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Maarjamaa ärkab!
Sügavsinine taevas.
Virguva päikese kiired
kummarduvad maani.
Üht sammu astuvad
emakeel ja eesti meel.
Lumikellukeste helin
hangeviilude vahelt
kuulutab kevadet Maarajamaa ärkab!
Almi Tugev
Kolmapäeval, 11. aprillil
kell 20.00
Hellamaa külakeskuses
Tornimäe näiteselts
„Nurgatagune saar“
lavastaja Helje Basihhina
pilet 3 ja 2 eurot.

3. aprill 2012

Muhu leht

Muhu Seltsi pidu
24. märtsil oli jälle see päev, kui
muhulased Tallinnas Raavise klubis
pidu pidasid. Meie kõigi rõõmuks
tõdesime, et see oli järjekorras juba
23. pidu. Jah, aeg läheb ruttu!
Tavaliselt on meie peod ikka
küünlapäeva aegu olnud, aga
seekord jäi rohkem kevadesse.
Linnarahvas tuletas meelde: kas
pidu polegi? Võtsime kokku ja sai
tehtud.
Me oleme väga rahul, et Raido
Liitmäe oli lahkelt nõus osalema.
Tänu talle tulid lähemale ja said

seletatud ka Muhu probleemid.
Piduliste ühine arvamus oli, et
valda juhib Muhu oma inimene ja
tema teab ning oskab targalt
toimetada.
Sooja ja sõbraliku meeleolu lõi
meesansambel Leena Peegli
juhatusel. See oli mõnus, loomulik
ja südamlik meeste laul Meelise
kommentaaridega. Ja kui nad veel
Munukestega koos laulsid......
Munukeste laulmised ja ütlemised olid ikka meie Maret Lehtolt.

Üllatusmees oli muidugi Peeter
oma kaasaegse folklooriga.
Tantsitas meid Muhu Seltsi
silma all suureks kasvanud Martin
Trudnikov akordionil, keda saatis
Uno Maltis kitarriga.
Täname kõiki, kes osalesid.
Loodame, et tulevikus koguneme
seltsi rahvaga pigem küünlapäeval
ja meie read täienevad uute toredate
noortega.

Malle Ling

Teisipäeval, 17. aprillil
Hellamaa külakeskuses

Vaimse pärandkultuuri
päev
Üritus algab kell 12.00
hapuroka keetmisega
Ettekanded kell 14.00
vaimsest kultuuripärandist
saare maakonnas – Krista
Lember
uisk – Mihkel Jürisson
raudkivi ehitised – Inna Ligi
Muhu keel – Irena Tarvis
hapurokk – Tiina Jõgi
Muhu pätid – Anu Kabur
Info tel: 5163 773

Munuksed ja meesansambel.

Kulla munuksed!

Teeme Ära talgupäev laupäeval, 5. mail

Muhu murdevõistluse lõpetamise
pidu peetse Hellamaa külakeskuses
laupa, 21. jürikuu päeva
keskomingust kellu ühestteistmest.
Kis ennast kottu välja viisib aada,
soab jälle tüki moad targemaks muhu
kiele kohja pialt ja selle kuuleb näeb
koa ää, kis seevoasta murdejuttusid
kirjutasid ja kis sedakorda auinnad
soavad.
Piale selle soab Erakkonda kuuluvaid kirjanikka nähe-kuulda ja natusse
põlast antasse koa.

