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Teine laulu- ja
tantsupäev
Külasemas
Pühapäeva, 16. augusti hommikul kogunesid Külasema
külaplatsile kõik seal tegutsevad
taidlejad, kes soovisid koos oma
külaliste ja Muhu rahvaga maha
pidada taas ühe toreda ja lustliku
laulu- ja tantsupäeva. Selleaastane pidu oli juba teine omalaadne
ettevõtmine. Külalisi oli sel
aastal esinema kutsutud nii
Suure kui ka Väikese väina
tagant- Hanila Laulu-mänguselts, lauluansambel „Vokiratas“
ja tantsurühmad „Aderkassid“
ja „Triinu“ Tornimäelt ja Muhu
noorte naiste tantsurühm
„Tokkroes“. Vahepaladega
astusid üles Maarja-Liis
Mereäär, Kelli Simastel, Erik
Simastel ja Preedik Heinmaa.
Külasemast esinesid folkloorirühm „Kodukootud“, laulukollektiiv „Metsakohin“ ning
spetsiaalselt selleks peoks
kokku kutsutud nais- ja meesansamblid.
Kuna igal korralikul peol on
ka üllatus ette nähtud, siis sellel
aastal üllatas meid oma saare
mees Ivo Linna, kes esitas ühe
loo koos segakooriga „Suisapäisa“ .
Täpselt keskpäeval, kui
kohale oli tulnud üle saja
pealtvaataja, heisati „Külasema
hümni“ saatel küla lipp ja pidu
võis alata. Iga kollektiiv astus
üles 3-4 numbriga oma repertuaarist. Kõige lustlikemaks
peeti „Tokkroesi“ esitatud
tantsulugusid ja samuti hinnati
nende kauneid kostüüme.
Järg lk 3.
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Muhu leht

Soonda küla sai kokku
Soonda väike küla seal
Seisab soo serva peal
Külavahel meil on vahva kivitee.
Pered seisvad rea peal,
Kiviaiad piirdeks head
Nõnda vahva me koduküla on!
Need on Soonda küla uusima laulu
algusread.
Juba ammustest aegadest on
Soonda rahva meeliskokkusaamiskohaks olnud Simmu avar peretuba. Seal on mehed kaarte mängimas käinud, seal on vidust pidades
tondijutte räägitud, külakoosolekuid ja jõulupidusid peetud. Nii
ka möödunud jõuluajal. Seal
meenutati muuhulgas küla esimest
kokkutulekut, millest parajasti viis
aastat mööda saanud. Pandi paika
järgmise kokkutuleku aeg ja koht.
Ajaks sai 11. juuli 2009, koht jäi

esialgu lahtiseks. Külas on mitmeid
avaraid taluõuesid, kus võiks
kokku tulla. Eelmisel korral olime
Nuudi õuel. Seekord aga kutsus
meid lahkesti oma varjulisse õue
Poali talu perenaine Õie.
Sinna me siis kaunil päikesepaistelisel laupäevahommikul
sammud seadsimegi. Ühisel jõul
sätiti toolid paika, pandi telk
toidulaudadega üles ja juba
hakkaski rahvas kogunema. Kaasa
oli võetud moonakotid omaküpsetatud leiva-saia, kookide, silgu-tuhli
ja muu suupärasega. Ei puudunud
ka rahvustoit kama ja soe õlu.
Koduõlle oli pruulinud külavanem
Nuudi Inna. Ja siis tuli Matsi Eva
käruga, milles suur kast pealkirjaga
„Martini“.
Kui rahvast oli juba piisavalt
kohal, jällenägemise tere öeldud,

pandi nimed kirja ajaloolisele
paberile (tapeedirullile), kuhu 20
aastat tagasi Muhu päevade ajal
olid kõik Soonda küla elanikud oma
nime jäädvustanud ja allkirjaga
kinnitanud. See tähtis dokument on
hoiul Simmu talu muuseumis.
Nüüd seisis see paberirull
vastvalminud Soonda küla lipu all.
Kavandanud on selle Simmu Liilja,
maalinud Peetri Triinu. Lipul on
olemas kõik oluline, mis meie
koduküla iseloomustab: koduselt
tervitav munakivitee, Soonda jõgi
ja õuemärgid.
Seejärel avati kärul kohaletoimetatud kast, milles kuueliitrine
shampusepudel. Pudeli avas Nuudi
Imre ja sellest jagus kõigile
tervisenapsiks.
Järg lk ?

