

Jalad taeva poole. Pildil on kaader kuulsast videost.
miseks kulus kaks päeva. Selle
jooksul tuli vähemasti kümmekond korda üle võlli kii-

kuda, mis on füüsiliselt küllaltki raske. Kiikumist filmis
kuni neli pisikaamerat, mis

Eesti nokia ehk kiiking
Kiiking on Eestis leiutatud ja arendatud spordiala, kus inimene
paneb kiige järjest suureneva amplituudiga võnkuma, kuni
teeb kiigel ringi ümber võlli. Kiiking algab, kui jalad on
kõrgemal kui pea – sinnamaani on tegemist kiikumisega. Eesti
Kiikingi Liidu andmeil on hetke rekord üle võlli kiikumises
enam kui 7 meetri pikkuste aistega, mis on ka Guinnessi
rekordiraamatusse kantud.

olid kinnitatud nii kiige aiste
kui ka kiikuja pea ja jalgade
külge. Nii kiikumisel kui selle
filmimisel tegi suure töö ära
ka Raido Palmar, kes on
ühtlasi kiige omanik.
GoPro´l kulus filmitud
materjali kokku- ja ülespanekuks poolteist kuud. 24. juulil
internetis avaldatud videot oli
lehe trükkimineku ajaks vaadatud enam kui 500 000 korda.
Karus tunnistas, et suurest
vaatamiskordade arvust pole
kasu ainult kaameratootjale,
vaid ka talle enesele. Nimelt
saab ta vaatamiskordade arvust lähtuvalt honorari.
Rait Karus õpib Tallinna
Tehnikaülikoolis maastikuarhitektuuri, töötab maastikuarhitektuuri-ja maastikuehitusega tegeleva firma Ojassaar
OÜ tegevjuhina.
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Ristisalu jõudis AK-sse
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Agronoom Õie kinkis Ama külale muuseumi

10. augustil käsitles Aktuaalne Kaamera Kadrina ristisalu
teemat. „Paljude kalmistute haldajatele teeb muret omasteta
haudadelt kokku kogutud vanade ristide saatus. Kadrina
kogudus soovib kiriku seina äärde kogutud metallristid
koondada ristisalusse,“ nentis reporter Olev Kenk.
Kommentaariks sai sõna Kadrina Katariina koguduse õpetaja
Meelis-Lauri Erikson.

Kiriku külalised kiidavad
ristisalu
Alates juunist on Kadrina kiriku külalised saanud seal
tutvuda ka ristisalu makettidega ja jätta kommentaarid taieste
kõrval olevasse kaustikusse. Augusti alguseks oli kogunenud
veerandsada kirjutist, millest ükski polnud tauniv. Alljärgnevalt väike valik.
... Ristid võiksid seista ridades, et soovi korral saab ette panna ka
küünla või lille ... Esivanemad, kes praegugi puhkavad siinsamas,
ootavad ammugi lugupidavat suhtumist. Suur-suur aitäh teo
algatajatele.
... Väga raske valik ... Mis saab vaevuloetavate nimedega kividest,
mis lebavad rohus, peituvad põõsastes? Loodan, et ettevõtmine levib
üle Eesti. Suur tänu!
... Aitäh hea idee eest!
... Kõigil töödel on oma sõnum.
... Väga vahva mõte ja kavandid samuti ilusad.
Sügisehakul tuleb ristisalu initsiatiivgrupp taas kokku, et
arutada, kuidas avalikkuse poolehoiu pälvinud ideega edasi
minna.

Neeruti restaureerimine
jätkub
6. augustil toimus Neeruti mõisas õnnetus,
mille käigus purunes häärberi tornikiivrit
tõstnud kraana nokk. Restaureerimisele
viidav kiiver kukkus alla, inimesed
kannatada ei saanud. Õnneks ei olnud
kiivri vigastused nii suured, et takistaksid selle korda tegemist.
Fotol, millesarnast enam kunagi teha ei saa, on Neeruti
mõis juuli lõpupäevil veel
vana, restaureerimata kiivriga.
Mõisa taga Loobu jõel
jätkub veelõigu taastamine kalade elupaigana.

