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Muhu leht

Naistenädala tegemistest
Hellamaa külakeskuse poolt
märtsikuus korraldatavast
Naistenädalast on saanud
tõeline traditsioon. Selle idee
algatamise eest peame tänama
Annet, kellest muhulased väga
suurt puudust tunnevad.
Naistenädala üritused on igal
aastal veidi kattuvad, kuid
samas on ikka ka midagi uut
juurde tulnud. Mõnel aastal on
tegemisi jätkunud terveks
nädalaks ja teinekord on jälle
piirdutud vaid mõne üritusega.
Sel aastal oli naistenädala
avaürituseks „Iff ja mehed
köögis“. Õhtu eesmärk oli see,
et tegevuses oleksid vaid mehed ja selleks kutsusime Ivo
Linna külakeskusesse Muhu
naistele toitu valmistama. Ta oli
nõus naiste palvel oma plaane
muutma ja nii sai kokku lepitud
8. märts. Just see päris õige
naistepäev. Üritus sai ruttu
väga menukaks ja selleks ajaks,
kui paberkandjal reklaamid
välja said, olid juba kõik kohad
broneeritud. Siinkohal tahaksin
vabandada nende ees, kes ei
saanud kohtade nappuse tõttu
üritusest osa võtta.
Ivo valmistas külakeskuse
köögis sibulasuppi ja jagas supi
keetmise kõrvale oma köögikogemusi. Ja kui juba Ivo Linna
on naistega köögis, ei jää ka laul
tulemata ja nii tekitasid koos
Mihkliga lauldud laulud piduliku õhkkonna.
Muhu meesansambel pidi
hoolitsema magusa poole eest.
Nende etteaste oli tõeline pärl.
Valmistada viiekümne naise
silmade all kõigile magustoidud
– see oli tase! Meelise vürt-

sikad kommentaarid ja meesansambli vahvad laulud magustoidu kõrvale olid väga kohased ja meeleolukad. Mõtlesime
hiljem, et see on täiesti uus äriidee ja soovitame naistel tellida
näiteks oma sünnipäevale
laulvad kelnerid. Õhtu lõpetas
Mihkel oma ilusate pillilugudega ja kõik osavõtjad said teele
kaasa kevadise nartsissiõie.
Naiste vaimustus oli nii suur, et
nad kõik jäid juba ootama järgmise aasta naistenädalat.
Naistenädala teiseks ürituseks sai vesiaeroobika treeneriga e kolmapäevane Leisi ujula
külastamine. Alguses oli selle
ürituse vastu huvi väike, kuid
veidi lisareklaami tõi bussi naisi
täis. Leisis ootas meid ees juba

kümmekond sealset naist, kes
pärast üritust kutsusid muhulasi teinekordki treeneriga koos
ujulasse tulema, kuna koos on
lõbus ja vahva tegutseda.
Kolmanda üritusena toimus
Liiva spordihallis zumba treening. Treeneriks oli Marge Rull
Pärnust, kes oli ka vesiaeroobika treeneriks Leisis. Zumba
treening oli väga vahva, kuna
naised õppisid kohapeal selgeks mitu tantsu ja lõpuks said
aimu veel shindo venitustest.
Nende keeruliste nimedega
sportlike tegevuste maaletoojaks oli Ulvi – aitähh Sulle!
Lisaks avasime juba enne
naistepäeva külakeskuses lillemustriliste postkaartide ja
tanude näituse. Tänud kõigile,
kes tõid oma postkaardid ja
tanud teistele vaatamiseks!
Näitus jääb avatuks aprillikuu
lõpuni.
Tänud kõigile, kes aitasid
üritusi korraldada!
Tiina Jõgi
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Volikogu 16. märtsi
istungilt
Kinnitati Muhu ja Ida-Saaremaa valdade ühine jäätmekava 2011-2015.
Kinnitati revisjonikomisjoni tööplaan.
Kehtestati müügipileti hind seoses euro kasutuselevõtuga.
Algatati Pädaste k Lahe mü detailplaneering ja jäeti algatamata keskkonnamõjude strateegiline hindamine, lähtudes eelhinnangu tulemustest
ja arvestades arendustegevuse vähest mastaapi ning asjaolu, et arendustegevus on planeeritud väljaspoole hoiuala.
Jäeti algatamata Võiküla Metsa mü detailplaneeringu keskkonnamõjude
strateegiline hindamine. Eelhinnangu tellisid nii arendaja kui vallavalitsus;
mõlemad eelhinnangud tulid järeldusele, et keskkonnamõjude strateegilist
hindamist pole algatada vaja.
Määrati alghind Rinsi k Vana-Männi kinnistule: 12 000 eurot.
Seoses elektriside võrkude ehitamisega taotles Elion Ettevõtted AS
isiklikku kasutusõigust 1) Viira külatee koormamiseks ja 2) Tõnise mü
koormamiseks. Taotlused kinnitati.
Seoses esitatud vaidega Muhu volikogu otsusele nr 78, 15.12.2010
„Võlla k Lageda ja Välja mü detailplaneeringu mittealgatamine“ otsustas
volikogu pärast arutelu oma otsuse jõusse jätta.
Otsustuskorras otsustati võõrandada Muhu vallale kuuluv Kesse k
Ranna mü.