Teeme Ära talgupäev toimub 5. mail juba viiendat korda. Sel
aastal kutsume külasid jällegi üles talguid korraldama. Eelmine
aasta näitas, kui palju suudavad inimesed teha ära talgute korras.
Ka sel aastal on võimalik registreeritud talgutele küsida toetust
saagide ja trimmerite kütuse kompenseerimiseks. Valla poolt
pakutakse talgulistele ka suppi. Selleks, et kõiki neid toredaid
kompensatsioone saada, tuleb külavanemal teada anda, millises
külas talgud toimuvad ja kui palju on osavõtjaid.
Talgusupi soovist anna teada 30. aprilliks Tiinale tel:
5163 773 või tiinajogi@gmail.com
Registreerige küla talgud ka Teeme Ära kodulehel
www.teemeara.ee
Jõudu ja tegusat talgupäeva!
Tiina Jõgi
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Muhu valla 2012. aasta eelarvest ja plaanidest
21. veebruaril võeti volikogu poolt
vastu Muhu valla 2012. a eelarve
kogumahus 3,018 milj. eurot. (2011
aasta maht oli 2,982 milj. eurot).
Kuna 2012. a eelarve tuli esimest
korda koostada Kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse
(KOFS) järgi, siis selles nii üheselt
tulud-kulud ei kajastu ning eelarve
ülesehitus on uudne. Selle aasta
eelarve struktuur koosneb põhitegevuse tuludest, põhitegevuse
kuludest, investeerimistegevusest,
finantseerimistegevusest ja likviidsete varade muutusest.
Selline eelarve struktuuri muutus
annab võimaluse eristada põhi- ja
investeerimistegevust ning selgub
lisaarvutusi tegemata omavalitsuse
põhitegevuse tulude-kulude vahekord, dünaamika ja omafinantseerimise võimekus: investeeringute tegemise ja laenude tasumise
võimekus ja alus netovõlakoormuse piirmäära arvutamiseks.
KOFS-i järgi on Muhu valla
eelarve põhitegevuse tulem positiivne (30,6 tuhat eurot), see suunatakse investeeringuteks. Eelarve
tulem on negatiivne, mis omakorda
kaetakse likviidsete vahenditega.
Finantseerimistegevus kajastab
laenude võtmist ja tasumist, aga ka
kapitaliliisingut. Lõppkokkuvõttes
on eelarve tasakaalus (eelarve koos
seletuskirjaga on Muhu valla veebilehel www.muhu.ee).
Laias plaanis moodustavad
investeeringud eelarvest poole ja
teise poole põhitegevuse kulud.
Investeeringuid on planeeritud
1,487 milj. euro eest. Lõviosa sellest moodustab endiselt valdade
ühise sotsiaalkeskuse ehitus.
Teadaolevalt ületas uue riigihanke
tulemusena hoone tegelik ehitusmaksumus ca 1,2 miljoni euro võrra
omal ajal keskuse ehituseks plaanitud summasid, sellist kallinemist

ei suutnud vallad omavahendite
arvelt katta ja ka riik ei pidanud
abistamist vajalikuks, kuigi
lisarahastust toetasid nii maavalitsus kui omavalitsuste liit – on
ju hooldekodu kohtade vajadus
maakonnas suur ja hoone püstitamise vajadus välja toodud mitmes
maakonna arengudokumendis.
Hetkel käib hoone ümberprojekteerimine, mille käigus saab hooldekodu lihtsama kuju ning vaadatakse
üle ruumiprogramm, seda muidugi
mitte hoolealuste arvelt ning hoone
tuleb ikka 50-le vanurile. Hoone
eskiisprojekt valmib aprilli lõpuks.
Tegelikult on see meie investeeringuvajadus ja prioriteet nr 1 ning
selle järgi on arvestatud ka teiste
investeeringute tegemine ja planeerimine.
Teede investeeringuks on vallal
hea tava suunata riigipoolne toetus,
mis on sel aastal 59,6 tuhat eurot.
Nii nagu alates 2006. aastast on
tehtud, on ka sel aastal plaanis viia
1...2 km vallateid mustkatte alla.
Lisaks panustab vald 53,5 tuhat
eurot tegevuskuludeks (lumetõrje,
teede parandused, teeäärte hooldus).
Veel on plaanitud investeeringud
lasteaia peasissekäigu ja olmeruumide remondiks, samuti on
teadaolevalt riigieelarves ette
nähtud väike toetus lasteaia mänguväljaku uuendamiseks ning loodetavasti õnnestub sel aastal lõpule viia
ka lasteaia välisvärvi uuendus sokliosa värvimise näol.
Praeguses hooldekodus juba
teostatakse trepikodade remonti ja
välisuste vahetust, see hoone ei ole
remonti näinud sisuliselt oma valmimisest alates ja ta jääb alles ka
siis, kui käiku läheb uus vanurite
hooldekodu. Lisaks tuleb täita ka
tuleohutusalased ettekirjutused.
Eelarves on ette nähtud vahendid

