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Peo tuli on
varsti teel!
Tegevust Käru alal jagus nii emadele-isadele kui lastele.

Foto: Aljona Suržikova

Käru vald osales messil
26. mail toimus Tartu
kesklinnas mess „Maale
elama,” kus oma valda
tutvustava väljapanekuga
osales ühena viiest Raplamaa
vallast ka Käru vald.
Käru valla ala oli kujundatud valla värvides sinise ja kollasega. Messiks valmis
valla asukohta tutvustav reklaamsein ja
voldikud, seintel kasutati Sergei Trofimovi
fotonäituse „Juured ja tiivad“ fotosid.
Päev oli tihedalt suhtlemist täis. Messi
külastajate hulgas oli uudistajaid, aga ka
konkreetseid huvilisi, kellel juba soovid
selged ja vaja vaid vastuseid ning uurida
kohapealseid võimalusi. Käru valla üheks
tugevuseks, millele ka messil sai rõhuda,
oli asukoht keset Eestit ja tihe rongiühendus. Lisaks vaba ruum ja puhas loodus,
seene- ja marjametsad ning rabad.
Tutvustati ka oma vallas pakutavaid teenuseid ja erinevaid külasid.
Päeva jooksul koguti ligi 70 inimese
kontaktid, kes on huvitatud valla külastamisest või juba ka konkreetse sooviga
siinkandis põhjalikumalt ringi vaadata.
Käru valla osalemist messil toetas
Raplamaa partnerluskogu, Raplamaa
Arendus ja Ettevõtluskeskus, kohalikud
ettevõtted Piperon, Toosikannu Puhkekeskus, Vexon Auto, Traageldaja ja Käru
Heade Tegude Muuseum. Messil tutvus-

tasid Käru valda: Elari Hiis, Eva Seera,
Kaja Vilipus, Veiko Seera, Imbi Hiis,
Aljona Suržikova ja Sigrid Hiis.
Eva Seera
Kommentaar
Elari Hiis:
„Maale elama“ messil osalemine andis
hea põhjuse teha Käru valla elukeskkonnast inventuur ja saada ka võrdlusmomente teistega. Saime kinnitust, et meil on
kõik eluks vajalik olemas või siis käeulatuses. Seega tuleb meil endil oma tugevustest valjusti rääkida ja kutsuda huvilisi
tutvuma meie oludega. Loomulikult on
omaette küsimus Käru vallas müügis olevates kinnisvara hindades, mida praegused omanikud sugugi langetada ei taha
ja sellega huvilised eemale peletavad.
Ilmselt tuleb minna seda teed, et seni riigi
omandis olevad aleviku krundid munitsipaalomandisse taotleda ja seejärel huvilistele välja pakkuda. Muidu jäämegi
nõiaringi, kus inimeste arv väheneb ja see
omakorda toob kaasa müügisoleva kinnisvara arvu kasvu ja selle tagajärjel sellesama kinnisvara hinnalanguse.
Messil igatahes Käru valla boksi huvilisi jagus ja arvan, et kui ka üks või kaks
inimest meile seeläbi elama tuleb, on kõik
hästi. Kõige paremad reklaamitegijad
meie vallale saame olla ikka meie ise ja
selles tuleb olla järjekindel.

4.-6. juulini toimuva XXVI
laulu- ja XIX tantsupeo tuli
süüdatakse 15. juuni päiksetõusul Tartus, Raadil. 29.
juunil jõuab peotuli jalgratastel Käru valda.
Tule üleandmine ühelt maakonnalt
teisele ja maavanemalt omakorda Käru
vallale toimub Käru paisjärve äärsel haljasalal 3-kivi tagusel alal. Sealt liigub tuli
Kärutajate segarühma saatel edasi aleviku
simmaniplatsile, kus tule võtavad vastu
Käru memmede rühma tantsijad. Peale
väikest tantsulist tule üleandmist liigub
peotuli edasi Lugu ja Kädva suunal.
Järgmiseks peatuspunktiks on EestimaaLiivimaa piir, mis asub ca 6 km kaugusel
Kärust. Seal võtavad tule vastu Käru naisrühma „Naksakad naised“ tantsijad, kes
saadavad tule Kädva külaseltsi majja. Tuli
pannakse hetkeks puhkama kuni tulesaatjad teevad lõunapausi. Samal ajal pakutakse kohale tulnud rahvale aga võimalust
mängudeks, tantsudeks ja ühislauluks.
Kädvalt liigub tuli edasi Kaiu valda. Tule
üleandmine toimub Kädva-Vahastu teel
asuval piiril.
Tule teekonnale on oodatud kohalikku
rahvast ka tuld tervitama ja tulesaatjatele
kaasa elama. Samuti on rahvas oodatud
kaasa elama tule üleandmise punktides.
Kes soovib tulesaatjatega kaasa sõita peab
olema jalgrattaga ja kandma kiivrit.
Soovitavalt võiks oma osalemise ja tulesaatmise soovist eelnevalt ka valla kultuuritöötajale teada anda. Siis on kindel, et
teekond saab korralikult ette valmistatud ja
saatjate jaoks turvaline.
Toredat tuleootust!
Eva Seera
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VALLAMAJAS ARUTATI ja OTSUSTATI:

Tervisekaitse aktides
tehti koolile ettekirjutusi
24. aprilli volikogu istungilt
puudusid Maimo Nöps ja
Janek Hunt. Istungil arutati
Käru Põhikoolis toimunud
järelvalvete tulemuste üle,
kõneldi täpsemalt hajaasustuse programmist ning
määrati valla teede ja tänavate sulgemise maks.
Käru Põhikooli direktor Reelika Lippur
andis ülevaate aprillikuus koolis toimunud
järelvalvetest. Kui jaanuarikuus tehti
ettekirjutus ventilatsioonisüsteemi kohta,
mida pole kontrollitud, siis nüüdseks on
kontroll ja vajalik puhastus tehtud ja sellekohane menetlus lõpetatud. Aprillis
vaatas Toidu- ja veterinaaramet üle kõik
kooli toitlustuse poolega seonduva ning jäi
nähtuga rahule. Viimati külastati kooli
eelmise aasta novembris ning siis tehti
ettekirjutus mõnede köögitarvikute kohta,
mis vajaksid välja vahetamist. Kevadeks
olid uued vahendid soetatud ja ühtegi uut
ettekirjutust ei tehtud.
Tarvikud ja oskused vajavad
kaasajastamist