T
O
S
S TAHAB TEADA

Vana kelk ja matsakad poksikindad, uljas Ämblikmehe
kujuke, päevinäinud postkaardid, vändaga koorelahutaja, eksootiline mulliveemasin, legendaarne Singeri
masin, nostalgiline vokk, kõhukas viskivaat, mälestusterohked pulmakingad, peenem
portselan, kenakesed klaasnõud ... See on vaid köömen
kogu väärika vanavara kogusest, mis uhkeldab Ama küla
Õie talu laudas Õie Metsa
tööna sündinud muuseumis.
„Pool tuhat on eri esemeid
kindlasti, kui mitte rohkem,“

kostab Õie Mets varamus ringi
vaadates, häälele väikest uhkusenooti lisades.
Kõik algas sellest, et Õie
talus nagu paljudes teisteski
taludes jäi laut tühjaks. Ei
olnud enam kärsalist nurgas
nohisemas, sõralist sebimas,
kaagutajat karglemas. Samas
oli talus mitmes paigas üle
vanaaegseid asju, millega
otseselt midagi peale polnud
hakata, aga ära visata ka ei
raatsinud.
Nii saigi ekslaudast kasimise ja pesemise järel ehedat
koduhõngu kandev muuseu-

miruum. Tore ju vanale kraamile uus elu anda. Kasvõi
eksponaadina. Vanimad museaalid on sada või enamgi
aastat vanad, nooremate hulka kuuluvad nii laste mänguasjad kui ka pioneeri kaelarätt,
rariteet juba seegi.
Näppimine lubatud
„Kõik, kes tahavad, tulgu
vaatama kui kodus olen,“
kostab lahke muuseumiemand. Seltsis ju vahvam ning
segasem vanu aegu meenutada.

Kaunis koduaias voolab kivijõgi
... lisaks kerkib köögiviljamägi

?

EELMINE KÜSIMUS OLI
Mis aastal toimus Kadrinas esimene sõprusfestival Läti Bene
Keskkooli ja Leedu Josvainiai Keskkooli osavõtul?
ÕIGE VASTUS ON
1969. aasta kevadel.
ÕIGESTI VASTASID
Juta Kivend, Ainu Kirotbek ja Signe Koht (Gostsõllo).
UUS KÜSIMUS

?

Õie Mets Õie talu muuseumis, pihus iseenda kunagine pulmaking, tänane väärikas eksponaat.

1971. aastal ühendati Neeruti kolhoos Hulja
sovhoosiga. Mis nime kandis Neeruti kolhoos
ühinemise ajal?

VASTUSED TEATADA
Suusõnaliselt taskutelefonile 502 3846, e-postiga
rystom@hot.ee , kirjalikult Koidu 21, Kadrina. Viimane kuupäev
on iga kuu viies päev.
JÄRGMINE VALLALEHT AUGUSTIS toob ära õige vastuse,
õigesti vastajate nimed ja annab uue küsimuse.

Kadrina rahvas oli taas edukas
vabariiklikul konkursil „Eesti
kaunis kodu.“ Auhinnatute
seas on perekond Allikma
Kadapiku külast.
Viiendat aastat uues majas
elav pereema, hambatehnikust Mirjam Allikma rääkis, et
ta sooviks oli künklik koduaed. Nii oleks erilisem ja huvitavam. Pealegi leiaks maja
vundamendi kaevamisel üle
jäänud pinnas siis enesele uue
funktsiooni.
Kaubale saadi maastikuarhitekt Sirle Sulega Raplast,
kes on sealse jõepromenaadi,
aga ka Andres Ehini pingikobara haljastuse kujundaja.
Mirjam Allikma armus kohe
oma unelmate künklikku
aeda. Ka pereisa, ehitusfirmas
töötav Kaido, on tulemiga
rahul nii huvitavuse kui ka
lihtsa hooldatavuse pärast.
Aia teeb eriliseks keskel
„voolav“ kivijõgi. Tegemist on
küll pelgalt kividega täidetud
süvendiga, kuhu jõuavad
aeda kastvad sadeveed. Oma

kontrastses värvigammas ja
looklevuses on kivijõgi igati
vaatamisväärne.
Teiseks soovis pere, et aias
oleks suur kelder. See sündis
juurviljapeenarde asukohana.
Peenrad nimelt on keldrimäe
serval betoonkastide sees.