vallamajas hädapärase remondi
jätkamiseks ning lõpule tuleb viia
Hellamaa külakeskuse parkla
ehitus. Muuseum investeerib ja
renoveerib oma hooneid teenitud
piletitulust.
Kommunaalametile soetatakse
uus kallurauto ning selle aastaga
lõpeb (kahjuks) hajaasustuse
veeprogramm.
Lõpule viiakse Kesse transpordiparve komplekteerimine.
Kalandusfondi meetmest on
heakskiidu saanud Kallaste kalasadama rekonstrueerimise I etapi
tööd.
Koostöös SK-ga Muhu on
rahastuse saanud Muhu spordihoone jõusaali uue sisustuse
hankimine ning sügiseks on jõusaal
varustatud kaasaegsete jõumasinatega.
Loodetavasti tuleb aasta jooksul
positiivseid otsuseid ja teateid veel.
Põhitegevuse kulud koosnevad
personali- ja majandamiskuludest,
toetustest. Personalikulud on
praktiliselt samad võrreldes eelmise
aastaga, st palgatõusu pole plaanitud, pisikesed muudatused on
tingitud mõne töökoha kadumisest
või mõne töötaja töökohustuste
muutumisest. Majandamiskuludes
pidi arvestama hinnatõusuga
(elekter, vesi, bensiin jms), kooli
puhul uue õppekavaga. Toetused
jäid samale tasemele, mis eelmisel
aastal. Kuigi hetke majandussituatsioon ei võimalda oluliselt tõsta
investeeringuid ja ka muid kulusid,
võib siiski rõõmu tunda sellest, et
valusaid kärpeid ei pea tegema ning
jätkuvalt saab toetada seltsitegevust, aktiivseid külasid, huvitegevust, tublisid õppureid jne.
Loomulikult on meie vajadused
ja soovid suuremad, kui reaalne elu
võimaldab: valla poolt on ette
valmistatud mitmed projektid,

millele otsitakse rahalist katet
erinevate allikate abil: Vahtna
puhkekoha arendamine, Liiva
lasteaia ja spordihoone parkla
väljaehitus, Liiva kergliiklustee
rajamine, Võrkaia sadama I etapi
rekonstrueerimistööd, Muhu spordihalli juurdeehitus.
Tänu suhtelisele stabiilsusele ei
ole vald pidanud viimastel aastatel
laenu võtma ja vaba laenureserv on
arvestatud sotsiaalkeskuse ehituse
jätkamiseks.
Majandamiskulude kokkuhoiuks, ettevõtluse ja teeninduse
arendamiseks on vald püüdnud
„elule äratada“ ka valla põhiülesannete täitmiseks mittevajalikud
hooned ja kinnistud: nii viidi eelmisel aastal läbi hoonestusõiguse
konkurss Liival Raunmägi kinnistule, hetkel käib Nautse-Mihkli
talukompleksi rendikonkurss,
oleme ettevõtluse arendamiseks
välja pakkunud mõned vallale
kuuluvad strateegiliselt väärt
kohtades asuvad kinnistud.
Põhitegevuse tuludest moodustab suurima osa üksikisiku
tulumaksu laekumine, mis on
viimastel aastatel jälle olnud tõusuteel, ent ei ole veel saavutanud
masueelse 2008. a taset. Sel aastal
on eelarves planeeritud tulumaksu
laekumist 1,7 % rohkem kui 2011.
aastal. Tegelikult on kahe kuuga
rohkem laekunud 9,3%, see on aga
alles aasta algus ja väga rutakaid
järeldusi ei maksa teha.
See oli lühiülevaade eelarvest ja
plaanitavast, elul on alati varuks
oma üllatused ja korrektuurid, ent
usutavasti realiseeruvad meie
eesmärgid ja soovid läbi tõsise töö
ja aktiivsuse.
Raido Liitmäe
vallavanem
Lea Valk
pearaamatupidaja