Omajagu ettekirjutusi tegi aga tervisekontroll, kes soovitas muretseda juurde
nii koristusvahendeid kui tarvikuid. Erilist
tähelepanu pöörati sel korral ka kätepesule
ja klassidesse seati üles vastavad infomaterjalid. Kõik klassid ja tualettruumid vajaksid
ka nii vedelseepe kui paberkäterätikuid ja
nende hoidjaid. Lippuri sõnul on ettekirjutused koristajatega läbi arutatud ning olukord loodetavasti paraneb. Volikogu soovitas kaaluda tuleva aasta eelarve koostamisel võimalus lisada eelarvesse ka põrandate puhastusmasin, mida kool vajaks kindlasti nii koridoride kui spordisaali puhtana

hoidmiseks. Samuti tuleks volikogu arvates
koristajaid koolitada, et nad tunneksid
kaasaegseid koristamisvõtteid ja oskaksid
tulemuslikult kasutada nii olemasolevaid
kui ka uusi soetatavaid vahendeid.
Vald toetab taristu rajamist

Vallavanem Elari Hiis tutvustas hajaasustuse programmi põhimõtteid ja teavitas, et programmi vastu on juba ka huvi tuntud. Programmi raames saab kinnisvaraomanik, kes vastab programmi tingimustele
riigi ja kohaliku omavalitsuse rahalise abiga
rajada kas kaevu, tee või vajamineva kanalisatsioonitrassi. Käru vald on kavandanud
eraldada reservfondist programmi tegevuste toetuseks 2014. aastal kuni 2000 euro
ulatuses. Vastavasse komisjoni, kes
taotlused läbi vaatab valiti volikogu poolt
Paul Sepp ja Kalev Palling.
Kinnitati maks teede sulgemise
eest

Teisel lugemisel oli Käru valla teede ja
tänavate sulgemise maksu määrus, mis
volikogu poolt sel korral kehtestati.
Tänavate ja teede sulgemist ei maksustata
juhul, kui neid kasutatakse kultuuri- või
spordiürituste läbiviimiseks.
Volikogu kinnitas jaoskonnakomisjoni
Euroopa Parlamendi valimiste läbiviimiseks 25. mail Käru vallas. Komisjoni
nimetati: Imbi Hiis, Janelle Leenurm, Aivar
Saarpere, Eva Seera, Ilme Säde, Lily Tuisk.
Asendusliikmeteks nimetati Katrin Laanemets ja Virve Zimmermann. Jaoskonnakomisjoni esimeheks nimetati Ilme Säde.
Volikogu kinnitas volikogu esimehe
puhkuseks 01.07.2014 – 05.08.2014.
Järgmine vallavolikogu istung on 29.
mail.
Eva Seera

Rahvast kultuuri ja spordielu ei häiri
Veebruarikuu lehes ilmunud
valla kultuuri- ja spordielu
küsimustik loodetud tulemust
ei andnud. Vastajate arv jäi
kesiseks.
Vallamajja laekus vaid kaheksa vastuste ja arvamustega küsitluslehte, mille
põhjal suuri otsuseid teha ei saa. Küll tunnistasid enamus vastajatest, et on nii spordikui kultuurieluga vallas rahul, tuli ka paar
ettepanekut tegevuste ja sündmuste laiendamiseks, mida tulevikus ehk kasutada
saab.
Enamik vastanuist pidas olulisteks

sündmusteks Käru järve päeva, jaanipidu ja
juunikuist mälestusõhtut. Enamus vastajais
arvas ka, et palju sõltub kohalikest
inimestest ja nende aktiivsusest.
Mida kesiselt laekunud vastustest arvata, kas seda, et vaba-aja tegevused pakuvad
huvi vaid vähestele või siis seda, et senisega
ollakse rahul ja suuri muutusi ei oodatagi.
Tänan kõiki, kes siiski vaevusid hetkeks
nende teemade üle mõtlema ja oma arvamused ka kirja panid ja vallamajja
toimetasid. Raamatu „Raplamaa valdade
lood vanadel fotodel“ omanikuks sai loosi
teel Anne Sillama. Raamatu saab kätte vallamajast.
Eva Seera

Hajaasustuse
programmi
taotlusvoor on
avatud
Rapla Maavalitsus annab
teada, et alates 2. maist 2014
algab hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt
Juuru, Kaiu, Kehtna, Kohila,
Käru, Märjamaa, Raikküla,
Rapla ja Vigala vallas.
Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega
peredele tagada head elutingimused ning
seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.
Eesmärgi saavutamiseks toetatakse
programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
Toetust saavad taotleda füüsilised
isikud.
Toetatavate tegevuste ja abikõlblike
kulude loetelu ning taotlemise tingimused
leiate regionaalministri 18.03.2014 nr
käskkirjast nr 1-4/57 „Hajaasustuse programm” mis on kättesaadav Rapla Maavalitsuse veebilehel https://rapla.maavalitsus.ee/et/hajaasustuse-programm.
Programmdokumendis kehtestatud
nõuetele vastavad taotlused tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele
vallavalitsusele 2. juuliks 2014
Lisainformatsioon:
Juuru, Kaiu, Kehtna, Kohila, Käru,
Märjamaa, Raikküla, Rapla ja Vigala
vallavalitsustest.

Astrofüüsikust
poliitik käis külas
21. aprillil külastas Käru valla rahvast
Riigikogu kauaaegne juht, astrofüüsik Ene
Ergma. Pritsumaja saali oli temaga kohtuma tulnud ligi paarkümmend kohalikku
inimest. Ehkki algul kõneldi kosmoseteemadel ja Eesti kui kosmoseriigi tulevikust, siis lõpuks kalduti ka päevapoliitilistele teemadele. Nii näiteks uuriti
Ergmalt tema arvamust uue moodustatud
valitsuskoalitsiooni kohta ning päriti arvamust haldusreformist. Külalisel oli kohaletulnutele aga kevadele sobilikult jagada
kirevate kosmoselillede seemneid ja
pakkuda pealinnakommi.
Vallaleht
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Jõekülas kasvatatud kala on
jõudnud poelettidele
Kui 2011. aasta septembris
kirjutas Käru Vallaleht, et OÜ
Piscor rajab Jõekülla kalakasvatust, siis nüüdseks on
kalakasvatus töös. Sisse on
toodud neli partiid kalamaimu, millest kaks suureks
kasvatatud ja mahagi müüdud.
Enam kui 2600 ruutmeetril laiuv kasvatuse hoone võimaldab üle kuu sisse tuua 3,5
tonni kalamaimu, millest 8 kuuga kastavatakse müügisuuruses vikerforell. Müügiks läheb kala, mis on keskmiselt 1,5-2 kg
raskune. Selleks, et 100-300grammisest
kalamaimust kasvaks väärtuslik kala toidulauale, on vaja aga lisaks ajale ka häid seadmeid, asjalikke töötajaid, head vett ja parimat saadaolevat kalasööta. See kõik on kasvatuse omaniku Kaido Klaamase sõnul
Jõekülas olemas.
Kalad kasvavad nii inimeste kui
kaamerate pilgu all