Avalik kirjalik enampakkumine

Muhu Vallavalitsus korraldab vastavalt Muhu vallavara valitsemise
korrale valla omandis olevate järgmiste kinnisasjade müügi avalikul
kirjalikul enampakkumisel:
* Orissaare vallas Põripõllu külas asuv Ado kinnisasi (55001:006:0495,
2,37 ha, maatulundusmaa) alghinnaga 3200 eurot, osavõtutasu 100 eurot,
tagatisraha 10 % osta soovitud objekti summast, pakkumise esitamise
tähtaeg 7.4.2011 kell 11.00;
* Muhu vallas Kantsi külas asuv Ado maaüksus (47801:007:0831,
2,54 ha, elamumaa) alghinnaga 15000 eurot, osavõtutasu 125 eurot,
tagatisraha 10 % osta soovitud objekti summast, pakkumise esitamise
tähtaeg 7.4.2011 kell 11.00;
* Muhu vallas Tamse külas asuv hoonestatud Uue-Tähe maaüksus
(47801:002:0385, 2266 m2, elamumaa) alghinnaga 4793,37 eurot,
osavõtutasu 100 eurot, tagatisraha 10 % osta soovitud objekti summast,
pakkumise esitamise tähtaeg 9.5.2011 kell 11.00;
* Muhu vallas Rinsi külas asuv hoonestatud Vana-Männi maaüksus
(47801:002:0390, 6415 m 2, elamumaa) alghinnaga 12000 eurot,
osavõtutasu 100 eurot, tagatisraha 10 % osta soovitud objekti summast,
pakkumise esitamise tähtaeg 9.5.2011 kell 11.00.
Kirjalikust enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja
juriidilised isikud, kes ei ole enampakkumise läbiviimisega seotud.
Enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha tasuda avalduse esitamise
tähtajaks Muhu Vallavalitsuse arveldusarvele Swedbank 1120228703,
selgituseks müügiobjekti nimetus ja katastritunnus. Tagatisraha
arvestatakse võitjal ostusumma sisse, teistele osavõtjatele tagastatakse
kontole, millelt ülekanne tehti. Kui võitja ei sõlmi lepingut, siis tagatisraha
ei tagastata. Osavõtutasu ei tagastata.
Kirjalik pakkumine peab sisaldama pakkuja nime ja elu- või asukohta,
tõendeid enampakkumises osalemiseks ettenähtud osavõtutasu ja
tagatisraha tasumise kohta, sõnadega väljakirjutatud pakutavat
ostusummat, pakkumise esitaja allkirja, juriidilise ja füüsilise isiku esindaja
puhul volikirja, kohustust tasuda ostusumma ja sõlmida ostu-müügileping
hiljemalt 10 päeva jooksul peale tehingu sooritamist, kohustust tasuda
ostu-müügi lepingu sõlmimisel notaritasud.
Pakkumised esitada kirjalikult suletud ümbrikus aadressil Muhu
Vallavalitsus Liiva küla Muhu vald 94701 Saare maakond. Ümbrikule
märkida vastav märgusõna „PÕRIPÕLLU“, „KANTSI“, „UUE-TÄHE“,
„VANA-MÄNNI.
Täpsemat informatsiooni müüdavate kinnisasjade, enampakkumise
läbiviimise ja müügitingimuste kohta saab Muhu valla kodulehelt interneti
aadressil www.muhu.ee. Täiendav info: maa@muhu.ee, tel: 4530 680.