Vallavalitsuse istungitelt
13. märts
Otsustati alustada Muhu-Hellamaa Apostliku Peeter-Pavli Õigeusu Koguduse ja Muhu-Rinsi Kaasani Jumalaema Pühakuju Apostliku Õigeusu Koguduse maade
tagasiandmisel endistel kinnistutel
asunud ja õigusvastaselt võõrandatud hoonete kompenseerimise
menetlust. Hoonete võõrandamisaegse maksumuse määramiseks
tellida õigustatud subjektil ekspertiis Võru Maavalitsuse poolt
moodustatud vastavalt ekspertkomisjonilt.
Kinnitati projekteerimistingimu-

sed:
- Kallaste k Saarkopli mü sauna
ehitamiseks,
- Nautse k Laasu mü lauda
ehitamiseks,
- Eesti Energia Võrguehitus ASle Kuivastu sadama mü-le elektriauto laadimispunkti ehitamiseks,
- Eesti Energia Võrguehitus ASle Tusti alajaama ja Muhu alajaamade vahelise 10 kV maakaabelliini
ehitamiseks.
Kooskõlastati puurkaevude asukohad:
- Tupenurme k Andruse mü,
- Rässa k Lahenurga mü.

Väljastati kirjalik nõusolek Lalli
k Mihkli mü puurkaevu rajamiseks.
Väljastati kasutusluba Kesse k
Jaani mü elamule.
Väljastati ehitusluba Kesse k
Jaani-Aadu mü väiketuulikute (2
tk) ehitamiseks.
Otsustati jagada:
- Nautse k Matsi kü: Matsi ja
Maasika,
- Raugi k Orava kü: Jakobi ja
Oravasaba,
- Paenase k Uus-Matsi kü: Pärna
ja Uus-Matsi.
Kinnitati Nautse k Mihkli kinnistu rendikonkursi konkursitingi-

mused.
Vaadati läbi volikogu eelnõud.
23. märts
Otsustati sulgeda alates 24.
märtsist 2012. a Muhu valla munitsipaalteed ja lepinguga avalikuks
kasutuseks antud erateed raskeveokitele kogukaaluga üle 10 tonni.
28. märts
Kinnitati hanketeade Muhu
Muuseumi Tooma talu küüni ehitusremonditööd.
Vt ka www.muhu.ee dokumendid - dokumendiregister.
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Tule tegemisest
Kätte on jõudnud igakevadine aeg,
mil usinad inimesed võtavad rehad
kätte ja asuvad koduümbrust
korrastama. Kuid mida teha kokku
riisutud puulehtedega? Kui ei leita
muud lahendust ja otsustatakse
praht oma kinnistul ära põletada,
siis kordan üle põhitõed, et lõkke
tegemine oleks võimalikult ohutu.
Lõkkekoha ohutusvahemaad
hoonetest ja põlevmaterjalide
hoiukohast sõltuvad eelkõige lõkke
suurusest: alla ühemeetrise läbimõõduga tule tegemisel paikneb
lõkkekoht vähemalt kaheksa
meetrit, üle ühemeetrise läbimõõduga tule tegemisel vähemalt 15
meetri kaugusel hoonetest ja
põlevmaterjalide hoiukohast.
Üle kolmemeetrise läbimõõduga
tule ja lõkke tegemisel avalikul
üritusel, näiteks jaanitulel, tuleb
lõkke asukoht eelnevalt kooskõlastada Päästeametiga.
Lisaks ohutusvahemaade jälgimisele tuleb lõkkekoha vahetu
ümbrus vähemalt 0,5 meetri
ulatuses puhastada kuivanud
taimestikust ning muust põlevmaterjalist. Lihtne nipp on kaevata
lõkkekoha ümber murukamarat –
sellisest süvendist ja murukamarast
moodustuv tõke on tule leviku
piiramiseks väga hea takistus.
Samuti on heaks lahenduseks kasta
lõkkekoha ümbrus veega märjaks.
Samas tuleb veel:
- jälgida tuule suunda, et sädemed
ei langeks erinevatele põlevmaterjalidele. Arvestada tuleb kaasneva
suitsuga, et see ei häiriks kaasinimesi;