Kasvatusehoones mürisevad võimsad
masinad, mis tagavad õige veevahetuse kasvatuse basseinides, kuhu ööpäevas peab
peale tulema 6% värsket vett ning vee hoiab
puhtana kaasaegne biofilter. Lisaks peavad
olema paigas vee keemilised näitajad. Sellel
hoiavad silma peal nii automaatsed mõõtjad
kui ka töötajad, kes mitu korda ööpäevas
kontrollivad ka füüsiliselt vee seisukorda.
Basseinide vette pumbatakse pidevalt
kompressorite abil värsket õhku, mida
forell õigeks kasvamiseks vajab. Kala
toidetakse neli korda ööpäevas ja
keskmiselt sööb kala ööpäevas 1% oma
kaalust. Teatud aja tagant toimub kasvanduses kalade sorteerimine nende suuruse
järgi ja basseinide vahetus. Lisaks inimestele hoiavad kogu tegevusel silma peal ka
kaamerad, mille pilti saab internetist pidevalt jälgida ja probleemi tekkimisel kiirelt
sekkuda. Loomulikult on olemas varugeneraatorid, sest äikseliste ilmadega kipub vool
liinis kõikuma või sootuks kaduma. See
võib aga endaga kaasa tuua suure kahju.
„Eks iga kasvatuse kala ja kasvatuspoliitikagi on erinev,” tõdeb Klaamas.
„Meie mingeid dopingaineid kaladele sisse
ei sööda. Kui on kvaliteetne toit ja
elukeskkond kontrolli all, siis kasvab ka hea
kala. Vikerforell on aretatud kasvama, sellest tulenevalt saavutab kala müügikaalu 8
kuuga,“ selgitab Klaamas. Enne väljapüüki
paigutatakse täiskasvanud kalad nädalaks
dieedile täiesti puhtasse ja söödavabasse
vette, mis tagab puhta ja hea maitsega kala.

puhtamaks kui mõne veekogu kala, sest
kala on kasvanud kontrollitud ja puhastes
tingimustes, mida ei saa iga veekogu kohta
paraku öelda. Jõeküla forelli saab osta juba
ka mõnest suuremast jaeketist, samuti on
Tallinlastel võimalus kala tellida läbi
Facebooki lehe omale sobivas koguses
linna. Käru rahval praegu see võimalus
puudub. „Kui kohaliku kauplusega kaubale
saaks, oleksime kindlasti huvitatud ka
Kärusse müümisest,“ kinnitab Klaamas.
Paraku pole kohalikul A ja O kauplusel
juhataja Marika Murumägi sõnul kalaletti,
kus oleks võimalik normidele vastav kauplemine, seega tuleb kärulasel oma koduveel
kasvanud kala järele Tallinna sõita.
Küll saavad kasvanduses tööd kohalikud. Praegu on ametis kaks tublit noort
meest, kelle õlul kasvanduse igapäevatööd
– veeproovide võtmine, filtrite puhastamine, masinate töö jälgimine, kalade käitumise jälgimine, söötmine ja väljapüük.
Kiirematel aegadel palkab kasvandus ka
lisajõudu. Klaamas kiidab asjalikke töötajaid ja tööga on oma sõnul rahul ka noormehed. Töökoht on kodu lähedal ja töö arusaadav.

Jõeküla kala on pealinlaste laual

Kavas maimukasvatus ja labor

Praegu toodab Jõeküla kalakasvandus
kala vaid Eesti turule. Nõudlus ületab
Klaamase sõnul pakkumist, sest Eesti
inimene on hakanud Eestis kasvatatud kala
hindama. Kasvatuse kala peab Klaamas

Praeguse kasvanduse olukorraga on
Klaamas rahul. Kõik, mis oli plaanitud
toimib. „Tänaseks on kasvanduses täistsükkel läbitud. Mõningane ajanihe esimese
kahe kalapartii kasvamisega tekkis, aga

Forellifarm on jagatud erinevateks
basseinideks, kus kasvavad erisuuruses kalad. Pildi esiplaanil püüab paar
kala kõige õhurikkamat vett.
Veest olukorda testitakse mitu korda
päevas ka käsitsi. Alumisel fotol teeb
Jaan veeproovi.

nüüdseks peaks kõik juba minema kavandatud graafiku järgi,” on Klaamas rahul.
„Täna meil enam mingeid ootamatusi karta
ei tule. Me tunneme oma kasvandust, ja
oleme jõudnud seisu, kus oskame võimalikke muresid juba ennetada,” kinnitab ta.
OÜ Piscor plaanib ka laiendust. Juba
projekti algusest peale on olnud kavas rajada oma maimukasvatus ja katselabor, kus
kalakasvandust juba edasi arendada.
Praegune nõudlus näitab aga ka vajadust
olemasoleva kasvanduse laiendamiseks.
Klaamase sõnul on maimukasvatuse projekt
valmis ja vallas kooskõlastusegi saanud.
Praegu oodatakse uute projektivoorude
avanemist, et kasvanduse arendamisse tuua
juurde Euroopa Liidu toetusraha, ilma milleta oleks Eesti oludes sellised suuremahulisi projekte väga raske teoks teha ja
toetust saanutega konkurentsis püsida.
Eva Seera
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Käru valla 9. südamenädalal
osales 145 inimest
11. aprillil jalgrattamatkaga
alanud südamenädal tõi
seitsme päeva ja kaheksa
tegevusega kokku rekordarv
inimesi.
Seekordne jalgrattamatk, mille marsruudi pani vastavalt tavale kokku vallavanem Elari Hiis, viis rahva sõitma mööda
Käru kandi koolide asukohti. Eks too ring
ole ka sel aastal eriti paslik ette võtta, sest
möödub ju 250 aastat esimese Käru kandi
kooli – Käru Köstrikooli - loomisest.
Seitsme päeva raames toimus
seitse tegevust

Peale kogunemist aleviku bussipeatuses, liiguti mööda Viljandi maanteed ja
esimene peatus tehti Käru mõisa juures,
milles tegutses kool pea 80 aastat. Liikudes
edasi Jõekülla, jõuti seal tegutsenud
kunagise koolimaja asukohale, järgnes Ülejõe algkooli asukoht Sirtsu silla lähistel ja
siis juba ringiga alevikku tagasi. Sõit üle
Kaldu silla ja peatus kunagise haridusseltsi
hoone juures. Matk lõppes sobilikult praeguse kooli sisehoovis. Mõnusa jalgrattaringiga läbiti umbes 14 kilomeetrit.
Matkal osales üle kümne ratturi.
Laupäevaks oli tervisenõukogu poolt
välja pakutud jõukatsumine meestele koos
hilisema sauna võimalusega, ent jõukatsumisest mehed huvitatud polnud. Seega jäi
laupäevane päev sisustada igal ühel omale
sobilikul moel.
Pühapäeval kogunes 14 erinevat külalist
Käru tervisemessikesele, et pakkuda meie
inimestele tervist ja loodust säästvaid
tooteid. Oli neid, kes varemgi osalenud, ent
oli ka päris uusi tulijaid. Peamiselt otsisime
neid, kes toodavad või tegutsevad siinsamas
piirkonnas. Nii näiteks oli meil esindatud
Vigala vallas asuv mahetalu oma tatratoodetega, looduslike seepide ja kehatoodetega
Signe Seebid Kohilast, Vigala Piimatööstus
oma juustude ja Vändra Ökopagar oma
erinevate jahu- ja müslisegudega. Kohal
olid ka Päästeameti ja politsei esindajad,
samuti jagati asjalikku infot Naabrivalvest.
Taastuvenergiavõimalusi tutvustas kohalik
ettevõte Piperon. Messikest külastas üle
poolesaja inimese.
Pealelõunal tutvustas Käru rahvale
Kundalini joogat treener Kalev Veskimäe.
Rahulik ja mediteeriv joogatund sobis
pühapäeva pealelõunasse eriti hästi.
Esmaspäeva õhtupoolikul oli kõigil
huvilistel võimalus osaleda täiskasvanute
balletitreeningus ehk aimu saada sellest, et
rahulikult ent kontrollitult liikumine ja
liigutamine võib olla raskemgi kui aeroobne tegevus. Balletimaailma tutvustas Kaie
Kõrbi balletistuudio õpetaja Merike Ivanov
Paidest ja huvilisi oli üle tosina.
Teisipäeva õhtul kutsus kõiki külla Käru
raamatukogu. Välja oli pandud rohkelt tervisealast kirjandust ja külas oli Eve Laks,
kes tutvustas värviteraapia võimalusi ja

Ülemisel fotol on hetk tervisemessikeselt, kus looduslikke kehahooldustooteid
pakkus ettevõte Signe Seebid
Kohilast.
Alumisel fotol on jalgrattamatka esimene peatus, mis
tehti Käru mõisapargi nurgal.
kõneles värvide mõjust inimese
organismile.
Kolmapäeva õhtupoolikul said
kõik aga mõnuga naerda Helje
Kasearu juhendatud naerujooga
tunnis. Mida teha kui elus puudub
naer ja nali? Siis tuleb seda ise
tekitada ja eeskuju võtta lastest.
Täiel rinnal naermine on kindlasti
üks tervislikumaid tegevusi, mis
ühtlasi masseerib ka kõiki siseorganeid ja
aitab seeläbi viia jääkaineid kehast välja ja
tagab aktiivse õhuvahetuse kopsudes.
Poolteist tundi naerdes möödus 14 osaleja
jaoks kiirelt.
Aktiivsemad naised osalesid pea
igas tegevuses

Viimasel südamenädala õhtul sõitis
Käru valla buss aga 16 huvilisega Raplasse
Sadolini spordihoone jõusaali, kus meid
ootas noor treener Elo Heinaste, kes jagas
näpunäiteid jõusaali kasutamise kohta.
Millest alustada, mida teha ja mida mitte ja
mis tegevus kuidas mõjub ja kuidas teha nii,
et treeningule kulutatud ajast oleks ka kasu.
Osalejate sõnul andis see neile kindlustunde
edaspidigi jõusaali uksest sisse astuda ja
enda lihasid jõuharjutuste abil toonuses
hoida.
Nädala jooksul jagati välja tänumedaleid ja tänukirju osalejatele. Neli kõige
aktiivsemat osalejat said endale aga edaspidiseks liikumiseks sobilikud erkpunased
kaelapuhvid südamenädala tunnuslausega
„Sinu sammud loevad.”
Käru valla tervisenõukogu tänab kõiki
abilisi nädala läbiviimisel ja innustab kõiki

edaspidigi aktiivselt liikuma. Käes on
kevad ja ees ootamas suvi, see on kõige
parem aeg, et end diivanilt üles ajada ja
liikumisega tervist toetada.
Käru valla tervisenõukogu nimel
Eva Seera
Kommentaar
Janelle Leenurm:
Südamenädala raames olid kavas
mitmed ettevõtmised, millega minul
varasem kokkupuude puudus. Kõige
rohkem elevust tekitas balletitund, kus
treener tutvustas esmaseid balletisamme
ning rääkis oma kogemustest. Vastupidi
balletitunnile, kus on oluline treenitud kehahoiak, saime end vabalt tunda naerujoogas.
Sellele tagasi mõeldes meenub poolteist
tundi nalja ja naeru ning kõigi osalejate
hommikueine menüü.
Korraldajad ning agaralt osalenud
naised peaks järgmine aasta ka taga utsitama oma mehi, et needki julgemalt kaasa
lööksid.

Käru Vallaleht
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Kevad pani
lapsed laulma!
Oleme oma kooliaastaga
jõudnud välja juba suurde
kevadesse, kus ees on ootamas viimane pingutus,
kaasaarvatud eksamid ja
tasemetööd.
Sellesse kuusse on koolielus mahtunud
nii mõndagi huvitavat. Ülemaailmsel matemaatikavõistlusel KÄNGURU osalesid
meie koolist Sandra Tõnisson, Keiri
Männik, Keelika Ruddi, Marian Hunt,
Rasmus Hunt, Taavi Aleks Orgu-saar,
Simo Oskar Juvanen ja Joosep Oks.
Nende õpilaste matemaatika õpetajateks on
Ly Paas ja Endla Kõva.
Algklasside õpioskuste olümpiaadil
osalesid Sandra Tõnisson ja Keiri
Männik. Keiri saavutas maakondlikul
õpioskuste olümpiaadil 1. koha. Aitäh
õpetaja Ly Paasile õpilaste ettevalmistamise eest.
Õpetajate Veera Tamme ja Sirje
Zõbina eestvedamisel toimus 3.-9. klasside õpilastele võõrkeelne maastikumäng.
Toimus koolisisene laste lauluvõistlus,
kus osalesid nii lasteaialapsed kui kooliõpilased. Aitäh teile lauljad Marta-Liis Saia,
Triin Kullamaa, Helin Marii Seera,
Krõõt Oks, Kevin Morten Viljak,
Marian Hunt, Carmen Tõnisson ja
juhendaja
õpetaja
Lea
Karjane.
Maakondlikule Laulukarussellile valiti
Käru valda esindama Helin Marii Seera,
Kevin Morten Viljak ja Marian Hunt.
Südamenädala raames toimusid liikumismängud ja võistlused terviserajal, õpitud on esmaabi ja vaadatud on liiklusteemalist näidendit. Siinkohal palun lastevanemate kaasabi, et koos lapsega üle korrata liiklusreeglid seoses jalgrattasõiduga.
29. aprillil esitasid 4.-8. klassi õpilased
koolis Juhan Liivi luuletusi ja 2.-3. klassi
õpilased omaloomingulisi luuletusi. Päev
oli pühendatud Juhan Liivi 150. sünniaastapäevale.
30. aprillil tähistasime kooliperega
volbripäeva ning samas koristasime ka
koolimaja ümbrust.
Kuni 2. maini oli võimalik tuua koolimajja vanapaberit. Kokkuvõte kampaaniast tehakse 9. mail.
30. mail toimub lasteaia lõpupidu.
Reelika Lippur