1. märts

Vallavalitsuse
istungitelt

Kinnitati Muhu valla hallatavate
asutuste juhtide ning vallaametnike
ja töötajate puhkuste ajakavad.
Kinnitati vallale kuuluvate müte võõrandamiseks avaliku kirjaliku
enampakkumise läbiviimise tingimused ja moodustati komisjon
(Raido Liitmäe, Ulvi Rahe, Mihkel
Jürisson, Pille Tamm).
Väljastati kaevetööde luba AS-le
Empower Mõisaküla Mihkli kinnistu elektrivõrguühenduse rajamiseks.
Väljastati projekteerimistingimused:
- Soonda k OÜ-le Muhu Puu
kuuluva Platsi kinnistu noorloomalauda rekonstrueerimiseks autoremonditöökojaks;
- Rässa k Oboko-Saadu elamu
ehitamiseks.
Kinnitati haridus-, kultuuri- ja
spordistipendiumide väljamaksmine.
Kinnitati Levalõpme k Mihkli
mü jagamine: Mihkli ja Aaviku.
Kinnitati Vahtraste k Tõnu mü
jagamine: Kolga ja Tõnu.
Kehtestati kulude hüvitamise
piirmäärad vallavalitsuse liikmete,
valla ametnike, töötajate, hallatavate asutuste juhtide ja töötajate
mobiiltelefonide kasutamiseks
teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmiseks.
Võeti vastu Muhu valla ametiautode kasutamise ja isikliku
sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise kord.

8. märts
OÜ-le Eesti Energia Jaotusvõrk
väljastati kasutusluba elektrivõrguühenduste väljaehitamiseks:
- Kuivastu k Ranna ja
- Rässa k Põllu kinnistul.

Võeti vastu Liiva k Liiva sidejaoskonna ja Tõnise maaüksuste
DP, avalik väljapanek kestab 10.
aprillini k.a.
Kinnitati Pädaste külas asuva
katastriüksuse nimeks ja aadressiks
Uue-Värava.

15. märts
Väljastati kasutusluba MTÜ-le
Muhu InSEA Lõetsa k Jüri-Jaani
keraamikakojale.
Väljastati kirjalikud nõusolekud
puurkaevude rajamiseks järgmistel
kinnistutel: Hellamaa k Palmi, Liiva
k Tänava ja Tupenurme k Neo.
Tehti parandused 26.3.2007
korralduses nr 105 „Raegma k Kõrve mü tagastamine“.

29. märts
Otsustati keelata Muhu vallale
kuuluvatel avalikel teedel üle 8 t
raskuste raskeveokite liiklus alates 1. aprillist 2011.
Kinnitati korraldatud jäätmeveo
avaliku konkursi hindamiskomisjoni otsused.
Kinnitati sotsiaalkomisjoni ettepanekud ravimitele, transpordile jm
kulude kompenseerimiseks avalduste alusel.
Otsustati korraldada Rannaküla
Lumikellukese mü DP projekti
avalik väljapanek 18. aprillist 1.
maini.
Kinnitati DP koostamise lähteülesanne Pädaste k Lahe mü-le.
Määrati kinnisüksuste nimed
Pädaste külas: Pädaste mõisa peahoone, Mõisa viljaait, Mõisaviljaaida, Pädaste mõisa.
Otsustati seada Mõisaküla Saarkopli mü-le sundvaldus Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ kasuks maakaabli paigaldamiseks.

