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Foto Jaak Neljandik

19. juulil tähistati Ilumäel Vabadussõjas langenute
mälestussamba 90. aastapäeva. Üritusel osalesid
maavanem Einar Vallbaum, vallavanem Annes
Naan ja Kaitseliidu Viru maleva kaplan Allan
Lilleorg. Samba ajalugu tutvustas kohalik külavanem ja samba taastamise eestvedaja Villu Jahilo.
Aktusel esines Võhma seltsimaja segakoor Elene
Altmäe juhatusel ja Suveakadeemia Võsu Viis'14
festivaliorkestri esinduskoosseis Valdo Rüütelmaa
juhtimisel.

Taimetarga raja avamatkal tegime lähemat tutvust ka
lahemaa kahepaiksete ja kiilidega. Foto Ülle Poom.

Väikesed palgivedajad Oandu küünis vana aja metsatöö
näitusel. Foto Jaak Neljandik
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Südasuve maraton tõi Võsule üle
tuhande jooksja

Sagadi – 500 aastat külalislahkust!

12. juulil toimunud esimesele Võsu Südasuve Maratonile
registreerus kokku 1305 osalejat. Distantse oli kolm – 7
km, 15 km ja täispikk maraton, kusjuures raja läbimine
võis toimuda joostes, kõndides, kepikõndides või
sörkides. Korraldustiim eesotsas Marko Tormiga jäi
sündmusega rahule, palju positiivset tagasisidet tuli
osalejatelt. Vihula vald toetas maratoni korraldamist 1500
euroga. Kohtumiseni Südasuve Maratonil 11. juulil 2015!

Esimesed teated Sagadi mõisa kohta pärinevad 15. sajandi keskelt. Siis oli siin
peremeesteks baltisakslastest Risbiterite perekond,
kelle võsuke Hans on vägagi
tuttav „Viimse reliikvia“ filmist. Risbiterite suguvõsa
suri paraku aga välja ning
enamuse nö mõisaajast oli
Sagadi omanikeks von
Fockide perekond. Fockid
olid head majandusinimesed
– nii jõudis see perekond
Eestimaa aadliperede jõukaimate sekka ning ka Sagadi oli üldiselt heal järjel.
Sagadi mõisakompleks
on väga mõisalik: suur esiväljak, valged kaaristutega
hooned seda ümbritsemas,
imposantne kellatorn ning
muidugi kaunis mõisahäärber. Enamus mõisahooneid
on ehitatud 18.sajandi II
poolel ning seega ühtse
moega ning moodustavad
tervikliku, klassitsistliku ansambli. Kompleksi hakati

Vihula Vallavalitsus

Võhmakad käisid laulu- ja
tantsupeol

XXVI Laulu- ja XIX Tantsupeol esindasid Vihula valda
MTÜ Võhma Seltsimaja kollektiivid: segakoor dirigent
Elene Altmäe juhatusel, naisrahvatantsurühm Krõtake,
keda juhendab tantsujuht Tiiu Mürk ning seltsimaja
segarahvatantsurühma kolm paari, kes tantsisid koos
Tamsalu rahvamaja Tuhkatralladega. Suur tänu Teile, kes
te peorongkäigus meile tervitusi hüüdsite ja publiku
hulgas või teleri ees kaasa elasite! Omalt poolt lubame, et
saate meid näha ka järgmisel suurel peol!
MTÜ Võhma Seltsimaja lauljad ja tantsijad

XXIII Võsu Muusikapäevad tõid
päikesepaistelise ilma
Võsu Muusikapäevade korraldamisel on alates 2007.
aastast kaasatud Viljandi Muusikakooli puhkpillipedagoog Bert Langeler ja Eesti Puhkpillimuusika Ühing.
Sel aastal olid lisaks festivaliorkestrile esinejaks Mikk
Saar, Karmen Puis ja Villu Valdma Woodwinds of the
Philips Symphony Orchestra Hollandist. Laupäeval oli
noortemuusika õhtu rannaklubis, mille peaesineja oli
peaaegu Võsu oma poiste punt Elephants from Neptune,
keda soojendas ansambel Tuli Rakverest. Tänud
osalejatele, pealtvaatajaile ja pillimängijate-poolsele
koordinaatorile Triin Viljusele meeldiva koostöö eest!
Eriline tänu Valdo Rüütelmaale, kes pingsal proovideperioodil leidis aega, et väikese orkestrikoosseisuga sõita
Ilumäele, et kaasa aidata Ilumäe vabadussõja mälestussamba 90. sünnipäeva mälestusaktusel.