Uudistajal võtab aega, et aru
saada, kust supiroheline välja
piilub.
Lastega pere jaoks ülipraktiline on maa sisse kaevatud batuut, millelt alla
kukkumine praktiliselt võimatu.

Spetsialistide hinnangul
on eriti väärtuslikud sellised
kodukohamuuseumid, kus
talletatud ühe talu või ühe
kogukonna igapäevased tarbeesemed, mis näitavad ehedalt kohapealseid väärtusi,
hinnanguid, eluolu. Kõik on
ehe nagu vanasti. Just selline
ongi Ama külas Õie Metsa Õie
talu muuseum. Pealegi on seal
lubatud eksponaate puudutada, suisa näppida. Loomulikult lisandub igale eksponaadile oma lugu.
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Kadrina regilaul Praha kirikus
Kadrina Segakoor osales
juulis koorifestivalil Prahas.
Sellest võttis osa 39 koori 19
riigist. Iga koor sai anda kaks
30-minutilist kontserti Praha
vanalinna kirikutes. Kontserdid olid mõeldud kõigile ning
olid tasuta. Kadrinlased
esinesid St. Martinska ning St.
Salvatora kirikus.
Kandsime ette läbinisti
eestimeelse kava. Viisime
Prahasse nii Pärt Uusbergi
„Muusika“, Veljo Tormise „5
rahvatantsu“ kui ka killukese
Kadrina regilaulu.
Teisel reisiõhtul premeerisime end kordaläinud esinemise eest paadisõiduga Vltava
jõel. Elav muusika, maitsvad
toidud ning hingematvalt
kaunid vaated Praha vanalin-
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Koostab Helena Mägi
Laupäeval, 29. augustil kell 10
Neeruti seltsi jalgrattaretk avastamist väärivaisse
paikadesse koduvalla piirides.
Väljasõit rahvamaja juurest.
Helkurvest selga, kiiver pähe, võileib taskusse!

Kadrinlased Tormist laulmas ja tantsimas.
nale. Kõige koosmõjuna ei
suutnud Kadrina koorilauljaid laeval mitte vaiki olla.
Meie laulu nautisid ka turistid
mööduvatel laevadel.
Meeleolukalt ülev hetk me

lauljate jaoks oli 1466. aastast
avatuna hoitud pruulikojas
spontaanselt kõlama hakanud
laul, loomulikult „Õllepruulija.“
Kordaläinud kontsertidest

ning kuumast Praha suvest
inspireerituna on kooriliikmete mõtetes juba uued
sihid.
Anneli Meibaum

Robin Hood jälle Vohnjas
29. juunist - 3. juulini toimus MTÜ Vohnja Päikesekiire algatusel
Vohnjas juba neljas vibu- ja loovuslaager, toetajateks Kohaliku
omaalgatuse programm ja Kadrina Vallavalitsus.
Juhendajad Tiina Poopuu ja Õnne Kiviperk pakkusid
noortele rohkelt huvitavaid tegevusi. Laagri vältel valmistasid
lapsed vibuvarustust: vutlareid, laskmislappe, käekaitsmeid
ning nooli.
Noorimad viltisid seepi, vanemad saunamütse, üheskoos
valmistati seinakellade plaate, mis olid nii puidust kui ka
linikutest. Hiljem lisati valmis plaadile kellamehhanism ning
ajanäitajad olidki valmis.
Vaba aega sisustati jalgpalli, võrkpalli ja peitusemänge
mängides. Samuti käidi laagritele omastel väljasõitudel.
Külastati Käsmu Meremuuseumi. Vibulaskmist juhendas Kadi
Koort, kelle eestvedamisel toimusid nii treeningud kui ka
“veretu vibujaht”. Laste kõhud hoidsid täis kokatädi Urve
söögid.
Laagri viimasel päeval toimus lõbus veepallide laskmise

Neljapäeval, 17. septembril kell 18
Neeruti Seltsi korraline üldkoosolek loodustoas.
Seltsi liikmete osalemine vajalik, vajadusel võib volitada
esindaja.