Algas Muhu Sotsiaalkeskuse ehitus

Kõigile nähtav tegevus uue Muhu
Sotsiaalkeskuse ehitusplatsil algas
10. augusti õhtupoolikul. Ehitaja
Facio Ehitus AS paigaldas objektile
esimese soojaku, milles ehitusobjekti kontor, ja toodi kohale
kaevamistehnikat. Seejärel algas
maja mahamärkimine ja pinnase
eemaldamine.
Hoone karp ja välitööd peaksid
graafikujärgselt valmima järgmise
aasta juunikuuks ja sisetööd
septembri lõpuks.
Igal nädalal toimub ka ehitusnõupidamine, kus kohtuvad
ehitaja, tellija, projekteerija ja
järelvalve esingajad.
Hoone tellija on Muhu Vallavalitsus, ehitusprojekti koostas AS
Koger & Partnerid, omaniku
järelvalvaja on OÜ Bucoma ja
peatöövõtja Facio Ehitus AS.
Valmivasse hoonesse tuleb 50
kohta ja hoonet hakkab majandama
loodav sihtasutus, mille eesmärgiks
on üldhooldekoduteenuse osu-

tamine sihtasutuse asutajate Muhu, Orissaare, Pöide ja Laimjala
valla elanikele ning sotsiaalkeskuse
teenuste osutamine.
Kohamaks peaks olema võimalik
jätta samale tasemele praeguse
Muhu Hooldekoduga, kuid kindlasti oleneb see tulevikus siht-

asutuse majandamisest.
Kuna uus hoone asub Muhu
vallamaja kõrval, toimub ehitus
vallavalitsuse kui tellija valvsa pilgu
all.
Arvo Vaga
Muhu Vallavalitsus

Foto: 19. august 2009.
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Volikogu 21. augusti
istungi päevakord
1. Muhu Vallavolikogu
20.10.2006.a määruse nr 23
muutmine.
2. Maade munitsipaalomandisse taotlemine ja
maaüksuste maasihtotstarvete määramine.
3. Kaugküttepiirkonna
määramine.
4. Informatsioon valla
arengukava täitmisest 2009.a
eelarveaastal.
5. Muhu valla arengukava
aastateks 2007-2013 muutmine.
6. Kesse küla rannamaja
rendileandmine.
7. Informatsioonid (eelarve
suurendamine sihtotstarbeliste laekumiste arvelt,
eelarve 7. kuu täitmine,
Koguva karjääri kaevandamisluba).

Koosolek Koguva
dolokivikarjääri
kaeveloa teemal
Keskkonnaameti HiiuLääne-Saare regioon on
küsinud Muhu vallalt
seisukohta eelnõule kaeveloa väljastamiseks Koguva
karjääris. Võrreldes varasemaga on olukord muutunud selle võrra, et Lääne
Regionaalne Maanteeamet
on väljendanud valmisolekut
loobuda kaeveloa taotlemisest Muhu valla kasuks,
kui vald ise sooviks saada
kaeveloa omanikuks.
Vallavalitsus kutsub kõiki
Muhu külavanemaid ja teisi
asjasthuvitatuid sel teemal
avalikule koosolekule, mis
toimub

Hellamaa
Külakeskuses
kolmapäeval,
2. septembril
algusega kell 16.00.

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

Volikogu suvematk Suurlaidu
Kuna juulikuu on vallavolikogu
jaoks puhkusekuu, mil korralist
istungit ei toimu, oleme viimasel
paaril aastal seda lünka üritanud
täita volikogu suvematkadega
Muhu valla vähetuntud paikadesse.
Sel suvel toimus matk Suurlaidu.
Kuna oli ette teada, et sihtkoht on
metsik ja väheasustatud ning
ligipääs sinna võib osutuda väga
keeruliseks, siis kvoorumit me
matkal paraku kokku ei saanud.
Siiski olid välja kuulutatud
matkahommikul 15. augustil kohal
kõik, kes ameti poolest selleks
sundi tundsid: Kadri Tüür, Neeme
Oidekivi, Mihkel Ling ja maaameti juhataja Pille Heero. Lisaks
olid retke otsustanud kaasa teha
Ott-Andero Oidekivi ja Küllike
Kõvamees.
Muhro villisega õnnestus
seltskonnal sõita metsateed kaudu
üsna kaugele Ahenda poolsaarele,
kuid sissejuhatuseks tuli siiski
läbida päris kõva võsamatk, mille
põhjustas, nagu pärast selgus,
metsa sisenemine valel pool
kraavikallast. Ka lõpuks leitud