Rannaklubi juures saab kuulata
Võsuga seotud kultuuritegelasi
Igal õhtul kell 22.00 Võsu rannaklubi juures lood ja laulud
Võsuga seotud kultuuritegelaste esituses:
Georg Ots: Võsu valss, viis V.Ignatjev ja sõnad O.Roots
koos Eesti Raadio Estraadiorkestriga, salvestusaasta:
1971.
Mikk Mikiver loeb Jaan Kaplinski luuletust Mõnel on
oma rada. Salvestatud Eesti Raadioteatris 10.04.2002.
Juzev Livshits – laul Võsust. Üle veerandsajandi Võsul
suvitanud õigusteaduste doktor hr Livshits on oma tunded
Võsust paberile pannud, ise viisistanud ja linti laulnud.
Tegemist on südamest tulnud looga, mida soovitame
kõigil tähelepanelikult kuulata.
Kaljo Kiisalt lõik filmist „Kevade“, kus kellamees Lible
mõtiskleb inimese elu üle.
Juhan Viiding laulab enda sõnadele ja Olav Ehala
muusikale kirjutatud Vana mehe laulu.

Sagadi mõis on
Lahemaa kolmest
kaunist mõisast nö
keskmine õde, asudes
täpselt Palmse ja
Vihula mõisate vahel.
Sagadi eripäraks on
seotus metsa ja
loodusega, nii ongi ta
olnud juba mitu
aastakümmet
„metsameeste mõis“.

Foto Toomas Tuul
restaureerima 1970-ndatel,
mil Sagadi haldajaks sai
Rakvere metsamajand. Praegugi on Sagadi Riigimetsa
Majandamise Keskuse hallata.
Tänapäeva Sagadis toimib avar hotell ja hostel,
ulukiroogadele ja metsaandidele spetsialiseerunud restoran ning muidugi Eesti
ainuke metsamuuseum ja
esimene looduskool. Mõisa
härrastemaja on külalistele
avatud kui mõis-muuseum
ning igal aastal sõlmivad

Foto Toomas Tuul

kümned paarid siin oma
abielu. Mõisa park ja aed
ootavad samuti huvilisi,
suviti õitsevad siin erivärvilised peenrad ning Sagadile
juba mõisaajast omaselt
kaunid roosid.
Juulikuus toimuvad ülipopulaarsed, mõisaajalugu
ja muusikat siduvad Öömuuseumid ning augustikuu esimene nädalavahetus ootab
kõiki looduse- ja meisterdamishuvilisi traditsioonilisele pereüritusele Sagadi
Puupäevad.

Käsmu Meremuuseum aastal 2014
Käsmu meremuuseumi
kalendris on
kahekümne esimene
tegevusaasta ning
sügisel saab täis ka
üks ilus ja ümar
daatum – 130 aastat
Käsmu Merekooli
asutamisest.
Nendele numbritele lisaks
veel mõned olulised arvud,
mis saadud külastajate loendamisest jooksval kalendriaastal nagu ka nende päritolumaa registreerimisest:
juuni alguse seisuga on meil
olnud üle 20 tuhande külastaja ja seda rohkem kui 40-st
riigist. (Aktuaalne külastuse
statistika on nähtav kodulehel: www.kasmu.ee.)
Eksootilisematest kohtadest,
kust tänavu on Käsmu tuldud, võiks mainida pisikest
saareriiki Trinidad ja Tobago, Koread, Jaapanit, Malaisiat, Havai saari USA-st.
Mõistagi tuleb rohkesti
turiste Soomest ja Saksamaalt. Kokku on muuseumisse rahvast toonud üle 20
erineva turismifirma, mis
tegutsevad Balti ruumis.
Laste purjetamise- ja
kalurilaagrite traditsioon on
leidnud endale uued suunad
ja kohalikud huvilised. On
saadud toetust vallalt ja
lastevanematelt. Kuna lapsed olid kõik kohalikud
(nende all mõistame ka
siinkandis suvitavate perede
lapsi), siis majutamisega
muret polnud kuna lapsed
käisid laagrisse oma kodust.
Mis oli omamoodi hea, sest
päeval õpitu anti juba õhtul
edasi oma mängukaaslastele