Kadrinal on valitsusega vedanud, ministrid on nii endine
kui ka praegune Kadrina valla elanik, Marko Pomerants ja
Indrek Saar. Nad mõlemad jagavad kord kuus koduvalla
rahvaga mõnd mõtet.

Vibulaskmist harjutavad alates vasakult Magnar Kaegas, Rihard
Laisaar, Melissa Aaman, Merily Anni ja Maryon Hinno.
võistlus. Lisaks vibuoskuste demonstreerimisele näitasid
lapsed emadele-isadele laagripäevade jooksul tehtud
näputööd. Samuti on iga-aastaseks traditsiooniks etenduse
“Robin Hood” lavastamine. Etendus kannab igal aastal sama
nime, kuid on täiesti erinev.

6. augustil väisas Kadrinat bussitäis Eestimaa rahvaraamatukogude suvelaagris osalejaid. Daamid said tuttavaks Kadrina
valla raamatukogu ja kohaliku kirjandusklubi looga. Elevust
tekitas aktiivsest filmielust teadasaamine. Oma silmaga vaadati
üle Kadrina tähtsamad objektid. Arutelu ainet andsid ristisalu
kavandid.
Krista Talvi Rahvusraamatukogust võttis kogetu kokku:
„Kadrina Raamatukogu üllatas positiivselt oma töö ja
töökusega. Raamatukogu on ilus nii väljast kui seest, maitsekad,
hubased ruumid. Koostöö valla ja vallavolikoguga oli igati
tuntav. Huvitavad üritused raamatukogus – kirjandus- ja
filmiklubi tegevus on reaalsus, mida kohalikud inimesed
ootavad. Asjalikud ja tublid tegijad on raamatukogu direktor
Ene Heide ja peaspetsialist Tiiu Kaare. Tore, et Jaanus Reisner
raamatukogu ettevõtmisi toetab. “
Talvi lisas: „Ekskursioonil avastasime põnevaid kohti –
emakeelesammas, saunaklubi, vana raudteejaam ja selle lugu.
Tristvere majas pakutud lõuna oli maitsev, teenindus hea ja
kiire.“

SPORT

Veerevale pallile sammal ei kasva (Eesti
2015)
Eestlased kui tubli laulurahvas, on ka aktiivne spordirahvas: me
meeste korvpalli- ja võrkpallikoondis pääses EMile, toimumas
on arvukad spordiüritused üle Eesti, millest üha rohkem
inimesi osa võtavad.
Liikumisest saab rõõmu tunda iga ilmaga ning alasid, mida
harrastada, on tõesti palju. Eesti meeste võrkpallikoondis on sel
aastal virulaste osalusel näidanud tõeliselt inspireerivat mängu
ja enne peatset suusahooaega on seega igati paslik ka ranna- või
muruvollest veel viimast võtta.
Indrek Saar, kultuuriminister

Elurikkus on oluline!
Heldur Karmol on laulusõnad „Igaühe jaoks on kuskil keegi”.
Nagu inimeste maailmas, nii on ka kõik teised meid
ümbritsevad „elud” kellegi või millegi jaoks vajalikud. Kõik,
alates kõige väiksematest mikroorganismidest kuni suurte
ökosüsteemideni on omavahel seotud ja mida rohkem lülisid
sellest süsteemist välja langeb, seda hapramaks ja
haavatavamaks ta muutub. Ka terve inimesena on palju parem
hakkama saada kui jalutu või pimedana. Enamus Kadrina naisi
ei sooviks endale aeda, kus oleks ainult võililled ja varblased.
Marko Pomerants, keskkonnaminister