Lasteaia lahtiolekuajad
Alates 2. maist on lasteaed
avatud 7.15 – 18.00.
Suvepuhkuseks on lasteaia
rühmad suletud
30. juuni – 3. august.
Juunis ja osaliselt augustis on
koolis avatud üks liitrühm.

Kolm tubli Käru valla
laululast: Helin Marii,
Kevin Morten ja
Marian 25. aprillil
Märjamaal toimunud
Rapla maakonna
Laulukarusellil.
Kõigil kolmel tuli
laval võistelda oma
vanuserühmas tosina teise
lauljaga. Seekord keegi
kolme tugevama hulka ja
finaalkontserdile ei pääsenud, aga oma töö laval
tegid lapsed tublilt ja
lustiga ära.

Võõrkeelepäeval
lipati mööda
alevikku
On 10. aprilli pärastlõuna. Algamas on
kuues tund. Õpilased kogunevad kooli
siseõuele. Kohe-kohe on algamas võõrkeelepäev.
Sel aastal toimub inglise ja vene keelne
orienteerumisvõistlus. Õpilased jagatakse
võistkondadesse. Kooli juures saavad rühmad oma esimese ülesande. Inglise keeles
on vaja lahendada salakiri, vene keeles
joonistada kirjelduse põhjal pilt. Kui ülesanne on lahendatud, saab iga võistkond
instruktsiooni kuidas teekonda jätkata.
Läbida tuleb veel viis kontrollpunkti. Proovile pannakse õpilaste võõrkeeleoskus ja
nutikus. Kõik toimub inglise ja vene keeles.
Lõppvaatus on taas koolimaja juures,
kus võistkonnad peavad esitama laulu
mõlemas keeles.
Võõrkeelepäev möödub hea tujuga ja
arusaamisega “keelt peab õppima”.
Veera Tamm
KOOLISPORT
17. aprillii toimus südamenädala raames „Terviseraja
teatejooks.“
Terviserajal läbisid kõik õpilased
paarikaupa kaheksa kontrollpunkti: tõkkejooks+pendelteatejooks,
rõngakeks,
slaalom mäkke, hüpitsaga hüppamine 30m,
mänguväljakul harjutuste sooritamine,
topispallivisked üle pea, hantlitega kaugushüpe, kartulipanek. Õpilaste arvamused
teatejooksust:
Rasmus: Mulle meeldis kõige rohkem

slaalom mäkke, sest see väsitas kõige
rohkem. Muidugi meeldis kartulite panek,
kuna varsti tuleb nagunii kartulid mulda
pista.
Mariell: Mulle meeldis väga mäkke
jooksmine, hüppenööriga oli ka päris tore
ümber tähiste joosta.
Marten: Olin paaris Micaliga.
Tõkkejooks ja kaugushüpe hantlitega olid
lõbusad.
Keelika: Mulle meeldis kõige rohkem
kartulipanek. See käis väga lihtsalt.
Tennispallid pidi panema väiksesse rõngasse, siis ümber tähise jooksma ja pallid
ära korjama. Seda tuli teha kaks korda
paarilisega.
Kevin: Mulle meeldis rõngakeks.
Pidime hüppama rõngast rõngasse.
Meeldis mäkke jooksta ja hantlitega kaugust hüpata. Olin Rasmusega paaris. Üldiselt mulle väga meeldis teatejooks.
Kelly: Ilm oli üpris ilus ja päikeseline.
Mulle meeldis kõige enam tõkkejooks,
kõige vähem meeldis mulle mäkke
jooksmine. See oli nii väsitav. Üldkokkuvõttes oli see päev nii tore.
Mark: Mulle meeldis terviseraja teatejooks. Mulle meeldis, sest seal olid ülesanded, mis olid kerged, väsitavad ja
rasked. Kõige kergem oli palli viskamine
üle pea.
Raplamaa koolinoorte
laskevõistlused toimusid 8.
aprillil Kaius.
Käru kooli võistkonda kuulusid:
Joosep Oks, Alex-Veiko Seera, Karoliine
Karu ja Lisete Hunt. Võistkond saavutas
õhupüssist toelt laskmises 4. koha.
Individuaalselt saavutas Joosep Oks 3.
koha,Alex-Veiko Seera 8. koha. Karoliine
Karu sai tüdrukute arvestuses 6. koha ja
Lisete Hunt 7. koha.
Virve Zimmermann
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Hoolekogu soosis
lastaia varasemat
avamist
10. aprillil toimus Käru Põhikooli
hoolekogu koosolek. Päevakorras oli
lasteaiarühmade lahtiolekuaja muutmine ja
hoolekogu liikmete järelpärimine kooli
direktorile, seoses lasteaiarühmade abiõpetajate ametikohtade täitmisega.
Lasteaiarühmad avatakse
maikuust veerand tundi varem

Kaks lapsevanemat olid esitanud
hoolekogule sooviavalduse lasteaiarühmade avamiseks praeguse 7.30 asemel kell
7.00. Hoolekogu liikmed olid seisukohal,
et kui lapsevanemate töö seda nõuab, tuleb
lasteaiarühmad varem avada, kuid arvesse
tuleb võtta ka lapse lasteaiapäeva pikkust.
Samuti on rühmade varasema avamisega
seotud lasteaia personali tööaeg ja töötasu.
Kuulati ära, et direktori R. Lippuri vestlusest avalduse esitanud lapsevanemaga selgus, et viimasele sobib ka lasteaia avamise
alguseks kell 7.15. Eelnevat aluseks võttes
otsustas hoolekogu teha vallavalitsusele
ettepanek lasteaia lahtioleku aja muutmise
kohta.
Selle päevakorrapunkti juures tutvustas
kooli direktor hoolekogule ka lasteaia
suvist lahtioleku graafikut.
Abiõpetajad võetakse tööle
augustist