ja ka vanematele. Selline
rõõmustav tagasiside oli.
Loodame, et tänavune männikoorest paadimeisterdamine viib järgmisel aastal
ühise „Optimist“ klassi purjeka kokkupanekuni. Loodame sedagi, et Muuseumi
laevaehitusplatsil on võimalik jälgida 20 meetri pikkuse
purjelaeva ehitustööd.
Sel kuul on Keskkonnaamet, Eesti Looduskaitseselts, Käsmu Meremuuseum, Looduse omnilaev,
Kajsamoor ja Muinsuskaitseamet korraldamas 21.-23.
juulil Lahemaa ja Soome

lahe merepärandi seminari.
Käsitletakse meie rannaäärsete külade minevikku,
sidemeid üle Soome lahe,
merenduse ajalugu. Üritus
on suunatud eelkõige Lahemaa rannaalade ja Soome
lahe ajalooga tegelejatele,
aga ka Lahemaa elanikele
laiemalt. Sündmus jäädvustatakse. Reis toimub laevaga
Kajsamoor Tallinn-KäsmuKotka-Tallinn. Kogu matka
ohjab Ott Sandrak, erinevatel reisi etappidel kuuleme
lugusid mitmetelt huvitavatelt inimestelt. Loodetavasti
kujuneb reis toredaks mõtte-

vahetuseks kõigi osalejate
vahel.
Eelmise aasta olulisem
sündmus oli
muuseumi
jaoks kahtluseta „Toimetised
nr 8“
ilmunud põhjalik
ülevaade Käsmu küla kaptenitest, Eesti merekoolidest,
Käsmu purje- ja
aurulaevadest. Number ilmus
peamiselt oma küla meeste
Aarne Vaigu ja Eerik Kaarendi ühistööna. Lisaks hulk
artikleid Jüri Vendlalt. Suur
tänu kõigile teile, kes te
lahkelt jagasite muuseumiga oma Käsmu ja merendus teemalisi fotosid ja
meenutusi. Nüüdseks on
Käsmu küla kaptenite nimekirjas 130 nime. Kohaajaloo uurimine on jõudnud
uude etappi. Kogume pildimaterjali ja informatsiooni
kõigi Käsmu merekoolis
õppinud lähiümbrusest pärit
meremeeste kohta. Siinkohal muuseumipoolne
üleskutse kõigile, kel on
teemakohaseid fotosid ja
muud informatsiooni merekoolis õppinute kohta. Piltide jagamine Muuseumile
ei tähenda nende loovutamist, sest tänapäevased
võimalused lubavad muuseumis kohapeal kiirelt pilte
arvutisse skanneerida. Ka
meenutuste heliline salvestamine on võimalik. Jätkuvalt ostame kokku vanavara
ja merendusteemaga seonduvat esemelist pärandit.
Muuseumi põhimõtteks on
ikka see, et üheskoos tehes
on töö tulemuslikum.
Aarne Vaik
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Meri tahab avamist
Siinse rannikuala põlised meresõidu traditsioonid on
kadunud. Kahjuks pole 20 iseseisvusaasta jooksul tekkinud
seda suurt huviliste hulka - võrdluseks teistele Läänemere
riikidele nagu Soome ja Rootsi -, kes aitaks vana
elukorralduse juurde naasta.
Vihula vald võib olla uhke, et tal on pikk merepiir. Aga
uhkusest üksi on vähe. Looduse kingitust tuleks ka kasutada.
Meresõidu arendamiseks on tähtis looduslikult sobivate
sadamakohtade olemasolu. Nagu pikaajaline kogemus on
näidanud, puudub valesse kohta ehitatud sadamal
perspektiiv.