kivitee Suurlaidu Lao silmas oli
üleni roo sees, vee all ja libe. Siit
moraal – mis on kaardile märgitud
kui „juurdepääsutee”, ei pruugi
seda tegelikkuses alati olla. Laiu
peal muutus matkamine juba
lihtsamaks, olemas olid nii tee kui
kindel jalgealune. Ühtki hingelist me
seal ei kohanud, kuid Lao õuedmajad olid kenasti korras ja laiu
Pädaste-poolsesse sadamasse viis

niidetud jalgrada. Kunagi täies
ulatuses hooldatud laiust on
suurem osa siiski kõrgesse rohtu ja
võssa kasvanud ning metsloomade
tegevusjälgi on seal inimtegevuse
märkidest ilmselgelt rohkem.
Tagasitee kulges juba kiiremini,
sest suund oli selge ja aimdus
olemas, mis ees ootab.
Kadri Tüür

Rajaleidja
Mihkel
Ling
vaatab
männi
otsast,
kuhu
suunas
minna
annab.
Neeme
Oidekivi

Kaks uut rattamarsruuti
Muhus

Turism on saanud oluliseks Muhu
elu ja majanduse osaks. Turismiala
ettevõtjate ühistegevuse eestvedajaks on saanud Muhu Turismi
Assotsiatsioon, vallavalitsus saab
turismi arengule kaasa aidata
eeskätt üldkasutatava turismi
infrastruktuuri väljakujundamisega.
Käesoleva aasta kevadest peale
on Kesselaiul külastajate käsutuses
koostöös Riikliku Looduskaitsekeskusega ja Riigimetsakeskusega ning Keskkonnainvesteeringute keskuse toetuse
abil eelmisel suvel rajatud
matkarada infotahvlite, telkimisplatside ja lõkkekohtadega, mis on
saanud populaarseks. Tänavu suvel
on Muhus tähistatud viitadega
kaks kohalikku jalgrattamarsruuti.
Mõlemad marsruudid kulgevad
Kuivastust kuni Väikese väina
tammini.

Põhja-Muhu marsruut, mida
tähistavad jalgrattaviidad marsruudinumbriga 335, on 52,5 km
pikk. See läbib Hellamaa, Pärase,
Lõetsa, Vahtraste, Nõmmküla,
Pallasmaa, Rebaski, Tamse,
Külasema, Rinsi, Viira, Piiri,

Igaküla, Koguva, Rootsivere ja
Nautse külasid. Lõuna-Muhu
marsruut (nr 336) on 26 km pikk.
See läbib Kuivastu, Võiküla, Rässa,
Simisti, Pädaste, Laheküla,
Suuremõisa, Nurme, Linnuse ja
Nautse külasid. Marsruutide kohta
on trükitud nii eesti- kui ingliskeelsed kaardiga varustatud
infovoldikud, kus on kirjeldatud ka
marsruutide lähedusse jäävad
huviväärsused. Tasuta jagatavaid
voldikuid võib saada vallavalitsusest ja Muhu turismiettevõtjatelt.
Rattamarsruudid
täiendavad Muhu aktiivse puhkuse
võimalusi ja sellega on Muhu
külastajatel põhjust siin senisest
pikemalt aega veeta ja teenuseid
tarbida. Teiselt poolt loovad need
võimaluse ka läbisõitvatel
jalgratturitel Muhu läbimiseks
rahulikumail kõrvalteedel ja
tutvuda meie saarega paremini kui
seda
võimaldab
otsesõit
põhimaanteed mööda.