Hoolekogu liikmelt tuli järelpärimine
kooli direktorile, seoses lasteaiarühmadele
abiõpetajate ametikohtade täitmise kohta.
Direktor R. Lippur andis teada, et tähtajaliselt saabus kolm avaldust ja peale tähtaega veel neli avaldust. Enamus kandideerijatest soovivad tööle asuda sügisest.
Koosoleku toimumise ajal oli direktor
Lippur sunnitud tunnistama, et konkurss
abiõpetajate leidmiseks lasteaiarühmadesse on jäänud alusetult pikaks ajaks
venima ja ei ole suudetud otsust langetada.
Hoolekogu seadis direktorile kohustuse
tekkinud olukord lahendada. Samuti lepiti
kokku, et hoolekogul tuleb koostada
konkursi läbiviimise kord vabade ametikohtade täitmiseks.
Koosoleku lõpus räägiti veel kooli korrasolekust, pedagoogilisest personalist ja
kooli kokkutulekust.
Liia Sizask
hoolekogu liige
Hei, Sina,

kes sa käid koolimaja ümbruses,
lastemänguväljakul või staadionil ning
suitsetad või tarbid alkohoolseid jooke.
Palun leia selleks sobivam koht ning
kindlasti korista enda järel suitsukonid
ja taara!
Sinu, sinu sõbra või naabri laps EI
PEA mängides ega sportides leidma
maha visatud suitsukonisid ega tühje
pudeleid.
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Kodune tuleohutus algab pisiasjadest
Päästetöötajad on viimastel aastatel läbi
viinud hulgaliselt kodukülastusi ja seni
oleme saanud inimestelt tagasidet, et tuleohutus on midagi kallist ning olukorra
parandamiseks ei jätku piisavalt raha.
Ilmselt seetõttu on paljudes kodudes
tuleohutusalane olukord halb või kohati
isegi väga halb, sest alati on inimesel võimalik tuua ettekääne - pole lihtsalt võimalik midagi teha.
Julgen öelda, et koduse olukorra parandamiseks pole vaja kuigi palju, esmalt
tuleks alustada enda ja oma pereliikmete
käitumisharjumuste muutmisest. See ei
maksa ju midagi.
Voodis või tugitoolis suitsetamine on
ilmselgelt äärmiselt ohtlik teguviis, sest
enamik tulekahjudes hukkunuid sureb
omas kodus omas voodis. Ei kuskil mujal.
Ka toas suitsetamise lõpetamine ei maksa
mitte sentigi. Lähete uksest välja ja tehtud.
Või võtame katkise küttekolde kasutamine, mis varem või hiljem lõppeb
erinevate asjaolude kokkulangemisel
tulekahjuga. Kui ahjus on praod ja uue ahju
ehitamine kallis, tuleks mõelda soojaandja
remondile.
Paljud on harjunud ühendama võimsaid
kodumasinaid pikendusjuhtme abil. Sageli
on see mugavuse küsimus, sest seinas on
ainult üks pistik või asub see ebamugavas
kohas. Võtke kodumasin, mida te ei kasuta,
seinast välja ja ühendage vooluvõrku see,
mida parasjagu tarvitate.
Kuid lisaks käitumisharjumuste muutmisele on oluline paigaldada koju

tulekahjust varakult teada andev suitsuandur.
Viimaste kuude kõrge tulesurmade arv
on põhjus, miks me veel enam juhtime
inimeste tähelepanu kodusele tuleohutusele. Kuigi oma kodu ohutumaks tegemise
eest vastutab iga inimene ise, soovivad
päästetöötajad anda siin ka omapoolset
panust. Selleks alustatakse maist
kodukülastustega ehk päästetöötajad
hakkavad koos vabatahtlike päästjatega
jagama inimestele ohutusalast teavet
inimeste enda kodudes.
Kodukülastuse käigus vaadatakse
üheskoos üle kodune elektri- ja küttesüsteemi olukord, puuduste korral antakse
inimesele juhiseid nende kõrvaldamiseks.
Kindlasti räägitakse hädaabinumbrile
helistamisest ning ka suitsuandurist ja selgitatakse selle hooldamist. Vajadusel
aitavad päästetöötajad suitsuanduri õigesse
kohta paigaldada või vahetada patareisid.
Päästeamet on väljaselgitanud kodud, kuhu
kindlasti minnakse.
Lisaks saab iga inimene ise kutsuda
endale päästespetsialisti külla, selleks tuleb
helistada päästeala infotelefonil 1524.
Sellelt tasuta numbrilt saab ka infot kutseliste korstnapühkijate, lõkete tegemise ja
muude ohutusalaste küsimuste puhul.
Helistage julgelt!
Piret Seire
Lääne päästekeskuse ennetustöö
büroo juhataja

RAAMATUKOGU UUDISED

Maiukuust muutuvad Käru
raamatukogu lahtioleku ajad
Edaspidi on raamatukogu
lugejate jaoks avatud kell 1018 esmaspäeval, teispäeval,
neljapäeval ja reedel.
Kolmapäev muudetakse sisetöö päevaks. Enamasti toimuvad seminarid ja
õppepäevad maakonna raamatukogutöötajatele kesknädalal. Memmeklubi kogunemised, lasteaialaste ja kooliõpilaste raamatutunnid ja ühiskülastused on plaanitud
korraldada võimalusel samuti just
kolmapäevadel.
Vahetati välja vanad arvutid

Uued ja kiired on avaliku internetipunkti 2 lugejaarvutit ning töötaja
arvuti. Kõige seadistamise ja töökorda
saamisega nägi omajagu vaeva meie IT
tugi – (Mati Raidmäe). Lisaks tavaprinterile on töökorras ka raamatukoguprogrammi kitsaspriter laenutuskviitungite trükkimiseks. Endiselt toimib raamatukogus Wifi
ning saab dokumente skaneerida.
Aprillikuu südamenädala valguses on
paslik küsida - “Loed raamatut või taarat?”
Uudiskirjanduses on rõhk ilukirjandus-

likel teostel. Uudisteoseid on nii krimi- kui
populaarteadusliku kirjanduse austajatele.
Samuti on ilmunud uued “Minu” sarja raamatud. Täienenud on armastusromaanide
sarjad ning sari Moodne aeg. Tõsielulises
raamatus "Jooksjana sündinud" toimub
ennenägematu võidujooks Ameerika parimate kestusjooksjate ja indiaani suguharu
vahel.
Lisaks on kogusse jõudnud spioonilugusid Eestist ja eestlastest, ning raamatud
kommunismi ajaloost, ajaloo tähtsündmustest, maailma tähtpäevadest, vesilennukite ajaloost jne.
Raamatutele lisaks on saabunud mitmeid videosalvestisi ja audioraamatuid
tuntud lasteraamatute ainetel nagu
„Sipsik”, „Kessu ja Tripp”, „Karlsson
katuselt” jne.
Raamatukogu veebilehel (karuraamat.blogspot.com) on märtsikuu uudiskirjandus esitatud teemarühmade kaupa koos
lühitutvustuste ja kaanepiltidega.
Ilme Säde
raamatukogu juhataja
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POLITSEI
Ajavahemikul 20. märts kuni
21. aprill registreeriti Käru
vallas kaks kuriteoteadet,
kaks väärteoteadet ja neli
infot.
Ajavahemikul 25.–31. märts varastati
Kõdu külas talumaja esikust mootorsaag
ECHO CS-450.
Käru vallas, Tallinn–Rapla–Türi teel
peeti kinni kaks piirkiiruse ületajat.
Ilmad on soojad ja päiksepaistelised
ning liikluses on üha enam osalemas nii
suuremaid kui ka väiksemaid jalgrattureid.
Manitsen kõiki jalgrattureid enne sõidu
alustamist enda sõiduvahend kriitilise pilguga üle vaadata. Ohutuks liiklemiseks
peaks jalgratas olema tehniliselt korras ja
kasutusele võetud kõik nõutavad abivahendid. Meeldetuletamiseks toon välja mõned
kontrollküsimused, millele vastates saate
kiirelt vastuse, kas teie sõiduvahend on
korras. Kas minu jalgrattal on töökorras
pidurid? Kas minu jalgrattal on ees valge,
taga punane ja kodarate külge kinnitatult
vähemalt kaks kollast helkurit? Kas minu
jalgrattal on signaalkell? Kas minu jalgrattal on ees töökorras valge ja taga töökorras
punane tuli juhuks, kui jään sõiduga pimeda peale? Kui ma olen alla 16aastane jalgrattur, kas mul on jalgrattakiiver ja kas ma
ikka rihman selle kinni, kui ma jalgrattaga
sõidan?
Jalgrattakiiver on seaduse järgi kohustuslik kuni 16aastastele jalgratturitele, aga
soovitan kõigil jalgratturitel kiivrit kanda.
Õnnetus ei hüüa tulles ja oma tervist tuleb
hoida.
Jalgrattur on juht ja temale kehtivad
kõik liiklusseadusest juhile tulenevad
kohustused. Juhtides peab olema kaine ja
sõitma tee paremas servas, võimalikult tee
ääres, teisi liiklejaid takistamata.
Pisemate jalgratturite puhul oleks vanematepoolne järelevalve ja õpetussõnad
vajalikud. Teie valvas silm suudab liikluses
tabada ohtlikke olukordi, õpetused suunavad lapse tulevast liikluskäitumist.
Sõiduteel tohib iseseisvalt jalgrattaga
liigelda alates kümnendast eluaastast,
vanemate järelevalve all alates kaheksandast eluaastast. 10-15aastased jalgratturid
peavad omama tänaval liiklemiseks jalgratturi juhiluba. Eelpool mainitud nõuete täitmisel oleme teinud kõik, et vältida võimalikke ohtusid.
Autojuht, ole liikluses tähelepanelik ja
märk jalgratturit. Nooremate jalgratturite
puhul ole eriti ettevaatlik, kuna lapse
sõiduoskus on alles kujunemas ja tähelepanuvõime võib olla hajunud, mis muudab
nende käitumise liikluses ettearvamatuks.
Autojuhtidele tuletan veel meelde, et 1.
maist on naastrehvide kasutamine keelatud. Rehvide vahetusel jälgida ka nende
tehnonõuetele vastavust.
Murede või probleemide korral võtke
ühendust telefoni teel 5854 4413 või e-postiaadressil jaan.padrik@politsei.ee.
Turvalist liiklemist ja kena kevade
jätku soovides
Jaan Padrik
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Vastses pritsumajas toimusid taas
Kerro klubiõhtud
29. märtsiks kutsus laudkond Ants
Käpp kõik ülejäänud Kerro laudkonnad sel korral komandode nime all, pika-pika
vaheaja järel klubi jaoks armsasse PKVsse,
mis nüüdseks saanud Pritsumajana täiesti
uue kuue ja hingamise.
Pidu juhatati sisse komandode marsiga,
paraadi võttis vastu päästekoer Nublu.
Enne lauda istumist võttis sõna korraldavast laudkonnast Elari Hiis, kes kiitis
kõiki inimesi Pritsumaja heaks tehtud
tööde eest. Eraldi tõi Käru vallavanem
välja Timo Tuisu ja kõik tema usinad
abilised, kes valasid oma higi ja verd, et
Käru Pritsumaja saaks uue kuue ja
hingamise.
Peale peo sissejuhatust istuti laudadesse ja korraldava laudkonna komandokokad pakkusid kõigile pritsumehe
makaronirooga. Kui kõigil kõhud täis, võttis tuurid üles ühemehebänd Pärnust, kes
oma hoogsate rütmidega pidulisi tantsutas.
Vaheajad sisustas korraldav laudkond
komandode omavaheliste mõõduvõtmistega erinevates ülesannetes kui ka laulmises,
sest iga komando pidi kokku panema oma
komando orkestri ja esitama orkestri saatel
ühe tuntud laulu.
Keskööl lauldi traditsiooniliselt sün-

nipäevalaulu sünnipäevalistele.
Peo peremees kiitis oma kõnes korraldajaid hästi organiseeritud peo eest ja tunnustas ka omalt poolt kõiki, kes vaeva
näinud meie Pritsumaja heaks. Suur tänu
Timole ja tema abilistele ning loomulikult
ehitajatele Vesiroos OÜst. Aitäh teile!
Naljakuul sai pereklubis
palju nalja

Laudkond Naabrid võõrustasid klubilisi Pritsumaja saalis. Külla oli kutsutud
neljaliikmeline ansambel Visitor kes
mängis muusikat otse laivis ja õhtujuht
Valdi Reinas, kes naerutas rahvast vaheaegadel oma toredate mängudega. Mänge oli
nii vallalistele, kui ka paljulapselistele
emadele.
Traditsiooniliselt õnnitleti südaööl sünnipäevalapsi ja tantsu sai keerutada kella
kaheni öösel.
Aitäh kallid Naabrid toreda peo eest!
Järgmise peo korraldab Alati viis 31.
mail Pritsumaja saalis algusega kell
21.00. Tantsuks on mängimas ansambel
otse Itaaliast!
Kohtumiseni!
Kristjan Kivisaar
Inge Nuia