Vallavalitsuse ja volikogu istungite protokollid, otsused, määrused ja
korraldused on kättesaadavad internetist
www.muhu.ee - dokumendid - dokumendiregister.

* Korstanpühkija (kutsetunnistus nr 054719) teenus,
korstende ehitus ja parandustööd, pottsepa tööd (ahjud,
pliidid, kaminad).
* Viljapuude, põõsaste ja
hekkide lõikamine, haljastustööd.
* Aedade, rajamine ja hooldamine.
Info ja registreerimine: telefon
56 68 4705, 518 7614
AK Getmer OÜ
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Pühapäeval, 17. aprillil
SUUR ÜLE-EESTILINE
LIIKUMISPÄEV “SINU
SAMMUD LOEVAD”
Toimub matk Lõetsa
külas. Kogunemine kell
12.00 Lõetsa küla alguses
Naudime koos kaunist
Muhumaa loodust!
Ootame aktiivset osavõttu! Info tel: 503 2010.
29. aprillil MUHU
TEATETANTSU SIMMAN
Koguva Vanatoal.
Teatetantsu algus kell
18.00 Liivalt kiriku parklast.
Tantsitakse Liivalt Koguvale. Kõik tantsuhuvilised
on oodatud kaasa tantsima!!!

Head muhulased!

7. mail 2011 toimub taas üle
Eesti ühine Teeme Ära talgupäev. Sel aastal ei ole talgutel
mingit suunitlust ega konkreetset eesmärki – iga kogukond otsustab ise, mis töö
vajab tegemist!
Muhulased on eelnevatest
Teeme Ära talgutest aktiivselt
osa võtnud ja nii on kindlasti
ka seekord!
Kutsume üles Muhumaa
külasid selleaastaste talgute
raames 7. mail korrastama oma
külatänavaid. Korras külatänav
ja majade ümbrus on küla ja
valla visiitkaardiks. Ka möödunud lumerohke talv näitas kätte
mitmed kitsaskohad, mistõttu

oli lumelükkamine raskendatud:
võsa on tunginud tee peale,
mitmete suurte puude oksad
segavad teetöid jne. Talgute
raames saab kindlasti koristada
teeäärtesse lükatud suuremaid
kive, parandada teeauke jms.
Loomulikult võib aga iga küla
või talguliste seltskond teha
täpselt seda tööd, mida vajalikuks peab.
Toetame sel aastal vallaeelarvest väikese toetussummaga kõiki talgupäevale

registreerunud külasid ja
kindlasti pakume ka talgusuppi.
Head külavanemad või talgute
korraldajad, andke koheselt
palun ka valda infot!
Talgutele registreerimine
Teeme
Ära
kodulehel
www.teemeara.ee algab 11.
aprillist. Saare maakonna
koordinaator on Reet Viira, tel.
5356 4622.
Muhu valla talgute koordinaatorid on Mihkel Jürisson,
tel. 5345 2022 ja Arvo Vaga, tel.
5086 226.
Mõnusaid talguid!
Muhu Vallavalitsus
Muhu Vallavolikogu