Lisaks rattateede tähistamisele
jätkati ka Muhu huviväärsuste
infotahvlite ja viitadega varustamist. Loodetavasti on käesoleva

lehe ilmumise ajaks paigaldatud
Muhu Turismi Assotsiatsiooni
kujundusega oranþid infotahvlid
Hellamaa kiriku, Vahtna uisusadama koha, Presidendi allee ja
Tupenurme panga juures. Nüüd
saab selliste ühtses stiilis tahvlitega
varustatud ühtekokku juba 12
Muhu olulist vaatamisväärsust.
Lisaks paigaldatakse kaks uut
välikaarti - üks Eemu tuuliku ja
teine Koguva küla parklasse. Kõigi
infotahvlitega vaatamisväärsuste
juurde juhatavad pruunid
suunaviidad.
Rattaradade ja muu turismi
infrastruktuuri arendamise projekt
viidi ellu piirkondade konkurentsivõime arendamise väikeprojektide
programmi toetuse abil, mille
eraldas Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutus. Täname kõiki muhulasi,
kes sõlmisid vallavalitsusega
lepingu eramaalt läbi kulgevate
rattamarsruutide lõikude avaliku
kasutamise võimaldamiseks, ja
kõiki ettevõtjaid, kes projekti
elluviimises osalesid.
Aado Keskpaik
arendusnõunik
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Veelkord jäätmete
taaskasutamisest
Kuigi jäätmekäitlusest on
Muhulase veergudel kirjutatud
sagedasti, peab seda teemat ikka ja
jälle puudutama.
Seoses maakonna ainukese
prügila, s.o Kudjape prügila
sulgemisega 16. juulil k.a ja kogu
maakonna olmejäätmete veoga
Paikuse prügilasse, on eriti tähtis
jäätmete võimalikult suures mahus
sorteerimine nende tekkekohas ja
taaskasutamine.
Eestis on käivitatud taaskasutatavate jäätmete kogumissüsteem
ning nende kogumist ja käitlemist
korraldavad vastavad organisatsioonid: Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO), Eesti Pakendiringlus ja hiljuti loodud Tootjavastutusorganisatsioon
OÜ
(TVO). Nende organisatsioonide ja
omavalitsuste endi poolt on pandud
valdadesse-linnadesse teatud
võrgustik erivärvilisi konteinereid
erinevate pakendijäätmete korjamiseks. Vastavalt Pakendiseadusele
on hajaasustuses ette nähtud üks
kogumispunkt 500 elaniku kohta.
Meie vallas on segapakendi
kogumispunktid 9 kohas (Liival,
Hellamaal, Kallastel, Külasemas,
Nõmmkülas, Simistes, Piiril,
Koguvas, Tupenurmes) ning
vastavalt allkirjastatud koostöölepingule TVO-ga peaks vald
lähiajal saama veel kolm kollast
segapakendi konteinerit. Seega on
meil seaduses nõutava 4 punkti
asemel varsti võimalik segapakendeid ära anda 12 kohas üle
saare, lisaks veel 8 sinist paberpakendi konteinerit ja 4 rohelist
konteinerit klaaspakendi kogumiseks. See tähendab seda, et taaskasutusorganisatsioonid pakendikonteinereid meie valda kindlasti
juurde ei pane ja ei teeninda nad
rohkem ka valla poolt juurde
pandud konteinereid.
Tänases olukorras, kui prügiveo
hind on pidevalt tõusuteel, on eriti
oluline sorteerida välja taaskasutatavad pakendid ja materjal,
mille eest tasuma ei pea. Erinevate
hinnangute järgi moodustab
pakendite hulk kuni 60 % kodus
tekkivatest olmejäätmete kogusest,
seega tasub meie endi rahakoti
huvides jäätmeid sorteerida.
Käesoleva loo kirjutamine ongi
eelkõige tingitud pakendikonteinerite väärkasutamisest ja
jäätmekäitlejate nurinast, kellele
konteinerite sisu tekitab tõsiseid

