Ei kirjuta uurimustööd Rae valla nime tekkest, kahju on kui ajaloo märkimisel jäetakse midagi
poolikuks, kuidas on Rae nimega erinevaid seoseid.
Thor´i H. poolt Piibli tõlge eesti k. ,omistamine – esimene , tegelikult on selgunud ammu, nii see pole..
Nii ka selle Rae nimega valla loomisajast , tuleks arvestada 1938.a. Toompea otsust, kus tehti
üleriigiliselt vallad. Kihelkonnad olid varem ja maavalitsused, mingid vallad ka. Aga sellisel juhul tuleks
käsitleda ajaloos kõiki fakte , ka hr. Eenpalu kohta . Sellest olen juba varemgi märkinud. Kas on kellelgi
olemas ajaloost - mõni dokument , milline oleks märgitud nt. 1866 või 1920.a. , Rae vald? On kuskil
valla kaart olemas piirjoontega , kuidas see kujunemine on toimunud. Selliste alternatiivsete laarilike
sügissõja võimalikust toimumisest allikate tekitamise peaks kõrvale jätma.
https://et.wikipedia.org/wiki/Rae_vald_(1939)
https://et.wikipedia.org/wiki/Rae_vald
Järgnevas kirjatükis on väga isamaalikud tähendused- tuleb lugeda, arvata jms. nõjatusega tähendamine
http://www.hol.ee/index.php?id=liikmed&ov_id=23 , aga see ei tähenda maakogukonna=vallaga.
Samuti ei pea ju Rae vald praegu lugu oma auliikmest Jüri kihelkonnast,– hr. Einbund´i
https://et.wikipedia.org/wiki/Kaarel_Eenpalu#Talupidamine , kus pidas talu alates 1925.a. Ju need
maad olid ka koos kihelkonna piiriga seotud kui vaadata lagunenud kirikut ja õigeusu kalmistut nende
asukohas. Ei näe vallamajas auliikme pilti ega esimese vallavanema pilti, samas tahavad kõik klaase
kokkulüüa ja rääkida aga pidupäevadest ....
Tegelikkuses pole Rae külal(seos mõisaga) mingit tähtsust Rae valla nimega, ilmselt on „vald“ kleebitud
uue aja autoritel tänase päeva viitena, et tegemist Rae vallaga või Rae valla kooliga. Rae mõisa rentniku
poolt ehitatud Karla külakooli asemel valmib veel enne valdade loomist EV ajal, viis aastat varem, Rae
koolimaja vana koolimaja naabrusesse. Seega on õige kasutus – Rae koolimaja ajaloolise
tähendusena(mõisa, kreisi, küla, vms. kool ja 1938.a. vallas olev koolimaja- 4 klassi, algkool, vms.).
Kindlasti mängib rolli praeguse Eesti Vabariigi ajal tolmav grammatika, kus ajaloo käsitlusel on kokkulahkukirjutamisel oluline osa ja seepärast pole võimatu, ürikutest mahakirjutamine tekitab samuti
raskusi.
Pr. Malsroos on pikalt uurinud piirkonda ja ilmselt võiks temaga pisut arutada, enne kui lasta midagi
ehtsalt meedia trükimustaga valgele alusele .......
http://www.rae.ee/documents/823250/4061147/RS_2007_m2rts.pdf/7bd93ae0-82f8-4b64-a5ce4902f78368c5
Rae valda saab nimetada vallaks, kui on olemas esimene tähenduslik koopia, millisel märgitud ja kui Rae
vald(praegune) ei soovi ainult kiidukukena hüpelda, vaid avab lõpuks muuseumi ja seal seisab see
dokument esimesena , olgu siis kellegi arvates kas 1200, 1816, 1866 või EV ajal ametlikult Riigi Teataja,
milline ilmselt oleks ainuõige alus.
Et Rae valda kolis hr.Jaan Raeda naabervallast http://www.kosevald.ee/ajalugu , kelle ajaloos on
märgitud ka katseaia rajamine Rael. See nimi on vägagi tähtis nii sordiaia rajamisel ja selektsiooni
õpetlasest, paljude tuntud sortide, loojana ning Kosel juhataja ametit pidanud õpetlasest.
https://et.wikipedia.org/wiki/Jaan_Raeda

http://ak.rapina.ee/jaan/puuv11/art/12/12,04,11lea.pdf
hr. Raeda pildil http://www.ra.ee/fotis/index.php?type=2&id=83952 ja veelkord koos suguvõsaga
http://www.geni.com/people/Jaan-Raeda-J%C3%BCrgenson/6000000008714849680
http://muis.ee/museaalview/2349691
Viited on ka sordiaretaja muusikuna tegutsemisest
http://ettevotlus.eu/vaatamisvaarsused/ministeeriumikooli-hoone
ERA.R-2195.1.86 Sordiaretaja Jaan Raeda sordiaretusliku töö ja majandi ülevaatuse akt - antud
dokumenti saab igaüks uurida ise.
