IDEE NR 11
NIMETUS - Puhkeala Kabalasse jõe kaldale
IDEE KIRJELDUS
Kabala kandi aktiivsed ja kohalikku kogukonda armastavad inimesed soovivad rajada avalikuks
kasutamiseks mõnusa puhkeala Kabalasse jõe kaldale.
Puhkeala jaoks sobiva kohana oleme valinud Kabala küla keskel asuva Kabala mõisa
katastriüksuse Vigala jõe kaldal, mis kuulub kohalikule omavalitsusele.
Rajatavale jõeäärsele puhkealale on juba paigaldatud MTÜ Kappeli külade poolt ujuvsild koos
veeohutusstendiga ning pinklaud. Kogu seniselt rajatud puhkeala on leidnud väga tiheda
kasutuse nii laste, noorte kui ka vanemate ja vanavanemate poolt. Rajades sinna veel
erinevaid võimalusi on toredad kooskäimised ja sportlikud tegevused garanteeritud kogu
perele.
Eesmärk on, et külarahval oleks koht, kuhu ikka ja jälle kokku tulla ning aktiivselt ja mõnusalt
aega veeta. Lisaks loodame, et rajatavale puhkealale leiavad tee veel enam ja enam ka teistest
kantidest inimesed ning jõekaldal asuv puhkeala muutuks järjest populaarsemaks.
Esmalt oleme planeerinud killustikuga kaetud jalgraja, et oleks tagatud kõigile hea juurdepääs
puhkealale.
Kui juurdepääs on olemas, siis oleks vahva üks tervislik ja kosutav rannavõrkpalli mäng maha
pidada. Selleks oleme planeerinud rannavõrkpalliväljaku.
Pärast võrgumatši ei ole paremat kui teha üks jahutav suplus armsas jõekeses. Selleks
soovime, et olemas oleks ka riietuskabiin, kus enne ja pärast veemõnude nautimist
pingevabalt riideid vahetada.
Selleks, et pärast väsitavat rannavollet ja jahutust jõevees, kehakinnituseks vorstikesi
sussitada- oleme planeerinud alale lõkkegrilli.
Samal ajal saab sõpradega mõnusalt olemasoleva pinklaua ääres jalgu kõigutades kõige
lahedamaid lugusid jagada.
Selleks, et pärast toredat veedetud päeva puhkeala ka korda saaks, siis soovime paigaldada
alale ka prügikastid.
Ja ärgem muidugi unustagem samal ajal lapsi… Seega rajades alale ka külakiige, saavad pere
noorimad mõnusalt kiigel õõtsuda või rannavolle pauside ajal kasutada platsil olevat liiva
näiteks liivatornide ehitamiseks.
IDEE SIHTRÜHM
Rajatav puhkeala on kasutamiseks kõigile olenemata elukohast, soost ja vanusest.

IDEE MAKSUMUS
Puhkeala hinnanguline maksumus on 10 000 eurot.
Puhkeala rajamine planeeritud jõekaldale ei too kaasa omavalitusele lisakulusid ala
hooldamisel. Nimetatud ala hooldatakse vaatamata rajatiste olemasolule.
TÄIENDAV INFO:

