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Muhu leht

Tõelised Muhu pulmad

Kolmikvõit
Neljandat hooaega tegutsev
Muhu Noorte Motoringil täitus
unistus - kolmikvõit!
Korduvalt on oldud kahe
võistlejaga pjedestaalil, lõpuks
siis saime sinna kolm liiget
korraga.
Võistlus toimus Saaremaal
Kaarma krossirajal Pitbikede
klassis: Karl Lõbus I, MatiPeeter Lang II ja Henry Luik III.
2011 hooajal on juba päris
head tulemused:
Abja-Paluoja Pitbike sõit - I
koht Karl Lõbus.
Muhus ja Sakus esimesed
kohad rollerite klassis samuti
Karl Lõbus.
Külgkorvidega säärud:
Muhus - Karl Lõbus ja MatiPeeter Lang - I koht
Sakus - Karl Lõbus ja Gerrit
Siiner - III koht
Säärud:
Muhus - Elis Pihl - III koht
Sakus - Elis Pihl - II koht
Sakus - Alo Aavik - I koht.
Sel aastal on veel 8 võistlust,
hooaja viimane võistlus toimub
oktoobris Muhus.
Ootame uusi liikmeid!
Paavo Aavik
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24. juunil 2011 peeti Külasema
Külaseltsi eestvedamisel maha üks
tõeline muhu pulm, nii nagu see
ilmselt oli vähemalt 100 aastat
tagasi. Sellise tükiga polnud keegi
julgenud varem rinda pista (küll olla
üks kord 1958. a Piiri rahvamajas
näitemänguna muhu pulma etendatud). Eelnevalt tegi Külasema
rahvas tõsist uurimistööd ja korjas
kild haaval materjali kokku – selleaegseid pulmalisi pole ju enam elavate kirjas. Suur abi oli Munukeste
paari aasta tagusest Muhu pulmakommete tutvustusest Külasemas
ja Juta Peegli teadmistest. Eesmärgiks võeti olla võimalikult tõetruu
nii riietuses, kasutatavates esemetes kui ka rituaalides. Naised valmistasid pruudi veimevaka tarbeks
esemeid (kindad, sokid, paelad,
pulmatutid jm).
On selge, et igas Muhu külas olid
omad pulmakombed, -laulud ja tantsud. Ent põhilised rituaalsed
toimingud ikka samad. Pulmad
kuulutati eelnevalt kolmel korral
avalikult maha – lehe ja avalike teadete kaudu – nagu tava ette nägi.
Samal ajal algas ka „ pruudi käima“.
Sajanditagune saarerahvas oli reeglina vaene ja seepärast tuli pruudil
käia sugulasi pidi toetust palumas
– anti siis veimevakka sobivaid
esemeid või raha. Külasema esindus
(külavanem Malle Mätas, tulevased pruutneitsi Kaie Abe ja ämm
Viive Ling) külastas Muhu ettevõtjaid – toetajaid sai kokku üle kahekümne, igaüks panustas oma
võimaluste ja südametunnistuse

järgi – suur tänu neile!
Kuna vanasti peeti pulmi 3-5
päeva, tuli paratamatult korraldajatel teha valik, mis osa sellest
reaalselt maha mängida. Otsustati
keskenduda pulma teisele ja
kolmandale päevale, mis toimuvad
peiu kodus (Nautse Mihklil). Pulm
oli alanud pruudi kodus ning noorpaar saabus meie Muhu pulma otse
kirikust.
Rõõmustav oli, et üle maa saadetud pulmakutsete peale nii palju
pulmalisi lähemalt ja kaugemalt kohale tuli (juuresolevale pulmapildile
on jäänud vast kolmandik nendest)
ja et enamus oli leidnud võimaluse
rahvalikus stiilis riietuda ning vana
kombe kohaselt oma leivakotigi
kaasa võtta.
Pulma „teejuhiks“ sai kõikse
targem muhu eit (Irena Tarvis), kes
seletas kõik see aeg toimuvale lisaks, et miks ja milleks.
Enne noorpaari saadeti peiukoju
hobune pruudi kirstuga, mida saatsid pruuttüdrukud ja peiupoisid.
Aga ega võõraid niisama lihtsalt
sisse lastud. Väravaauku tõmmati
köis ette, nõuti passi ja pääsuluba,
teiselt poolt aga sisselaskmist –
kemplemise lõpetas vana peremees
ja peiu isa (Verni Saarkoppel), kes
andis käsu võõrad sisse lasta.
Ja varsti selle järel saabus kuljuste helinal ka noorpaar pulmavankril koos esiku (kes oli vanem
abielunaine pruudi suguvõsast ja
kelle ülesanne oli pruuti aidata ning
juhendada) ning „järgmised“ (ehk
paar, kes ilmselt järgmisena pulmad