kokku üheksa ala, ammutas Eesti koondise ridades vajalikke
suurvõistluse kogemusi Kadrina valla rattasportlane Merili
Sirvel.
Avastardi tegi 16-aastane neiu, kelle koduklubiks on Kalevi
Jalgrattakool, 9,6 km pikas eraldistardist sõidus. Merili Sirvel
läbis selle Eesti neidudest kõige kiiremini (aeg 14.53,95) ja
saavutas kokkuvõttes 69 võistleja hulgas 24. koha. Kaotust
võitjaks tulnud Elena Pirronele (Itaalia) kogunes 41,52 sekundit.
Grupisõidus läks kuldmedal taas Itaaliasse - Letizia
Paternosterile - kelle lõpuajaks märgiti 47,4 km pikal distantsil
1:18.21. Peagrupis lõpetanud ja võitjaga sama aja saanud Merili
Sirvel ületas finišijoone taas eestlastest parimana 27. kohal.
Kokku said tulemuse kirja 66 ratturit.

Toimetab Margus Martin

Palliplatsid ja staadion saavad
uut inventari
Augusti alguses lõhkusid kurikaelad Kadrina Keskkooli
palliplatsil kaks korvpallirõngast, mis ilmselt rippudes
kõveraks painutati.
Et inventar (nii rõngad kui ka vineerist tagalauad) näitas
juba varasemalt tõsiseid väsimuse märke, siis otsustas Kadrina
Spordikeskus koostöös vallavalitsuse ja kooliga hankida kõigile
neljale konstruktsioonile nii uued vedrudega korvpallirõngad
kui ka ilmastikukindlast vineerist tagalauad. Spordikeskuse
abipalvele reageerisid mitmed ettevõtted, kelle kaasabil
palliplatsi inventari kooliaasta alguseks uuendatakse.
Esimesena vastas üleskutsele Tallinna firma Spordiareenid
OÜ, mille eesotsas seisab endine korvpallur Mario Luik. „Olen
spordikeskuse tegevusega Kadrinas kursis ja tean, et seal
korraldatakse suviti ka tänavakorvpallivõistlusi,“ lausus Luik.
„Kui märkasin Facebook`is uudist korvirõngaste lõhkumisest,
siis mõtlesin kohe, et miks mitte aidata.“
Tagalaudade kleebiste kujunduse ja trüki tegi soodsamalt
Averi Õun (Alfa Print OÜ), metallitöödel ulatas abikäe Jaak
Soone (AS Astera).
Ühes palliplatsi inventari kõpitsemisega ilmusid samasse

Laupäeval, 29. augustil kell 16.30
film Supilinna Salaselts Kadrina Rahvamajas .

M3 ehk Meie Ministri Mõte

Kolleegid väisasid ja kiitsid raamatukogu

Emakeeleausammas, paslikeim pildipaik raamatukogurahvale.

Laupäeval, 29. augustil kell 12
Kodukandi turg – kõik müügiks! Kadrina Rahvamaja
sisehoovis. Kauplema on oodatud kõik huvilised! Tuju
hoiab üleval Maire Aunaste, õige muusika valib dj Josh
Jay, meeleolu loovad Regina ja Georg, tegevused lastele,
Ristipoe moešõu, fotonurk.

Kuus treenimismasinat saavad nüüd vatti.
kõrvale välitrenažöörid. Vallavalitsuse poolt korraldatud hanke
tulemusena paigaldas välijõusaali esimesed kuus seadet
Rammumehe OÜ.

Merili Sirvel esindas Eestit
noorte olümpiapäevadel
Gruusia pealinnas Tbilisis peeti Euroopa noorte suveolümpiafestivali.
14-18-aastastele noorsportlaste jõuproovil, kus oli kavas

Baumann tuli Brasiilias
kümnendaks
Brasiilias Salvador da Bahias lõppesid äsja juunioride
maailmameistrivõistlused kreeka-rooma- ja vabamaadluses.
Eesti koondise rivistuses käis Atlandi ookeani rannikul asuvas
miljonilinnas maadlusmatil ka kadrinlane Kevin Baumann, kes
sai kaalukategoorias kuni 96 kg kümnenda koha.
Spordiklubis Kadrina harjutav matimees, keda assisteeris
kohapeal treener Marger Pormann, pidas MM-il kaks matši –
tasavägises 1/8-finaalis tunnistas ta hilisema hõbedamehe
Hosseimi Amirhosseini (Iraan) 5:3 paremust ning lohutusringis
jäi 2:10 alla Soslan Fanziyevile (Aserbaidžaan).
Kokku käis selles kaalus areenil 18 maadlejat.
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KODUKANT

VOLIKOGU
In Memoriam

18. juuni istung Kolu mõisas
1. Volikogu kinnitas Kadrina valla 2014. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande.
2. Volikogu võttis vastu Kadrina valla 2015. aasta lisaeelarve.
3. Volikogu arutas valla põhimääruse muutmist seoses
teenistujate koosseisu muudatustega. Teenistujate
koosseisu muudatused on tingitud sellest, et valla poolt
osutatavate teenuste maht on vähenenud. Kuna
hääletustulemused olid järgmised: 6 poolthäält, vastu 3
ja erapooletuid 6, siis valla põhimäärust ei muudetud,
kuna see nõuab volikogu koosseisu häälteenamust.
4. Volikogu kinnitas vallavalitsuse liikmete arvu ja
valitsuse struktuuri, mille kohaselt alates 15. septembrist
2015 abivallavanema ametikohta ette ei nähta. Valitsuse
liikmete arv ei muutu.
5. Volikogu taotles munitsipaalomandisse Kadrina alevikus asuvat Tammepargi maaüksust kõrghaljastusega
puhkeala loomiseks. Tegemist on endise aimaade rajooniga Rakvere-Tapa tee ääres, kuhu on praeguseks alles
jäänud veel 10 kasutajat. Pärast 2015. aasta sügisest
aiasaaduste koristust seal enam aiamaad kasutada ei saa.

Kooliaasta alguseks
jäätmepriiks!
Ohtlike jäätmete kogumisring toimub
pühapäeval, 30. augustil

Vello Mäeots
19.02.1940–25.07.2015
Meie seast on lahkunud armastav
abikaasa, hooliv isa, vahva vanaisa ja
truu sõber Vello Mäeots. Eesti
Rahvusmeeskoori laulja ja direktor,
ansambli RAM-3 liige, Tallinna
huvikeskuse Kullo tütarlastekoori
Ellerhein produtsent, telesaate
“Laulutaadi hümnid” kaasrežissöör,
Gustav Ernesaksa maja giid, raamatu
“RAMipalavik” autor, koos abikaasa
Anneliga kohaliku Läsna-Loobu
külakoori eestvedaja. Kes teeb, see
jõuab.
Kindlameelne, elujaatav, teotahteline,
sädeleva huumoriga ja alati heatahtlik.
Sellisena jääb ta kauaks meelde kõigile,
kellel oli õnn teda tunda.

Toimetaja Rein Sikk
Küljendanud VR Kirjastus

85

LJUBOV SÕSTER

91

MILVI RAUDLA

80

ASTA UIBO

91

AINO ÕUN

80

HELVE ORA

80

HELGI SUURKAEV

80

LAINE AASA

80

SALME NÕGU

75

MALLE REIMANN

75

URVE JAAGO

80

VIRVE ÜIDIK

75

VALVE SAAT

75

REIN INNO

75

MALLE SIITKA

75

ANNE SELL

70

REIN SAUGLA

75

VALENTINA LICHT

70

ILLE VILJAK

70

HARRI KRONK

70

ANNE-LI MÄGI

70

MATI VASEMÄGI

70

VOLDEMAR TILLISOO 70
BRUNO LILLEOJA

70

VEERA KORKMA

65

MARE PEELING

65

REINO MUSTONEN

65

KAIRE PAJUSTE

65

JUHAN SALLA

65

REIN RÄÄK

65

MARET OTTI

60

VIKTOR ANTONENKO 65

65

TIIA LEPIK

60

IRINA PEIL

60

IMBI PANI

60

Juulis registreeritud lapsed
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ARABELLA RUBERG

Kodukandi turg –
kõik müügiks!