13. juuni 2014 istungi nr 23 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. väljastas ehitusload Võsu sadama I ja II ehitusetapi
tööde- lõunamuuli- ja lainemurdja, põhjamuuli-ja
lainemurdja ning sadamaakvatooriumi süvistamiseks
Võsu aleviku Piiri tn 6 kinnistul ning projektiga
ettenähtud ulatuses avalikus veekogus - Käsmu lahes,
Palmse mõisa palmimaja rekonstrueerimiseks ja
abihoone püstitamiseks Käsmu küla Laane põik 3 kinnistule;
2. väljastas kasutusloa Vergi küla Kalda kinnistu suvila
kasutamiseks;
3. lubas vallavanema puhkusele alates 25.06.2014 kuni
11.07.2014 ning määras asendajaks ehitus- ja
planeerimisnõunik Erik Keskküla.
01. juuli 2014 istungi nr 24 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:

Riiklikult mõeldes on sadama omandiküsimus oluline:
sarnaselt riigiteedega, peaks ka sadamakai olema avalikus
kasutuses - see peaks olema riigitee pikendus, koht, kust
algab veetee.
Ka sadama majandamise küsimus on oluline. Kellele see
usaldada, kas vallale või huvitatud kasutajatele? Ühishuvist
lähtudes peaks sadamaslippi saama kasutada kõik meresõidu
entusiastid, kes vajavad ning soovivad pääsu merele.
Väljavaadetest rääkides tuleb oletada, et vaevalt me
saame end hoomatavas tulevikus Soomega võrrelda. Kas see
aeg üldse tulebki kunagi? Meil ei ole nii tihedalt asustatud
saarestikke ega korralikke sadamaid. Ka rannakülade
atraktiivsus pole Skandinaaviaga võrreldav. Need on
objektiivsed asjaolud.
Ent on ka subjektiivsed. Meil on riiklikult lahendamata
mereäärne ehitustegevus, mis aitaks luua suveveetmise
võimalusi. Meie seadused jäävad elule jalgu. Kas pole see
mitte see põhjus, miks tekivad meil sadamahoone nime taha
peitunud suvilad? Meresõidu arendamisel on mitmeid
asjaolusid, mida tuleks kindlasti arvestada. Vajame
süsteemset lähenemist sellele küsimusele.
On hea meel tõdeda, et Võsu pakub esimeste seas
positiivset näidet sellest, kuidas vald ning kohalikud kalurid
on võtnud algatuse ning saavutanud selle, et pika pingutuse
järel ongi Vihula valla territooriumile sündimas üks korralik
üldkasutatav sadam.
Aarne Vaik
Väikesadamate Liidu
juhatuse liige

OHTLIKE

JÄÄTMETE

1. Otsustas maksta tasu abipolitseinikule patrullimistel
osalemise eest vastavalt töötundide arvule 2014. aasta
esimesel poolaastal;
2. kompenseeris õpilaste sõidupiletid vastavalt esitatud
avaldustele kokku summas 211,40 eurot;
3. andis nõusoleku Võsu alevikus asuva katastriüksuse
Mere tn 93 jagamiseks kaheks iseseisvaks katastriüksuseks ning määras moodustatavatele katastriüksustele aadressideks Mere tn 93 ja Mere tn 93a;
4. andis loa korraldatud jäätmeveoga liitumisest perioodiliseks vabastuseks järgmistele jäätmevaldajatele: M.
Kukk, OÜ Cubalibre, M. Salu, E. Avaste;
5. kiitis heaks komisjoni ettepaneku 2014. aasta Hajaasustuse programmi esitatud projektide rahastamiseks
järgnevate isikute osas: Anne Sambla, Kristiina Eviste,
Annes Naan, Heiki Eluri, Helje Nõmm;
6. nõustus Vihula Vallavolikogu kultuuri-ja noorsoo-