Huvitav on see, et mõnes kohas on märgitud selektsiooniaia suuruseks 1,2 ha ja teisal 3,9 ha. Onsiin
järjekordselt mingi ajaloolasest ümberarvutaja vead olnud, järgneva viite alusel peaks olema kindel
number 3,9 ha
http://wikimapia.org/23128978/et/J-Raeda-selektsiooniaed kusjuures praeguse EV korralduse järgi
tuleb välja , et vaikselt võib selle aia vaikselt koatada :
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?id=LO1979&mount=view#HTTPcsq4Mbwqu1hLMqGmD1
Ozbm24WlUHoX
http://eelis.ic.envir.ee/MonoLive/default.aspx?state=143;68547596;est;eelisand;;&comp=objresult=ala
&obj_id=1979
Allpool oleva dokumendi järgi polegi väga kaitstud ajaloolised hetked
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Kergtee on kuskil lähedusest möödumas – kuhu , seda täpselt ei teagi
https://harju.maavalitsus.ee/documents/182179/4231560/HKLKSH_aruande_lisa_3_LKS_analyysiinfo_1
.pdf/0bab8bb5-e623-4616-843b-078423d73211
Kuidas mõjutab see kuivendamine Rae küla, mõisa ja selektsiooniaia juures olevat allikaala
http://iseteenindus.elveso.ee/admin/upload/Dokumendid/Arendamise_kava.pdf
http://www.ekonsult.ee/uploads/t88d/Harjumaa/Teemaplaneeringu_lopparuande_lisad_oe.pdf

Lk.36,37 tuletab arengukavas meelde Rae valla väärtustele ja mis on vanemad kui 200 aastat ....,
loodetavasti ei pea valla sünnipäeva nüüd veelkord ümbervaatama
http://www.raivouukkivi.ee/files/File/07%201%20RAE_AK_I%20lugemisele.pdf
Rae vallamaja pole ka praegu selles kohas, kus- ajaloo kirjutajad seda ei kipu märkima, sest märkega
kivi asukoht peaks olema mujal , praegune vallamaja asub ju Lehmja karjamõisa alal.
Kuidas puudutab meid Harju Maakonnas praegu planeeritav, millises töös on vallad osalenud
https://harju.maavalitsus.ee/harju-maakonnaplaneering-19991
http://harju.maavalitsus.ee/harjumaa-liikluskomisjon
Siin peaks olema võimalus vaadata kõike
http://www.hendrikson.ee/et/avalikud-dokumendid/cat_view/41-harjumaa/114-harjumaakonnaplaneeringut-taepsustav-teemaplaneering-harjumaa-kergliiklusteed-ja-planeeringukeskkonnamoju-strateegiline-hindamine.html
Huvitav, et järgnevas dokumendis ei leia Rae valla kohta midagi huvitavat, samas tahame tähtpäevi
korraldada ja hiilata kui vana on vald ?!
http://harju.maavalitsus.ee/documents/182179/4211124/Teemaplaneeringu+Asustust+ja+maakasutust
+suunavad+keskkonnatingimused_seletuskiri_rohevorgustik.pdf/5a9cacbf-8c71-45ac-8f421ebf42b2f425
Hea blogi lugemiseks - http://eestimaablogi.blogspot.com.ee/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ja
Lagedi on Rae valla üks osa
Lagedi on Rae valla üks osa ja seega on seal oodatud arengukavas puuduv vajadus tänaseks- raudtee
peatus Tuulevälja ning kergtee kuni Tuulevälja raudtee ülesõiduni ja miks mitte Raasiku suunal, Kulli
ülesõiduni, lahendus koos Raasiku vallaga
https://lagedi.files.wordpress.com/2012/12/lagak_2013-2017.pdf
Lagedil hakkab vaikselt tekkima alevivalitsus? Rae vald loob töökohti ? https://lagedi.wordpress.com/