Liikumine hoiab südame tervena
Sel aastal on traditsioonilise
südamenädala peateemaks liikumine, mis on parim viis ennetada
südamehaigustesse haigestumist.
Lisaks südamehaigustele saame
regulaarse kehalise aktiivsusega
langetada ka vähihaiguse riski.
Liikumine on vajalik igas vanuses
inimestele ka töövõime tõstmiseks
ja hea enesetunde saavutamiseks.
Kuidas aitab liikumine
südant tervena hoida?
Regulaarne kehaline aktiivsus
avaldab soodsat toimet väga
mitmete mehhanismide kaudu.
Alaneb kõrgenenud vererõhk,
väheneb „halva“ ja suureneb „hea“
kolesterooli tase, väheneb tromboosirisk, langeb kehakaal, paraneb
meeleolu. Lisaks paraneb suhkru
ainevahetus, mis hoiab ära suhkruhaiguse tekke. Seega teeme
liikumisega oma kehale ja vaimule
hindamatu teene, mida keegi teine
meie eest teha ei saa.
Kindlasti tekib nüüd paljudel
küsimus, milline liikumine on
südamele hea ja kui palju peaks
liikuma? Kehalise koormuse liikidest on eelistatumad ühtlase koormusega tegevused, nagu kõndimine,
matkamine, kepikõnd, jooks, jalgrattasõit, tantsimine, sõudmine,
ujumine, vesiaeroobika, suusatamine, uisutamine ja rulluisutamine.
Seega on võimalusi väga palju ja
igaüks saab nendest välja valida
sobivamad.
Euroopa Kardioloogide Seltsi
„Terve südame valem“ soovitab
südame kaitsmiseks 3 kilomeetrit
kõndi või 30 minutit ükskõik
millist mõõdukat liikumist päevas.

Südamenädal 17.-22. aprillil.
Uuemad uuringud näitavad, et
südamehaiguste ennetamiseks on
kõige olulisem liikumisharrastuse
regulaarsus, mitte intensiivsus.
Seega aitab südant hoida ka väiksema intensiivsusega regulaarne
liikumine.
Üks kord nädalas tehtav tervisetreening ei kaitse südant. Näiteks
korvpall ja teised liikumismängud
võivad hasardi tingimustes viia
südame ülekoormusele. Harvad
pole olnud ka juhud, mil keskealine
mees tuuakse infarktiga haiglasse
otse palliplatsilt. Üle 40-aastastele
tervisespordiga alustajatele soovitan eelnevalt teha südame
koormustesti. Sellega saame näha
südame- ja veresoonte käitumist
kehalisel koormusel ja määrata ka
optimaalse pulsisageduse tervisetreeningul.
Terve südame heaks tee reibast
kõndi vähemalt 30 minutit päevas
5-7 päeval ehk minimaalselt 3-4
tundi nädalas. Kehalise võimekuse
arendamiseks on vajalik teha 3-5
korda nädalas 20-60 minutit
treeningut, mille intensiivsus peaks
olema 60-90 % maksimaalsest
ealisest südame löögisagedusest.
Pulsisageduse ealine maksimum on
220 lööki/minutis, sellest tuleb
lahutada vanus (aastates). Nii on
näiteks 50-aastase inimese pulsisageduse ealine maksimum 170
lööki minutis.
Kehaline treening südame
löögisagedusega 70-85 % maksi-

mumist arendab aeroobset võimekust, treening 60-70 % maksimumist (50-aastasel inimesel 100-120
lööki/min) annab võimekust säilitava ja kehakaalu langetava efekti.
Pulssi loetakse randme- või kaelaarteril 15 sekundi jooksul ja saadud
arv korrutatakse neljaga. Pulsisagedust on soovitav kontrollida
umbes 10 minuti möödumisel
tervisetreeningu alustamisest.
Pulsimõõtmine on tunduvalt
lihtsam pulsikellaga.
Vajaliku kehalise koormuse võib
saada koos igapäevaste toimetustega, kui teed vähemalt 10 000
sammu päevas. Soovitan alustada
väikestest asjadest! Kasutage lifti
asemel treppi, parkige oma auto
kaugemale, tulge bussist mõni
peatus varem maha. Kõik see aitab
tugevdada teie tervist. Parajast
koormusest annab tunnistust meeldiv reipus, toonuse tõus ja energiatulv. Paraneb ka meeleolu ja une
kvaliteet.
Miks paljud inimesed ei liigu
piisavalt?
Peamise põhjusena, mis takistab
noorematel inimestel rohkem liikuda
ja tervisesporti teha, tuuakse ajapuudus. Eakamatel häirivad sportimist valdavalt kõrge vanus ja halb
tervis. Eelkõige peetakse treeningut
efektiivseks vahendiks meeleolu
parandamiseks ning kehakaalu
langetamiseks. Kahjuks paljud
inimesed ei seosta tervisetreeningut
ja liikumist südame-veresoonkonna
haiguste ennetamisega, vererõhu
langetamisega ning soodsa mõjuga
vere kolesteroolile. „Hea“ kolesterooli tõstmiseks on liikumine üks