komisjoni järgnevate ettepanekutega:
1. Eraldada MTÜ-le Käsmu Külaselts 300 eurot Käsmu
küla jaanitule korraldamiseks;
2. Eraldada MTÜ-le Pailaps 100 eurot Võsu ranna
liivaskulptuuride meisterdamise võistluse auhindade
soetamiseks;
3. MTÜ Georg Otsa Festival: taotletav toetus 1000 eur,
omaosalus 3000 eur, kaasfinantseering 2000 eur - Georg
Otsa elu kajastava näituse ja estraadietenduse
korraldamine ning filmide näitamine 8.-9. augustil Võsu
rannaklubis. Toetuse kasutamise eesmärk: artistidele
tasu maksmine. Komisjoni ettepanek Vihula Vallavalitsusele: rahalist toetust mitte eraldada. Valla poolne
toetus on ruumide (rannaklubi), vabaõhulava ja rannaklubi pargi tasuta kasutusse andmine festivali ajaks,
elektri ja muude kommunikatsioonide hüvitamine ning
ruumide ja territooriumi korrashoid festivali ajal ja selle
järel;
4. Eraldada MTÜ-le Karepa Selts 250 eurot traditsioonilise
Karepa XIV kodukandipäeva korraldamiseks juuli teisel
nädalavahetusel.
7. väljastas MTÜ-le Pailaps avaliku ürituse, Võsu ranna
liivaskulptuuride meisterdamine, korraldamise loa,
MTÜ-le Mootorrattaklubi Paganad avaliku ürituse,
motofestival SMASH 2014, korraldamise loa ja
Seiklussprdiklubile X-Team avaliku ürituse, XT
Suverogain, korraldamise loa;
8. volikogu sotsiaal- ja hariduskomisjoni ettepanekud
kinnitati järgmiselt: maksta ühekordset toetust ühele
puudega inimesele summas 135 eurot, maksta küttetoetust ühele puudega inimesele summas 128 eurot,
maksta koolilõputoetust `a 32 eurot Vihula valla
õpilastele kes on lõpetanud põhikooli ja maksta
koolilõputoetust à 64 eurot Vihula valla õpilastele kes on
lõpetanud gümnaasiumi;
9. otsustas esitada volikogule eelnõu „Hooldajatoetuse
maksmise korra muutmine“.

VIHULA VALLA JÄÄTMEJAAM VÕSUL, SPORDI TN 16
AVATUD REEDEL JA LAUPÄEVAL 12.00 – 18.00
Vihula valla elanikelt võetakse
tasuta vastu järgmisi
jäätmeid:
Pakendid, paber ja kartong, plastid,
suurjäätmed (mööbel), metall, töödeldud ja
immutatud puit, töötlemata puit, lehtklaas,
biolagunevad aia-ja pargijäätmed, rõivad
jm. tekstiil, jalatsid, elektri-ja
elektroonikaseadmed, akud, patareid,
luminestsentslambid, elavhõbedajäätmed,
olmekemikaalid, pestitsiidid, reostunud
pakendid, reostunud materjalid, ravimid,
vanaõli, õlifiltrid, värvi-, laki- ja
liimijäätmed, vanarehvid.

KOGUMISRING

Vihula Vallavalitsus teatab, et 17 augustil 2014 toimub järjekordne ohtlike jäätmete
kogumisring Vihula valla territooriumil, mille käigus saavad valla elanikud ja suvekodude
omanikud TASUTA ära anda majapidamises tekkinud ohtlikke jäätmeid.
Ettevõtted, kelle valduses on ohtlikke jäätmeid, peavad nende üleandmiseks pöörduma otse
kogumisringil jäätmeid koguva ettevõtte Ragn – Sells AS või mõne muu, ohtlike jäätmete
käitlemise õigust omava ettevõtte poole jäärmete üleandmiseks. Jäätmete käitluskulud kannavad
ettevõtted ise.
Kogumisringil märgitud peatuskohtades peab jäätmeid omav isik, tema valduses olevad
jäätmed, isiklikult üle andma või leidma inimese, kes nõustub need tema eest üle andma.
Kui kogumisauto mingil põhjusel hilineb, tuleb see ära oodata või äärmisel juhul
üleandmiseks toodud jäätmed tagasi viia, et need hiljem Võsu Spordi tänav 16 jäätmejaama ära
anda (reedel ja laupäeval kella 12.00 – 18.00). Võimalik kogumisauto hilinemine, ei tohiks
ületada poolt tundi. Märgitud peatuskohtadest väljaspool peatusi ei tehta, vastasel juhul ei
suudaks kogumisauto graafikus püsida. Jäätmeid tee äärde jätta ei ole lubatud.
Kogumisringi alustatakse analoogselt eelmisel aastaga, valla erinevatest piirkondadest (vt.
marsruut 1, marsruut 2) ja jõutakse lõpuks kogumisringi lõpp-punkti (Sagadi teerist). Kuna
marsruut on pikk, on planeerinud jäätmete kogumine kahe autoga, millest üks alustab ringi
Võsupere bussipeatusest kell 8.30 ja teine Toolse bussipeatusest kell 9.00.
Kogumisringil on võimalik ära anda 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 (külmikud, telerid, arvutid). Samuti saab kogumisringil ära anda
sõiduautode vanarehve.
VASTU EI VÕETA JÄÄTMEID, MIDA EI OLE
NIMETATUD EELNEVAS NIMEKIRJAS
Teave kogumisringi kohta avaldatakse ka Vihula valla koduleheküljelt www.vihula.ee .
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Kogumisringide marsruudid 17 augustil 2014
Marsruut 1
Võsupere bussipeatus
Palmse mõisa parkla
Muike bussipeatus
Ilumäe keskuse teerist
Võhma bussipeatus
Tõugu bussipeatus
Tammispea bussipeatus
Eru bussipeatus
Käsmu bussipeatus
Võsu bussipeatus
Koljaku, Ilumäe teerist
Võsu kooli ees
Pedassaare bussipeatus
Vergi bussipeatus
Altja kõrts (parkla ees)
Oandu bussipeatus
Sagadi kpl kõrval olev parkla
Sagadi teerist