teeb) – siin siis peiu vend (Indrek
Vapper) ja pruutneitsi (Kaie Abe).
Järgnes rida rituaalseid toiminguid, mida peeti väga tähtsaks ja
endeliseks – peig (Janek Vapper)
pidi tõstma pruudi (Piret Lang)
vankrilt maha otse kasevihale, mille
sokutas vankri ette maha pruudi
ämm (Viive Ling) – pruut pühkis
sellel oma jalad eelmisest elust
puhtaks ja poetas samasse annina
kirju paela – see ennustas leplikku
elu juhul, kui ämm viha kohe pärast
tulle viskab. Siis kinkis mõrsja hobusemehele kindad ja hobusele
sokid. Edasi võttis peiu isa pruudil
käest ja juhatas ta toa poole. Kuna
pruut kandis ojo´t (valge linik, mis
kattis ta näo ja mis kinnitati lillepärjaga), olid tal ju sümboolselt
silmad kinni – ikka selleks, et
vanematekoju tagasi ei oskaks minna. Enne majja sisenemist „lõi“
peiupoiss (Toomas Saar) puust
mõõgaga ristid ukse nelja nurka
kaitseks kurjade vaimude eest.
Uksepiidale asetatud leivalabidast
astus pruut üle (et leivaõnn majja
jääks), maha kukkunud luua aga
tõstis nurka, näitamaks kasinust ja
virkust; tuppa jõudes viskas kolm
halgu koldesse (näitas pruudi virkust, truudust ja perenaise osavust). Järgnes rida rituaalseid toiminguid söögilaua ääres koos
söögipalve ja õpetuslauludega
(kaasitajate eestlaulja Leena
Peegel), mida regivärsile omases
korduses said kõik pulmalised
kaasa laulda.
Järg lk 4.
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9. juulil kell 12
Külasema külaplatsil
tantsu- ja laulupäev
Esinevad: Vigala meeskvintett, Pärsamaa kultuurimaja
taidlejad, Emmaste valla naisrühm, Muhu põhikooli algklasside segarühm, Tornimäe Aderkassid ja Triinud, Külasema
taidlejad.

9. juulil
Väike Videvikukontsert
Uiekopli õuel Põitse külas
Muhumaal.
Algus kl 20. Pääse 5 eurot.

Volikogu 20. juuni
istungilt
- Rässa k Kopli mü DP
algatamine. Eesmärgiks on
Kopli mü (13,51 ha) jagamine
seitsmeks elamukrundiks, teede,
tehnovõrkude ja rajatiste rajamine ning servituutide seadmise
vajalikkuse määramine.
- Tamse küla Staadioni ja
Krundi mü DP kehtestamine.
Käesolev planeering muudab
kehtivat planeeringut krundijaotuse ja maa sihtotstarvete
osas.
- Liiva k Liiva Sidejaoskonna
ja Tõnise maaüksuste DP kehtestamine: eesmärgiks on kaubanduskeskuse planeerimine
Liiva sidejaoskonna kinnistule,
avaliku parkla planeerimine
Tõnise kinnistule, Tõnise maaüksuse maa sihtotstarbe muutmine, liikluskorralduse ning
tehnovõrkude lahendamine,
servituutide seadmise vajalikkuse määramine ning keskkonnatingimuste seadmine.
- Muhu valla 2010. a majandusaasta aruande kinnitamine.
- Informatsioonid.

Tule doonoripäevale
ja võta kaasa isikut tõendav
dokument:
11. juulil kell 15.00 – 20.00
12. juulil kell 13.00 – 18.00
13. juulil kell 8.00 – 13.00
Kuressaare Kultuurikeskus
(Tallinna 6, I korruse saal).
Sobid doonoriks, kui oled:
18-60 aastane, kehakaaluga
üle 50 kg, terve, puhanud ja
söönud. Enne vereloovutusele
tulekut soovitame kindlasti
tutvuda lisainfoga www.
verekeskus.ee või küsimuste
tekkimisel konsulteerida arstiga.
Tule doonoriks ja tee elu
suurim kingitus!