paremaid vahendeid.
Tervisetreeningu ja liikumise
ärajätmist tulenevalt ajapuudusest
on sissejuurdunud vale mõtlemine,
mida tuleks kindlasti muuta. See
on tegelikult suur eksiarvamus,
kuna liikumisest saadav lisaenergia
muudab töö produktiivsemaks ja
kvaliteetsemaks. Sellest saavad
hästi aru need, kes tegelevad regulaarselt tervisespordiga. Alustamiseks on vaja see lisaaeg päevaplaani sisse planeerida. Edaspidi
kompenseerib liikumine ajakulu töö
efektiivsusega.
Liikumine on oluline ka vanematele ja kroonilisi haigusi põdevatele inimestele ja teeb mitmete
haiguste all kannatajad tervemaks.
Uuringud on näidanud, et liikumist
harrastavad eakad on tervemad ja
tulevad oma eluga paremini toime.
Sobiva intensiivsusega kehaline
koormus leevendab krooniliste
haiguste vaevuseid ja võib vähendada ravimite (eriti uinutite, antidepressantide) tarvitamise vajadust. Südamehaigusi, hüpertooniatõbe, suhkurtõbe, osteoporoosi
ja liigesehaiguseid põdevad patsiendid peavad liikumisstiilide ja
liikumise intensiivsuse osas kindlasti nõu pidama oma arstiga.
Südamearstina soovin teile
kõigile
mõnusaid
tunde
tervisespordiga tegelemisel. Ilus
kevadilm on hea aeg alustamiseks.
See toob puna palgele ja rahulolu
südamesse. Siis on süda terve ja
elu elamist väärt.
Margus Viigimaa,
südamearst
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Täpsustuseks

Lehekuu juubilarid ja sünnipäevalapsed

Muuseumi fotokonkursi
viimasel päeval laekus lisaks 30
fotot viielt piltnikult. Kokku
osales meie konkusril 13
fotograafi ja pilte laekus kokku
76! Vaadata saab:
picasaweb.google.com/
mai.meriste/TalvineMuhu
Mai Meriste
Muhu Muuseumist

Emilde Keinast
Linda Räim
Olga Tarvis
Platon Saar
Elfriide Puu
Maria Aav
Leida Mereäär
Henn Ormet
Arno Mereäär
Linda Vorms
Virve Prii
Ahto Toom
Maie Keinast

Liiva raamatukogus näitus

Inimeste maast
vee keskel:
saarte elust Jüri ja Ülo
Tuuliku loomingus.

88 (5.5)
88 (9.5)
88 (20.5)
87 (31.5)
85 (20.5)
84 (17.5)
82 (29.5)
81 (1.5)
80 (1.5)
Aavo Maripuu
75 (20.5)
Maili Õue
70 (10.5)
70 (13.5)
Helmi Kütismaa
65 (2.5)
Palju õnne!

60 (19.5)
60 (24.5)
86 (18.4)

Teateid

Käsitööselts ja Puidukoda avab
sel kevadel poe 22. aprilill.
Kevadisel ajal on pood avatud RP kell 12-15, muudel aegadel
kokkuleppel.
Võtame müüki käsitööd, info
5269 260 Kaia, oadeed@hot.ee

Tänu!
5. klass ja klassijuhataja tänavad toreda vastlapäeva eest Tihuse
rahvast - Martin Kivisoo, Merle Mägi, Mari Luup, Kristiina
Veltmander, Andra Tamm ja Lilli(y) Tuzis. Saani- ja ratsasõidule
järgnes mõnus vastlakuklisöömine ning vestlus teelauas. Päike
saatis kogu üritust algusest lõpuni. Oli ikka tore!!!