probleeme. Kuigi ajalehtedes ja ka
konteinerite endi küljes on info,
mida tohib sinna panna, ei hoolita
sellest.
Kindlasti on väga „kaval“
sokutada segapakendi konteineritesse oma olmejäätmeid, kuid see
tegevus võib hiljem anda tõsise
tagasilöögi. Kui konteineri sisu ei
vasta nõutule, jätab prügifirma selle
lihtsalt tühjendamata, võtab selle
eest segaolmejäätmete hinna või
kõige hullema variandina korjatakse
konteinerid üldse ära, nii on
toimitud mitmes omavalitsuses.
Ka meie vallas on viimasel ajal
olnud segapakendi konteinerite
kasutamisega probleeme. Prügifirma akteerib kõik rikkumised ja
annab vastava teabe valda.
Praeguste andmete põhjal on kõige
problemaatilisemad olnud Simiste,
Nõmmküla ja Külasema pakendikonteinerid, näiteks Simistes oli
konteinerisse topitud lehtklaasi,

Vallavalitsuse
istungitelt
23. juuli

Külasemas mänguasju, vesivärve
jms. Prügiveofirma on ka kõik selle
fotole talletanud.
Kallid kaaslased, see mis
pakendikonteineritesse sobib, ei ole
raketiteadus, selle peaks ikka paari
aastaga selgeks saama ja need
valikkogumiskonteinerid on meile
ikkagi võimalus osa oma jäätmeid
tasuta ära anda.
Ka allakirjutanu on seisukohal,
et riigi poolt väljatöötatud süsteem
ei ole parim ja paindlik (meil oleks
vajalik suvel kas rohkem konteinereid või tõsta tühjendamissagedust), kuid ta on siiski võimalus,
mida tuleks arukalt kasutada.
Teine asi, millega tihti eksitakse
teadlikult või (paha-) tahtlikult, on
roheliste klaaspakendikonteinerite
kasutamine. Need konteinerid on
mõeldud klaaspakendi kogumiseks,
sinna ei tohi tuua aknaklaasi või
suruda avast sisse muud prügi.

Lõpetuseks veelkord, mida tohib ja mida ei tohi
pakendikonteineritesse panna.
1. KOLLASED SEGAPAKENDIKONTEINERID
Tohib: Erinevad plastpakendid (jogurti- ja võitopsid,
plastkarbid, kilekotid, ketðupi- ja majoneesipudelid jms),
metallpakendid (konservikarbid, ka metallkaaned ja muud
puhtad metallpakendid), joogikartong (mõistlikult puhtad
piima-, mahla-, veinipakendid), klaaspakend (üldjuhul
rohelisse klaasikonteinerisse, kuid võib ka kollasesse
segapakendikonteinerisse).
Ei tohi: plastist mänguasjad, ohtlike ainete pakendid,
mähkmed, hügieenisidemed, aknaklaas, hõõgpirnid,
peegelklaas, aerosoolpudelid, toitu (pool-)täis pakendid vms
kraam, mis ei ole pakend.
2. ROHELISED KLAASIKONTEINERID
Tohib: Kõik klaaspakendid, mis mahuvad läbi vastava ava
(karastusjookide ja alkoholipudelid, väiksemad klaaspurgid
jms tagatisrahaga mittekoormatud klaastaara).
Ei tohi: akna-, peegel- ja lehtklaas, lambipirnid, ohtlike
ainete klaaspudelid.
3. SINISED PABERI- JA PAPIKONTEINERID
Tohib: ajalehed, ajakirjad, pappkastid (kokkupandult) jms
paber- ja papppakendid.
Ei tohi: tapeedirullid, vettinud paber ja papp,
pabertaldrikud ja -topsid, vahtplast, kile, majapidamispaber.
Raido Liitmäe

Väljastati ehitusluba
- Hellamaa Aida elamu rekonstrueerimiseks
- OÜ-le Eesti Energia Jaotusvõrk
Hellamaa Tellise mü ühiskanalisatsiooni pumpla elektrivõrguühenduse väljaehitamiseks.
Väljastati kasutusluba OÜ-le Eesti
Energia Jaotusvõrk Pädaste fiideri
F3 pingete parendamiseks.
Kinnitati valla sotsiaalkomisjoni
ettepanekud erinevate kulutuste
(transport, ravi(mid) jms) kompenseerimisel avalduste alusel.
Väljastati kaevetööde luba Facio
Ehituse AS-le Liiva k Muhu
Sotsiaalkeskuse vundamendi ja
välisvõrkude trassi kaevamiseks.
Suurendati eelarvet sihtotstarbeliste vahendite arvelt.