TIIU KÜNNAPAS

60

VIRGE TULP

60

Kadrina ahvamaja sisehoovis (vihmase ilma
korral rahvamajas) toimub 29. augustil
Kodukandi turg. Kauplema on oodatud
kõik huvilised – hoidiste, aiasaaduste,
käsitöö, taaskasutuse ja kõige muuga, mis
huvi pakub!
Elevust toob kaasa kodumaiste turgude
fänn Maire Aunaste, meeleolumuusika
valib välja DJ Josh Jay, elava muusika
toovad kuuldavale Regina ja Georg.
Silmailu pakuvad rahvale kaunid
Kadrina tüdrukud Ristipoe moešõul.
Turul hoiab silma peal fotograaf ning
fotoalbumi või sotsiaalmeedia pildikogu
saab täiendada vahvas fotonurgas. Et üritus
oleks meeltmööda nii suurtele kui väikestele, on lapsed oodatud lastenurka erinevatele tegevustele.
Miks Maire Aunastele Kadrina meeldib
ning milliseid ahhetama panevaid kollektsioone on võimalik leida Ristipoest, seda
tulegi oma silmaga kaema! Oodatud on nii
noored kui veidi vanad!

Juunis registreeritud lapsed

NELE KUIVJÕGI

HANNA TAEL

OLIVER SISAS

LUI BERGSTRÖM

ANETE ROOSIMÄGI

Läsna-Loobu Külakoor

helena.magi@kadrina.ee 5 860 8008
lisette.laisaar@kadrina.ee 5 900 8823

e-post: rein.sikk@kadrina.ee
Tiraaž 2000 eksemplari

13.30
13.50
14.20
14.40
15.00
15.20
16.10
16.35
17.00

MIRELL KAŽURO

Tõnis Sakk
õpetaja ja mälumängur, tänane
rakverlane

Fotol on Tõnis Sakk aastal 1999, mil
ta sai aasta õpetaja tiitli.

29. augustil kell 12.00

REMO RUUTUPÕLD

Minu Kadrina

Helena Mägi

Loobu metskonna juures
parkimisplatsil
Läsna küla bussijaama juures
Viitna küla bussijaama juures parklas
Rõmeda küla teerist
Ama/Vatku bussipeatuse juures
Kihlevere kaupluse juures
Kadapiku küla Talutehnika poe juures
Hulja bussijaama vastas parklas
Neeruti bussijaama juures

tel: 322 5631 või 501 2487

VALVE ALLESE

TIIT JAAKMA

Kogumisringi ajakava ja liikumisgraafik:

12.20
12.45

Augustis

65

mälestustega igavest teed soovides,

Vastu ei võeta jäätmeid, mida ei ole eelnevas nimekirjas.
Lisainfo: keskkonnakaitse juhataja Lea Uueni
e-post: lea.uueni@kadrina.ee, tel. 322 5620; 53422783.