8.30
8.50
9.10
9.30
10.00
10.20
10.40
11.10
11.30
12.10
13.00
13.20
14.00
14.30
15.00
15.20
15.40
16.00

Marsruut nr 2
Toolse bussipeatus
Karepa bussipeatus
Rutja bussipeatus
Eisma bussipeatus
Vainupea bussipeatus
Kiva küla tähisest
järgmine maja, tee ääres
Noonu bussipeatus
Karula parkla
Vihula kpl juures
Sikkani teerist
Annikvere bussipeatus
Salatse bussipeatus
Metsiku bussipeatus
Villandi bussipeatus
Sagadi teerist

9.00
9.30
10.00
10.30
11.00
11.30
12.00
12.20
12.50
13.30
14.10
14.50
15.20
15. 40
16.00

Elanikelt kogutavate ohtlike jäätmete käitlust finantseerivad SA
Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Vihula Vallavalitsus.
Lisainfo: keskkonnanõunik Sulev Kiviberg´ilt
e-post: sulev.kiviberg@vihula.ee tel: 325 8643; 505 1127
Ragn-Sells AS Ida Regiooni sorteerimisjaama juhataja Paavo Palmet tel: 517 5952
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Käsmus avati tennise
väljak
Käsmu Tenniseklubi asutati 2013 augustis sooviga
viimaks ometi ehitada Käsmu külla korralikud välitennise
väljakud. Kõige kuluefektiivsemaks lahenduseks osutus
renoveerida kaks täielikult amortiseerunud asfaltplatsi
Lainela puhkeküla territooriumil Neeme tee 70. Lainela
pakkus Tenniseklubile väga vastutulelikult väljakute
hoonestusõiguse, mille alusel edasisi töid planeeriti. 2014
veebruari EAS'i regionallse investeeringu toetuse
programmist ei õnnestunud see kord toetust saada, kuid
kohalike abiga saime siiski ühe väljaku püsti.

2. augustiks 2014
välja kuulutatud
ANNIKVERE KOOLI
aastapäevaüritust

Taimil ja Kaidol

ei toimu.

sündis 06. juulil tütar

Korraldaja

MIRJAM RAO

Pühapäeval
3. augustil
algusega kell
14.00 Sakussaare
koguduses

vabaõhu
kontsert
„Sõnum
muusikas”
Külas on eesti
kantrimuusika
ansambel
„Robirohi”
Kõik oodatud!

Esimese tenniseväljaku avamine toimus 05.07.2014.
Väljaku kasutus on juba praegu aktiivne ning ilusate
ilmadega aina intensiivsem. Lisaks on juba sel aastal
toimumas ka turniire meie väljakul.
Pikemas vaates proovime sügisel uuesti EAS'i
programmist toetust taotleda ja järgmiseks tennisehooajaks püsti panna ka teise väljaku ning põrkeseina
individuaalseks harjutamiseks. Kahe väljakuga saab
Klubi korraldada juba ka tenniselaagreid ning esinduslikke harrastajate turniire.
Sel suvel aga ootame endiselt kõiki tennisesõpru meie
väljakutele oma tehnikat lihvima. Mängida saab iga päev
kuni palli veel näha on ning sügisel hoiame väljakud
mänguvormis nii kaua kui nõudlust jagub.
Lisainfo Klubi tegemiste ja väljakute broneerimise
kohta www.kasmutennis.ee