4. august
Mäla ja Laheküla Jaani-Andruse
mü-te nimedeks kinnitati Jaani ja
Andruse.
Otsustati eraldada reservfondist
24 120 kr volikogule kohtukulude
katteks (Ü.-M. Maasiku kaebus).
Tunnistati nurjunuks enampakkumine Tamse Uue-Tähe ja Rinsi
Vana-Männi mü-te müügiks. Uueks
tähtajaks määrati 12. oktoober
2009 kl 15.
Moodustati valimisjaoskonnad:
nr 1 Hellamaa Külakeskuses ja nr
2 Piiri Jahiseltsi majas.

11. august
Valla valimiskomisjoni asukohaks määrati Muhu vallamaja.
Otsustati maksta toetust Suuremõisa külale külatee renoveerimiseks.
Otsustati eraldada reservist Muhu
Noortekeskusele 23205 kr seoses
HAKK projekti omaosaluse
kohustusega, võttes aluseks 2009.
a eelarve.
Kinnitati projekteerimistingimused
- Oina k Andruse-Jõe elumajale
ja saunale
- Pädaste k Kadaka suvekodule.
Väljastati ehitusluba
- Muhu vallavalitsusele Liiva k
Raunmägi, Pääsukese, Mäepealse,
Pihlaka, vallale kuuluval kinnistamata maaüksusel, Kalda ja Vahtra
kinnistutel Liiva k kaugküttevõrgu
väljaehitamiseks
- Kesse k Jaani-Aadu merepiiril
Rõuge lautri kai ehitamiseks
- OÜ-le Eesti Energia Jaotusvõrk
Liiva k Lasteaia alajaama, Kiriku,
Raunmägi, Õnnela ja Raunmägi
kinnistutele Muhu Sotsiaalkeskuse
elektrivõrguühenduse
väljaehitamiseks.
Väljastati kasutusluba OÜ-le Eesti
Energia Jaotusvõrk Mõega k Farmi
alajaama Mõega fiidri rekonstrueerimiseks.
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29. augustil Koguva rannas algusega kl 20

Mihklikuu juubilarid ja sünnipäevalapsed
Paula Tarvis 93
Pauline Kesküla 92
Salme Laaneväli 91
Vassili Räim 88
Laine Kolk 88
Endel Jõesalu 86
Hilda Kiviaru 86
Linda Ristkokk 85
Hilda Paist 84
Petronia Kõrv 83
Laine Pallas 82
Leida Väljaots 82
Armilda Vaher 82
Arnold Nikkel 81
Elmar Tuul 81

Muinastulede öö.
Koguva Kunstitall
avatud iga päev kl 11 – 18

Helvi Maripuu 75
Helju Auväärt 75
Matti Tamm 70
Endel Noor 70
Eha Veskimeister 65
Jaan Vaga 65
Ilmar Uisk 60
Palju õnne!

Teated ja kuulutused

Sotsiaalkeskuses saab
tellida briketti!

Muhu valla Sotsiaalkeskus
annab teada, et võtab kuni 31.
augustini vastu briketi
tellimusi.
Tellimuse saab anda Sotsiaalkeskuses kohapeal või telefoni
teel numbril 45 98 196.
Briketi hind (1 tonn) koos
kohaletoomisega on 2200
krooni.

Teostame puitpõrandate
põhi- ja hooldusõlitust ning
PVC ja linoleumpõrandate
vahatust.
Info tel. 5261368 Klaarika
Saaremäel, OÜ Clean Up.
Geelküünte hooldus ja
paigaldus ning maniküür.
Erinevad küünemaalingud ja
kaunistuste paigaldamine
Hellamaal. Helistada numbrile
53 333 535 Annika.