Juu jääb - 15. korda!

10. juulini saab nautida tulevikumuusikat festivalil Juu Jääb. Pildil Lin`s
System, kelle esinemiskord jõuab kätte
8. juulil Nautse Mihklil.
Nautse Mihklil toimuvad kontserdid
7. ja 8 juulil kl 21, 9. juulil kl 15. Pädaste
mõis võtab muusikahuvilisi vastu 8.
juulil kl 18 (sünnipäeva kontsertõhtusöök) ja 9. juulil kl 12 (kontsert ja
tseremoonia). Tänavuse festivali
lõpetab kirikukontsert pühapäeval, 10.
juulil kl 14.

Vallavalitsuse istungitelt
31. mai
Kinnitati stipendiumifondi nõukogu
koosoleku otsus stipendiumide maksmise kohta.
Anti luba Maleva plaadiesitluse
kontserdi korraldamiseks Piiri kultuurikeskuses 3. juunil.
Otsustati toetada Suuremõisa külaplatsi korrastamist.
Kehtestati tehnovõrgu talumiskohustus Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ
kasuks sundvalduse seadmiseks
- Suure-Tähvena kinnistule,
- Toome kinnistule,
- Välja kinnistule.
Otsustati lõpetada õigusvastaselt
võõrandatud maa kompenseerimismenetlus Hellamaa k endise Kõrtsi nr.
A-10 talu maadele.
Kinnitati Levalõpme k Mihkli mü
jagamine: Mihkli ja Aaviku (mtm).
Määrati Simisti k Keskpõllu nimi ja
aadress.
Anti nõusolek maaüksuste koormamiseks isikliku kasutusõigusega
Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ kasuks
maakaabelliinide paigaldamiseks
vastavalt asendiplaanidele:
- Lõetsa k Lõetsa-Lalli
- Pärase külatee ala.
Võeti vastu Päelda k Tagaküla
detailplaneering (DP). DP avalik
väljapanek kestab 10. juulini.
Väljastati projekteerimistingimused:
- Kuivastu k Jaani mü sauna ehitamiseks ja elamu rekonstrueerimiseks
- Simisti Kõrkja-Lahe mü elamu ja
sauna ehitamiseks.
Väljastati kaevetööde luba:
- Hellamaa k Uielu tiigi rajamiseks
- OÜ-le Erko Elekter Kuivastu sadama maaüksuste piksekaitse maanduspaigaldise ehitamiseks.
Väljastati ehitusluba Eesti Energia
Võrguehitus AS-le:
- Lõetsa alajaama F2 fiidri pinge
parendamiseks
- Pärase alajaama F1 fiidri pinge
parendamiseks.
Kinnitati projekteerimistingimused
Eesti Energia Võrguehitus AS-le Ridasi
ja Nurme k Ridasi alajaama Nurme
fiidri pinge parendamiseks.
Väljastati ehitusluba Eesti Energia

Võrguehitus AS-le Levalõpme k
Liivamaa mü elektrivõrguühenduse
rajamiseks.
7. juuni
Anti luba MTÜ-le Kristlik Misjon
Horvest 21 Muhu suve kämp telklaagri korraldamiseks Käspri talu
kinnistul Kuivastus 6.-9. juulini.
Otsustati maksta toetust Kuivastu
k jaanitule platsi korrastamiseks.
Väljastati kirjalik nõusolek Igaküla
Terala mü puurkaevu rajamiseks.
Kinnitati Rässa k Saare ja Heigu
maaüksuste jagamine: Saare, Lagediku,
Otsa ja Serva.
Kinnitati tehnovõrgu talumiskohustus Eesti Energia Jaotusvõrk
OÜ kasuks sundvalduse seadmiseks
maakaabelliinide paigaldamiseks
- Hellamaa k Võitma kinnistule,
- Hellamaa k Kuuse kinnistule.
14. juuni
Anti luba Eesti Rahvatantsu ja
Rahvamuusika Seltsile Teatetants
2011 korraldamiseks Kuivastu-LiivaVäikse väina tammi alguses 25. augustist kl 23 – 26. augustini kl 3.
Kinnitati sotsiaalkomisjoni ettepanekud toetuste maksmiseks ja
kulude kompenseerimiseks.
Väljastati ehitusluba:
- Vanamõisa Taga-Simmu elamu
rekonstrueerimiseks
- Kesse k Jaani elamu ehitamiseks.
Väljastati kirjalik nõusolek Eesti
Energia Võrguehitus AS-le Soonda k
Reiu mü elektrivõrguühenduse ehitamiseks.
Kinnitati
projekteerimistingimused:
- Eesti Energia Võrguehitus AS-le
Kuivastu Tammi elektrivõrguühenduse rajamiseks,
- Kallaste k Saareniidi elamu ehitamiseks,
- Igaküla Kasemetsa elamu ja abihoone ehitamiseks.
Pikendati projekteerimistingimuste
kehtivust Paenase k Aasa suvekodu
ehitamiseks ühe aasta võrra.
Kehtestati Muhu põhikooli ja
lasteaia direktori vaba ametikoha