Kaluritepäev Vergis
12. juulil toimus Vergis traditsiooniline Kaluritepäev, mis
on ühtlasi ka külapäev.
Sportliku osa moodustasid jalgpalli- ja paarisvõrkpalliturniir, organiseerijaks Tarmo Nuija abilistega. Alati
on populaarne laste jalgpall. Osalejaid oli võistlustel
parasjagu ning auhinnad innustavad.
Kunstihuvilised said vaadata põlise kalamehe Kriiva
Jaani merejoonistuste näitust ning fotonäitust “Vergi
2014”. Lapsi juhendas tassimaalimisel asjatundlik Tiia
Vali.
Kohal oli mitmeid käsitöömeistreid ning ka muu
kauba müüjaid. Maitsvat kõhutäidet oli valmistanud seltsi
toimkond. Lapsed said lustida batuudil.
Õhtul jätkus meeleolukas pidu sadama tantsuplatsil,
seltsimajas jalka MM-ile kaasa elades jms.
Täname südamest kõiki osavõtjaid ning kaasaaitajaid!
Hoiame oma kodukohta!

JUULI 2014

Võsupere lasteaed
tänab
Anti Puuseppa.
Täname, et märkad
ja hindad oma
töötajate peresid ja
kogukonda.

Ekskursioon Setomaale
14. augusti eakate Setomaa ekskursiooni väljasõidu ajad on nüüd
täpsustunud. Eismal on buss 5.20, Karulas 5.30 jne. Võsult väljume kell
6.00 ja liigume Vihasoo kaudu Vatkust Võsuperre. Sealt edasi juba
Tartu poole.
Setomaal on tellitud ekskursioon Piusal ja lõuna Värskas. Piletid on
vaja osta ka Obinitsa muuseumis ja Räpinas. Orienteeruvalt peaks kaasa
võtma 15 eurot.
Kohtumiseni ekskursioonil!
Eha Veem, sotsiaalnõunik, tel: 325 8644; 5 669 4345

Kodukandipäev Karepal
Laupäeval, 12. juulil ootas piduehtes Karepa rahvamaja oma kodukandi
rahvast taaskord kokku saama. Kella viieks nad siis lõpuks tulidki, et osa
saada Voldemar Kuslapi kontserdist. Esialgu tundus, et tegemist on
vanavanemate ja lastelaste peoga, aga ei, oli ka nooremat rahvast. Ütleb ju
Kuslapi nimi midagi eelkõige vanemale generatsioonile. Aga kontsert oli
ütlemata tore ja meeleolukas. Hoogsad laulud ja tuntud operetiviisid
vaheldusid humoorikate vahepaladega teatrielust ja Mats Traadi sulest.

Vergiranna Selts

Kunda mere- ja perepäevalt saabusid meid üllatama külalised
Moldovast. Kui nende külades on keskmiselt 3500-4000 inimest ja meil
terves Vihula vallas vähem, kui 2000…. See ikka kompab juba meie
kujutlusvõime piire. Kuigi laulude sõnadest aru ei saanud, oli esinejaid ja
eriti nende rahvariideid tore vaadata. Silma jäid just need püstise ninaga
villased papud.
Peale pikka istumist on hea end sirutada. Õuepaviljonis pakuti
kõigile suppi. Saalis sai vaadata Eisma elaniku Airin Lehesoo
suurepäraseid maale ja kaminasaalis olid välja pandud meie seltsi liikme
Ebe-Liis Tulli meeleolukad maalid. Aga eelkõige sai juttu vesta nii
lähedalt kui kaugemalt tulnutega.
Saalis liigutati ruttu mööblit ja oldigi valmis KV Bändi saatel
tantsima. Tantsimise vaheaegadel pakkusid silmailu Tantsu- ja
Kunstikool Athena tüdrukud.
Tänud Vihula vallale seltsi toetamast kodukandi-päeva läbiviimisel.
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Meie hulgast
on lahkunud …

UNO MAASIK
18. juuni
RAIMO LAHT
25. juuni
EEVART RUSALEP
30. juuni

Informatsiooni ja kaastööd võib tuua või saata aadressil: Mere tn 6 Võsu 45501 Vihula vallavalitsus “Vihula Valla Leht”
või e-post: v.r@neti.ee iga kuu 15-ndaks päevaks

TOIVO SÜSI
07. juuli