- jälgida ilmastikuolusid. Tuld
võib teha nõrga tuulega (kui tuule
kiirus on alla 5,4 m/s). Tuule kiirust
saab vaadata Eesti Meteoroloogia
ja Hüdroloogia Instituudi kodulehelt www.emhi.ee
Seal on üleval ka tuleohukaart;
- tagada tule kustutamine ja selle
leviku piiramine täies ulatuses.
Tuletegija ei pea ilmtingimata selleks
korraks tulekustutit soetama,
sobivateks tulekustutusvahenditeks on näiteks veel ämber, kastekann või muu anum piisava koguse
veega;
- tagada tuletegemisel pidev
järelevalve. Pärast tuletegemist
lastakse põlemisjääkidel täielikult
ära põleda või kustutatakse need
sobiva vahendiga.
Tuletegemisele esitatavad nõuded on sätestatud siseministri 30.
augusti 2010. a määruses nr 40
„Küttekoldevälise tule tegemise ja
grillimise kohale esitatavad nõuded“. Kui määrusega ei ole võimalik
tutvuda, on tuletegijal enne tuletegemist võimalik helistada päästeala infotelefonile 1524 või pöörduda kohapeal paiknevate päästeametnike poole, kes põhitõed üle
kordavad. Samuti on võimalik
saada ohutusalast infot Päästeameti
kodulehelt www.rescue.ee
Lõpetuseks mainin tõsiasja, et
koristamise, riisumise või niitmise
alternatiivina ei ole kuluheina ja
roostiku põletamine seadusega
lubatud.
Jaak Jaanso
Päästeameti Lääne päästekeskuse
tuleohutuskontrolli büroo juhataja

Saaremaa Kogukonnaköögid
Avatud kogukonnaköögi päevad!
Kogukonnaköögid on võrgustikku
kuuluvad köögid Saaremaa eri
paigus, mille eesmärgiks on edendada kohalikul toorainel ja traditsioonidel põhinevat toidutöötlemist turustamise eesmärgil.
Kogukonnaköögid on huvilistele
avatud ja ootavad ettevõtlikke
inimesi tutvuma pakutavate
võimalustega.
Laupäeval, 14. aprillil Hellamaa kogukonnaköök Hellamaa
külakeskuses:
Kl 11-13 kogukonnaköögi
võimaluste tutvustus:
- kogukonnaköök kui võimalus
alustada väikeettevõtlusega –
omatoodete väljatöötamine ja
tootearendus köögis, müük ja
ühisturundus
- väikeettevõtluse “võlud ja
valud” – räägivad ettevõtjad Saaremaalt, kes on alustanud oma ettevõtlusega Kogukonnaköögis või
tunnustatud koduköögis.
Kl 13-15 õpituba “Leiva ja
tervislike küpsiste valmistamine”.

Töötoa viivad läbi Öko-Spa ja
kohvik Harmoonikum perenaised.
Praktilises osas valmistatakse
erinevaid põnevaid leivatooteid või
küpsiseid.
Tutvustame lähiümbruskonnas
toodetavaid toiduaineid ning
räägime ka
- teraviljade kasulikkusest ja
kasutamisest
- toidutrendidest, tervislikest
toiduainetest ja toiduainetest, mida
vältida
- kuidas ära tunda tervislikku
maiust
- kuidas kasutada toidus Eesti
ürte.
Osalema ootame inimesi, kelle
sooviks ja huviks on alustada
toiduainete väiketöötlemisega
müügi eesmärgil. Registreeru
üritusele
triinkivimaa@hotmail.com
Kohtade arv on piiratud! Lisainformatsiooni küsi Hellamaalt
Tiinalt 51 63 773.

Töömaleva teemaline koosolek
toimub Muhu Noortekeskuses kolmandal ülestõusmispühal ehk
teisipäeval, 10. aprillil kell 17.00. Palun kohale tulla kõigil noortel,
kes soovivad töömalevasse kandideerida. Samuti on oodatud kõik
lapsevanemad ning teised huvilised.
Arnek Grubnik,
Muhu Noortekeskuse juhataja

Mittetulundusühingu Muhu Metsaühistu põhikiri
(projekt)
Algus lk 4.
6. Majandustegevus ja kava.
1. Ühingu majandus- ja aruandeaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31.
detsembril.
2. Ühingu vara tekib liikmete maksudest ja muudest maksetest, ühingu
vara kasutamisest, saadavast tulust,
riigi ja kohaliku omavalitsuse majandusabist, annetustest ja muudest
laekumistest.
3. Ühing ekspluateerib ja remondib
tema valduses või omandis olevat
vara täieliku isemajandamise põhimõttel ja lepinguvabaduse tingimustes.
7. Kontroll ja revideerimine.
1. Üldkoosolek teostab järelvalvet
teiste ühingu organite tegevuse üle,
kusjuures selle ülesande täitmiseks