11.20
11.40
12.10

Juubilarid

TIIT HEIDE

Heade sõnade ja unustamatute

Kadrina Vallavalitsus korraldab Keskkonnainvesteeringute
Keskuse toetusel pühapäeval, 30. augustil ohtlike jäätmete
kogumisringi Kadrina valla hajaasustusega piirkonnas ehk
külades, mille käigus saavad valla elanikud ja suvekodude
omanikud tasuta ära anda majapidamises tekkinud ohtlikke
jäätmeid.
Kogumisringi peatuskohtades tuleb jäätmed ise üle anda
jäätmevedajale või leida isik, kes nõustub need üle andma.
Jäätmeid ei ole lubatud eelnevalt ladustada peatuskohtadesse.
Jäätmete kogumisauto graafikus püsimine sõltub jäätmetoojate rohkusest. Võimalik on mõningane hilinemine.
Peatuskohas tuleb oodata jäätmeautot graafikus märgitud
kellaajal või veidi varem. Kui graafikus märgitud kellaajal
peatuskohas kedagi ei ole, sõidab jäätmeauto järgmisesse
peatuskohta.
Graafikus märgitud peatuskohtadest väljaspool peatusi ei
tehta, vastasel juhul ei suudaks auto graafikus püsida. Kui
kogumisringi toimumise päev või kellaaeg ei sobi jäätmete
üleandmiseks, siis saab ohtlikud jäätmed, elektri- ja
elektroonikajäätmed ning sõiduautode rehvid tuua Kadrina
jäätmejaama lahtioleku aegadel s.o esmaspäeval kella 11.0013.00, reedel kella 15.00-18.00 ning laupäeval kella 10.00-15.00.
Kogumisringil on võimalik ära anda alljärgnevaid jäätmeid:
● kasutatud õlid ja õlijäätmed,
● õlifiltrid ja -pakendid, värvi-, liimi- ja lakijäätmed, nendega
määrdunud töövahendid ning pakendid,
● lahustid,
● vanad akud ja akuvedelikud,
● kemikaalid,
● kasutamata jäänud või aegunud ravimid,
● patareid,
● taimekaitsevahendid,
● elavhõbe või seda sisaldavad jäätmed,
● päevavalguslambid, elektroonikajäätmed (komplektsed
külmikud, telerid, raadiod, arvutid, köögitehnika ning
teised kodumajapidamises kasutusel olnud elektrivõrku
ühendatavad tooted), sõiduautode rehvid (kuni 5 rehvi ühe
tooja kohta).

kell 10.00
10.20
10.50

Palju õnne!
Juulis

VALLAVOLIKOGU ARUTATAS JA
OTSUSTAS

Jõepere sigala
Pariisi küla
Salda küla ridaelamute juures
Udriku küla enne ristumist
Pärnu-Rakvere mnt-ga
Ridaküla ridaelamute juures
Kolu teerist Tapa-Loobu mnt ääres
Kõrveküla tee Tapa-Loobu
teega ristumiskohas
Vohnja poe parkla

AUGUST 2015

Mis seob teid Kadrinaga?
Peale Neeruti kooli läksin 1950.
aastal Kadrinasse viiendasse klassi,
elasin koolipäevadel internaadis.
Õpetajad eesotsas direktor Elmar
Kanteriga oskasid koolilapsi hoida
nii, et me ei saanudki tookord eriti
aru, et on vaene ja hull aeg. 1969ndal tulin koos abikaasaga Kadrinasse matemaatikaõpetajaks, olen
väikeste vaheaegadega mõned
tunnid andnud ka.

Mis on Kadrinas maailma parim ja kus leiab veel arenguruumi?
Ainulaadne maailmas peaks olema nii emakeelesammas kui ka 1930-ndatel
aastatel Kadrinas teemaja pidanud Alviine Pedriks, kes oma 325 kiloga oli siis
maailma raskeim naine. Mõned aastad tagasi tuli Kadrina maailmameistriks nn
sussijalgpallis jne...
Teadaolevalt on Eesti oma rahvaluulekogudelt maailma rikkaim järelikult
on ka Kadrina sinna mosaiiki pannud oma killu. Näiteks aegumatu vanasõna:
„Aega põle kunagi, kui aega ei võta.“ Või näide ehedast ütlemisest: „Värvi sitta,
keeda sitta, kiida sitta – sitt jääb ikke sitaks!“
Mida veel teha? Tore kui kavandatav tammik saaks istutatud. Richard
Tammiku tänuväärne 850 leheküljeline suuruurimus “Kadrina kihelkond läbi
aegade“võiks saada jätku. Meil on palju väljapaistvaid inimesi, kes tuleks
jäädvustada tulevastele põlvedele.
Elan aastaid Rakveres, kuid jälgin pidevalt valla tegemisi. Vald areneb,
läheb aasta- aastalt ilusamaks.

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

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