SPORT

Kädval joosti
XI korda
Jüripäeval, 23. aprillil kutsus Kädva
külaselts jooksusõpru külla, et taas joosta
Jüriöö ülestõusu auks ja meenutuseks.
Kohale tuli üle tosina mudilase ja nelja
viieliikmelise võistkonna jagu jooksjaid,
lisaks veel paarkümmend kaasaelajat.
Korraldava küla au kaitses esimesena
finišisse jõudnud Kädva võistkond.
Jooksjaid autasustati maiustuste ja nagu
Kädval juba tavaks saanud maitsvate tortidega. Jüripäeva tähtsusest kõneles rahvale põgusalt Eha Metsallik.
Uudistada sai ka küla seltsimajas, mis
nüüdseks oli saanud hulgaliselt ka sisustust, mis aitab renoveeritud maja veelgi
paremini kasutama hakata.
Tänud külaseltsi rahvale!
Vallaleht

Suure reede
suured mängud
18. aprill oli taaskord päev, mil kokku
said kohalikud võrkpallihuvilised, et oma
oskusi näidata paarismängus. Paarismäng
võib tunduda algselt kerge ja lihtne, sest
plats on poole väiksem ning vaid kaks
mängijat on platsil, kuid tegelikkuses ei ole
see kaugeltki nii. Et paaristurniiril edukas
olla, on vaja nutikust ning kiirust, kuid

loomulikult ka oskusi vastaspaari lööke ja
petteid ette näha.
Suur reede kujunes nii mõnelgi väga
sportlikuks. Osalejaid oli seekord isegi
oodatust rohkem ning mõne naise puudumise tõttu, tuli moodustada lisaks segapaaridele ka kahest mehest koosnevaid
võistkondi. Kõik paarilised loositi ning see
andis kogu ettevõtmisele veelgi suurema
põnevuse.
Võistluspäev algas kell 11 ning lõpule
jõudis alles kella nelja viie vahel õhtul.
Viimaste mängude ajal oli kõigis väsimust
näha. Küll ei tulnud enam palling nii hästi
välja, küll ei liikunud jalad enam nii kiiresti
kui enne, kogu päev andis lõpuks tunda.
Viimased kohtumised olid nii mõnegi
võistkonna jaoks eriti olulised, sest
määrasid koha paremusjärjestuses, seega
pinget jagus kuni lõpuminutiteni. Seekord
tuli tunnistada meespaari Janno
Murumaa ja Mikk Sillamaa paremust
ning kohe nende kannul olid Kirke Vaino
ja Vahur Sillasoo, esikolmikusse võitlesid
ennast ka Kristjan Kivisaar ja Dagmar
Seera, kes jäid kullast napilt ilma, kuna
kaotasid viimases kohtumises Anne ja Ott
Sillamaa võistkonnale.
Kõigest hoolimata olid lõpuks kõik
kaheksa võistkonda naerusuised ning rahul
koos veedetud aja üle. Nüüd tuleb vaid
oodata soojemaid ilmasid, et välja liiva
peale mängima saaks minna!
Dagmar Seera

8 Käru Vallaleht
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TEATED ja REKLAAM

Korrastati
ujumiskohta
Kodanikualgatuse korras alustati 24.
aprillil kohaliku ujumiskoha korrastamisega Mädara oja ääres. Põhilise töö
tegid ära Lily, Olev, Valdek, Meelis ja Tiigi
talu tehnika. Kokku korjati mitmed koormad võsa ja oksarisu, purunenud klaastaarat, riideid, beebide ühekordseid mähkmeid ning leiti kummipaat. Väljavaade
paranes mitme palli võrra. Jääb soovida, et
teised tehtud tööd hindavad ning edaspidi
prügi ja jäätmeid ujumiskohale ei unustata.
Ilme Säde
Head sõbrad,
täname teid, et olete meid toetanud !
Hetkel on kutside söögivarud otsa korral
ning palume teid jällegi appi! Kui Sinul
hea inimene on võimalik annetada koerte
söögi ostmiseks kasvõi mõni euro on meie
neljajalgsed lõputult tänulikud, sest nende
oma peremees ei suutnud, võibolla ei tahtnud, ega olnud võimalik seda teha. Meile
on võimalus annetada:
EE832200221055925168 Eesti Koerte
Pääste Selts MTÜ ja info tel.teel: 5540518.

Emadepäeval,
11. mail kell 12
Käru Pritsumajas

Kärus avatakse
järvekohvik!

EMADEPÄEVA
KONTSERT

16. ja 17. mail oled kell 11-18
oodatud Käru mõisa Järvekohvikusse
ja väikesele kevadlaadale.
Oma kaupa on pakkumas nii kohalikud tootjad, eraisikud kui ka kauplejad
mujalt.
PS! Et rikastada laadapakkumisi, siis
anna oma kauplemise soovist teada telefonil 5635 6139 Heili.

ja Käru valla aasta ema
väljakuulutamine

Tule ja päev saab
kaunim!

  

OÜ Traageldaja

KEVADMÜÜK
alates 1. aprill
tööpäevadel
kell 10-16

 

 

Pakume erinevaid kodutekstiile.
Sissepääs endisest lasteaiarühma uksest.

    

  

 

Ootame kõiki uudistama!
Käru Viljandi mnt. 17
Info tel. 5295993

Toosikannu
Metsahaldus OÜ

Õnnitleme lehekuu eakaid
sünnipäevalapsi!

Müüb aastaringselt kuivi

85
11. mai Hildegard Jaanus

ja tooreid lõhutud küttepuid koos veoga.
Alati kvaliteetne materjal ja
mõõdetud kogused.
tel: 5693 9535
info@toosikannumets.ee

82
15. mai Maire Prinken
81
31. mai Jüri Palling

OÜ Vexon Auto Kärus
võtab tööle
KORISTAJA
osaajalise koormusega

80
16. mai Hilja Kaska
75
4. mai Rein Leenurm
25. mai Leho Kullamaa
70
10. mai Leelo Talvik
17. mai Urve Ojala

Sobivuse korral on pakkuda ka
lisatööd. Info tel 5136789
***

***

***

***

OÜ Estest PR ostab
metsa- ja põllumaad.
Tel 50 45 215, 51 45 215,
info@est-land.ee
***

***

***

***

Infot ja kaastöid maikuu Käru
Vallalehte ootab toimetus hiljemalt 19. maiks 2014.

Käru Vallaleht

Mälestame ...
26. märtsil suri
Voldemar Juss
5. aprillil suri
Else-Helene Fersen
Avaldame kaastunnet omastele

Väljaandja Käru Vallavalitsus, tel 489 2666, e-post karuinet@estpak.ee
Toimetus: Eva Seera, tel 5302 2015, e-post: eva@karuvald.ee, Liia Tõnismäe tel 489 2666.
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid
nende selguse huvides toimetada ja lühendada.

Tiraaž 300
Trükkinud OÜ Sõnasepp