võib üldkoosolek määrata revisjoni
või audiitorkontrolli.
2. Juhatuse ja muu organi liikmed
peavad võimaldama revidendile või
audiitorile tutvuda kõigi revisjoni või
audiitorkontrolli läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma
vajalikku teavet.
8. Muud tingimused.
1. Ühing lõpetatakse:
- üldkoosoleku otsusega;
- pankrotimenetluse alustamisel
ühingu vastu;
- liikmete arvu vähenemisel alla
kahe või muu seadusega sätestatud
suuruse;
- üldkoosoleku võimetuse korral
määrata seaduses või põhikirjaga
ettenähtud organite liikmed;
- muu seaduses või põhikirjaga
ettenähtud alusel.

2. Ühingu lõpetamise võib alati
otsustada üldkoosoleku otsusega, mis
on vastu võetud, kui selle poolt on
hääletanud kõik üldkoosolekul osalenud.
3. Ühingu tegevuse lõpetamine ja
lõpetamisel selle likvideerimine
toimub seaduses ettenähtud korras ja
viisil.
4. Ühingu vara tegevuse lõpetamisel ei jaotata. Allesjäänud vara
antakse sarnase eesmärgiga mittetulundusühingule sama tegevuse
jätkamiseks.
5. Kui ühingu varaga ei saa toimida
põhikirjas ettenähtud alustel, juhindutakse lõpetamise korral vara
jaotamisel seaduses sätestatust.
6. Kui käesolev põhikiri on vastuolus seaduses sätestatuga, kohaldatakse seaduses sätestatut.

1. aprilli meeleolus :)
Seoses Muhu valla 2012. a
pingelisse eelarvesse sisse viidud
kärbetega otsustasid vallavolikogu
ja vallavalitsus loobuda senini
turvafirma poolt osutatud mehitatud valveteenusest ja kasutada
edaspidi looduslikku Muhu
miljöösse igati sobivat maalähedast vabatahtlikku resurssi.
;) ;) ;)
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Neljapäeval, 19. aprillil
Muhu Põhikooli saalis
laste lauluvõistlus

IDA-SAAREMAA
LAULULIND 2012

16. märtsil sündis Kairi
Kolga ja Martin Viisilehe
perre tütar Tuuli Viisileht.
* Ostan maja Muhumaal, otse
omanikult. Tel. 50 72 533.
* Kevadtööd koduaias,
puude saagimine ja lõhkumine,
kiviaedade ladumine, ehitus- ja
remonttööd. Tel 5350 2787.

NB! Noorteka kodukalt leiab
artikli Facebooki kohta: neile, kes
soovivad Facebookist veidi rohkem
teada või kes soovivad uurida
tagamaid, miks Muhu Noortekeskus enam Facebookis ei ole.

Ostame
- metsamaad, ka läbiraiutud
kinnistuid
- Natura alasid
- metsamaterjali.

algus kell 17.00
pilet 1 euro
Lapsed ootavad
pöidlahoidjaid!

Teade
Muhu Valla Kommunaalametisse
on saadetud nimekiri korraldatud
jäätmeveo võlglastest.
Nimekirjas toodud jäätmevaldajate puhul, kel on tasumata
kuni 3 arvet või tasumata perioodi
pikkus on rohkem kui 60 päeva,
peatatakse vedu ning alustatakse
võlgade sissenõudmist vastavalt
seaduses lubatud korrale. Seoses
sellega tekib olukord, kus nimetatud jäätmevaldajad ei täida
kohalikku jäätmehoolduseeskirja
ning kohalikul omavalitsusel on
õigus rikkujat karistada vastavalt
Jäätmeseaduse §1207.
Oma võlgnevust on võimalik
kontrollida Ragn-Sells AS infotelefonil (15155) või Muhu Valla
Kommunaalametis (tel. 4530675)
Ragn-Sells AS