Alates 10.07.2009.a. töötab Hellamaa kalmistu kalmistuvahina
Marko Reinväli, telefon 56149461.
Saare Põrand OÜ müüb SOODSALT tamme- ja saarepuidust
põrandalaudu ning voodri-, lava-, terrassi- ja höövellaudu (haab,
must lepp, lehis). Lisainfo: 56 44757 või www.saareporand.ee

Kirikuteated
EELK Muhu kogudus
Teenistused pühapäeviti kell
11 Muhu Katariina kirikus.
Õpetaja Urmo Saks, tel 4594440,
e-post urmo.saks@eelk.ee

EAÕK
Rinsi
6. septembril kl 10 Neitsi
Maarja sündimise püha liturgia.

Hellamaa
20. septembril kl 10
Ristiülendamise püha liturgia.
Liiva hooldekodu
20. septembril kl 13 palvus,
armulaua jagamine.
Kena kooli- ning kirikuaasta
algust!
Preester Andreas Põld, tel 45 33
743, e-post andreas.pold@mail.ee

IN MEMORIAM

Meie hulgast lahkusid

22. juulil 88-aastane Olga Aav.
25. juulil 85-aastane Herman Abe.
Tunneme kaasa omastele!

Augusti lõpuni näitus Kaido
Haagenilt “Mehed läksid
merele” (Gone to the Sea) Mosambiik 2005.
Mustrid rannaliival kõnelevad kogenud silmaga...
Tõnise talu galeriis Paenase
külas on lapitööde näitus
avatud 28. augustini iga päev
kl 12-18. Tere tulemast!

Emotsionaalne
müügikeskkond

ERKL, Tekstiilikunstnike Liit
ja EAS kutsuvad käsitööettevõtjaid osalema kahepäevasel koolitusel „EMOTSIONAALNE MÜÜGIKESKKOND”, mille eesmärgiks on
luua eeldused paikkondliku ja
kogukondliku eripära tulemuslikuks kasutamiseks nii müügikeskkonna loomisel kui
rahvuslike käsitöötoodete
arendamisel.
Koolitused toimuvad 16.
oktoobril ja 20. novembril
Kuressaares.
Info ja registreerimine: kohalik
kordinaator Tiina Jõgi, tel. 51 63
773.

Lõunaranna jahisadam
avatud
22. augustil avati meie saare
esimene jahisadam Lõunarannas. Vanast kalasadamast
renoveeritud sadamas on 55
kaikohta. 2007. aasta juunis
alustatud renoveerimise käigus
on investeeritud üheksa
miljonit
Eesti
krooni.
Laevaliikluseks
avati
Lõunaranna sadam 21. juunil.
Sel suvel on sadamat
külastanud 76 jahtlaeva.

Uued kiipkaardid ja
koolibusside info
Sel kooliaastal väljastab
GoBus uued kiipkaardid.
Kuressaare gümnaasiumides
(KG, SÜG) õppivatel Muhu valla
õpilastel palume kiipkaartidele
järgi minna GoBus kontorisse
aadressil Pihtla tee 20 (info
kaartide valmimise kohta
bussifirmast, tel. 4536476).
Orissaare Gümnaasiumi
õpilased saavad kaardid kätte
kooli sekretäri käest (info
kaartide valmimise kohta
koolist, tel. 4530262).
Muhu Põhikooli õpilased
saavad kaardid kätte 1.
septembril koolist klassijuhatajate käest (info tel.
4547202 õppealajuhataja/
sekretär).
Kiipkaartide valmistamise ja
sõidud (Muhu PK, Orissaare
Gümnaasium igal koolipäeval,
KG ja SÜG nädalas üks kord
kooli ja üks kord tagasi) maksab
Muhu vald.
Kaotatud või õpilase süül
purunenud kaardi asenduskaardi eest maksab õpilane 25
krooni.
Kes ei ole enne esimest
septembrit kaarti ära toonud,
peavad 1. septembril kooli
sõiduks pileti ostma.
Infot valla koolibussi- ja
GoBus liinide kohta avaldatakse
valla kodulehel www.muhu.ee
Lisainfo vallast telefonil 50 86
226.
Arvo Vaga
Muhu Vallavalitsus

Toimetab Anu Pallas,
tel: 52 28 929, e-post: muhulane@muhu.ee
Muhulane ilmub üks kord kuus.
Internetis www.muhu.ee
Trükitud Saarte Trükikojas 500 eks.
Trükipoognaid 4.
Hind 3 krooni