Kirikuteated

EELK Muhu kogudus

Teenistused Muhu Katariina
koguduses pastoraadi talvekirikus pühapäeviti kell 11,
alates 24. aprillist kirikus.
21. aprillil kl 11 Suur Neljapäev; 22. aprillil kl 11 Suur
Reede; 24. aprillil kl 11 Kristuse Ülestõusmise Püha (kirikus); 25. aprillil kl 11 teine
ülestõusmispüha (kirikus).
Koguduse hooldajaõpetaja
Hannes Nelis, tel 52 91 881,
hannes.nelis@eelk.ee
Õpetaja assistent Aare Luup, tel
56 903 327, aare.luup@gmail.com

EAÕK

24. aprill Kristuse ülestõusmise
püha. Paasa. Lihavõtted.

Rinsi
7. mai kl 10 jumalik liturgia.
Hellamaa
16. aprill kl 10 jumalik
liturgia.
Liiva hooldekodu
16. aprill kl 13 palvus.
Rahulikku pühadeootust!
Preester Andreas Põld, tel 45 33
743, 56 606 703,
andreas.pold@mail.ee

IN MEMORIAM

Meie hulgast lahkusid

5. märtsil 82-aastane Vambola Uustalu.
11. märtsil 82-aastane Vaike Tamm.
12. märtsil 73-aastane Eino Looris.
Tunneme kaasa omastele!

* Puude saagimine ja lõhkumine, võsalõikus, korteri või
eramu remonttööd jm abitööd.
Tel 5350 2787.

* Võtan rendile ja ostan
põllumaad Muhus.
Info tel: 5345 5445.
* Muhu tikandi õpituba
Hellamaa külakeskuses kuni
aprilli lõpuni igal neljapäeva
õhtul 17.00-20.00. Õpetaja Meeli
Oidekivi.

AIAPOOD AVATUD
OÜ Käokinga aiapood on
alates 29. märtsist taas avatud.
Esialgu ootame aiahuvilisi
teisipäeval ja laupäeval kell
10.00 - 16.00. Müügil turbad,
mullad, väetised, istutuskassetid ja muu algavaks aiatööks
vajalik. Poe asukoht endiselt
Liival restorani hoones.
Info telefonil 56 459 541, 56
579 859.
Kohtumiseni!
OÜ Käoking

Lillepood ÄTSES Liival
pakub 1.-15. aprillini väiketaimi amplites kasvatamiseks
(ripp-petuunia, fuksia, pelargon
jne). Kevadhooajal müügil veel:
seemned
tippsibulad
kartuliseemned
lillesibulad ja -juurikad
lillemullad, potid, väetised
taimekaitsevahendid.
Jätkuvalt pakume lõike-, potija kunstlilli. Tellimisel matusekimbud ja -pärjad.
Pood avatud E-R 8.30-16.00,
L 10.00-14.00. P suletud
Tel. 530 35 701 või 50 760 18
Irja.
Asume endiselt Eesti Postiga
ühes majas. Sissepääs hoovi
poolt.
* Muhu tanude ja lillemustriliste postkaartide näitus
Hellamaa külakeskuses
kuni 30. aprillini avatud T, N
9.00-18.30; K, R, L 9.00-14.30.

Ära maga maha!
Kui oled seotud kunagise Karja kihelkonnaga, praeguse Leisi
vallaga, õppinud sealsetes koolides jne, vajad kindlasti raamatut
“Pildikesi Karja kihelkonnast”, mis on müügil kirjastaja OÜ
Saare Matkad esinduspoes “Elektroonika äri” - Kuressaare,
Tallinna tn 14. Tellimine tel 55684115 või anne.trei@mail.ee .
Järgmise lehenumbri materjalid on oodatud 2. mai õhtuni.
Toimetab Anu Pallas,
tel: 52 28 929, e-post: muhulane@muhu.ee
Muhulane ilmub üks kord kuus.
Internetis www.muhu.ee - Ajaleht
Trükitud Saarte Trükikojas 400 eks.
Trükipoognaid 4.
Hind 30 eurosenti.