* Ostame või võtame pikaajalisele rendile põllu-, heina ja karjamaid. Natalija Leiten
+372 522 4147.
- Puhastame Teie kraavid, teeääred ja põllud võsast
- Võtame vastu tellimusi järgmise
aasta küttepuude tootmiseks
- Kui Teil on metsamaad, kuid
endal puid teha pole võimalik, siis
tellige see teenus meilt. Tasuda saab
ka metsamaterjalis.
Info: 50 97 679 või
erkki.noor@bmw.ee
www.muhuvarahaldus.ee

Kirikuteated
EELK Muhu kogudus
Teenistused Muhu Katariina
kirikus pühapäeviti kell 11.
Koguduseõpetaja Aare Luup,
tel 56 903 327; muhu@eelk.ee
Koguduse uudised ja uuemad teated leiad internetiaadressilt www.eelk.ee/muhu

EAÕK
Suur paast 27. veebruar - 15.
aprill.
Kevadised kirikupühad:
8. aprill - Issanda Jeruusalemma
minemine, palmipuude püha

15. aprill - Kristuse surnuist
ülestõusmine, paasapüha
NB! Ülestõusmispüha ja sellele
eelnevat paastuaega peetakse
õigeusu kirikutes alates 2012. a.
vana kalendri järgi.

Lehekuu juubilarid ja sünnipäevalapsed
Linda Räim 89 (9.5)
Olga Tarvis 89 (20.5)
Platon Saar 88 (31.5)
Elfriide Puu 86 (20.5)
Maria Aav 85 (17.5)
Leida Mereäär 83 (29.5)
Henn Ormet 82 (1.5)
Arno Mereäär 81 (1.5)
Elfriide Noot 81 (3.5)
Hermeliina Kolk 80 (6.5)
Haljand Heinla 75 (17.5)
Jüri Vahter 75 (30.5)
Kalju Evert 70 (8.5)
Rein Valdmets 65 (5.5)
Aako Grasmann 65 (7.5)

Mihkel Sugul 60 (13.5)
Olev Vahter 60 (13.5)
Riste Mesipuu 60 (21.5)
Väino Vokk 60 (30.5)
Palju õnne!

Meeli Kramm 70 (4.4) - Palju õnne!

Hetked Heikki mõtetega
Heikki Verendel
24. aprill 1931 Muhu – 15. märts 2012 Göteborg.
Oleme osakesed sellest salalikust
võimust, mis Universumi juhib ja
valitseb.
Teeme küll plaane, aga saatus
juhib.
...Inimeste elus on mitmeid
raskeid sündmusi. Üks raskematest on oma kodu kaotus.
...Kooli jõudes läksin ja koputasin kooliõpetaja ukse peale. Ta
avas ukse ja ma vuristasin jälle
välja kogu oma sõnatagavara.
Rääkis vastu pika jutu ja esitas
kindlasti mõned küsimused, aga
mina ei saanud aru midagi. Missuguse näo ta küll oleks teinud, kui
meile oleks antud and natuke heita
pilku tulevikku. Ei tea, kas oleks ta
uskunud, et sellele viletsalt riides
poisile antakse 50 aastat hiljem
kuldmedal hea rootsi keele õpetamise eest rootslastele.
...Ma ei ole seda kusagilt leidnud,
aga mul on tunne, et eestikeelsel
taeval on tugev side sanskritikeelse
daiva´ga, mis on omadussõna ja
tähendab “jumalatele kuuluv”,
ingl. k. Divine.

...Kõik mateeria on lõppude
lõpuks ainult valgus.
...Päevad olid täis põnevust ja
helgeid hetki. Loomulikult oli ka
vihmaseid päevi, aga mul kerkib
siin meelde üks päikesekell, millel
oli raidkiri: Horas non numero nisi
serenas (Ma näitan ainult selgeid
tunde).
...Looduse suurim ime on päiksepaiste koduõuel.

(Heikki meenutustest „Nii see oli“,
ilmunud Muhulases 2007. a juulist kuni 2009.a veebruarini.)
Foto: Aare Laine, Oma Saar 15.3.2008.
Maikuu Muhulase materjalid on teretulnud 30. aprilli õhtuni.

Rinsi
7. aprill kell 10 Issanda
Jeruusalemma minemise püha
jumalik liturgia, palmipuude
püha.
Preester Andreas Põld, tel 45
33743, 56 606 703, e-post
andreas.pold@mail. ee

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 450 eks.
Hind 30 eurosenti