täitmiseks korraldatava avaliku
konkursi läbiviimise kord.
Otsustati välja kuulutada avalik
konkurss Muhu põhikooli direktori
vaba ametikoha täitmiseks.
Otsustati suurendada 2011. a eelarvet sihtotstarbeliste vahendite
arvelt.
Muhu Muuseumi sooduspileti
hinnaks kehtestati 1.50.
Pikendati projekteerimistingimuste
kehtivusaega Rässa k Lahenurga
elamu ehitamiseks ühe aasta võrra.
Kinnitati DP koostamise lähteülesanded Raegma k Ööviiuli mü-l.
21. juuni
Kinnitati maaüksuste jagamised
- Pallasmaa k Mihkli: Raa, Amoni,
Indreku, Nepitu, Lahari, Eose, Hike
ja Tidriku (elamumaad),
- Päelda k Rätsepa: Rätsepa ja Ruudi
(mtm),
- Tupenurme k Rihva: Rihva ja
Rihvametsa (mtm),
- Lehtmetsa k Kadastiku: Kadastiku
ja Kadastikupõllu.
Kinnitati DP koostamise lähteülesanded Rässa k Kopli mü-l.
Kinnitati Tõnise kinnistu hoonestusõiguse konkursi tulemused: parimaks pakkumiseks tunnistati OÜ
Guide Marketing.
Otsustati moodustada komisjon
seltsitegevuse toetamise taotluste
hindamiseks (Mihkel Jürisson, Tiina
Jõgi, Meelis Mereäär, Toomas Rohtlaan, Paavo Aavik, Arvo Vaga, Ivo
Maripuu ja Janne Kommel).
Anti luba MTÜ-le Eesti Saarte
Kultuuriühendus korraldada NautseMihkli puhkekompleksis Muhu
Tulevikumuusika Festivali „Juu Jääb
2011“.
Anti luba MTÜ-le Seiklusklubi ACE
Xdream III osavõistluse korraldamiseks Muhus 30. juulist kl 22 – 31.
juulini kl 15.
Vallavalitsuse ja volikogu istungite
protokollid, otsused, määrused ja
korraldused on kättesaadavad
internetist
www.muhu.ee
dokumendid - dokumendiregister.
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Vanu pilta Muhust

Filmilaager

Suur tänu Leida
Sepale Pärnust, tänu
kellele saime teada, et
maikuu Muhulases
ilmunud pildil on tema
õde Linda Aljas, Alma
Kodu ehk apteegi
Alma ja Saare Milda
ehk Armilda Kiik
(sündinud Äkke). Foto
autor on Carl Sarap,
kes käis Muhus
pildistamas 1938. ja
1939. aastal.
Ka käesoleva pildi on
teinud Carl Sarap, see
on tehtud väidetavalt
Pärase küla Andruse
perenaisest. 1959.
aastal oli perenaiseks
Kadri Ausmeel
(sündinud Umal), kas
ka 1938. aastal?

Haridus-meelelahutuslik filmilaager tõi kokku Eesti
õpilased ja õpetajad ning filmiõppejõud Eestist, Rootsist
ja Soomest. Eesmärk pöörata filmitegemise kaudu
tähelepanu meid ümbritsevale merekeskkonnale ning
tutvustada seeläbi omakultuuri elu ja olemust Eesti
arhipelaagi piirkonnas ning väikesaartel.
Laager toimus Eesti suurima purjelaeva, vanalaev
Kajsamoor pardal, mis on unikaalne ja suurepäranenäide
vana ja uue sümbioosist ning kooskõlast. Laevalaager
algas Tallinnast, peatuti Pärnus, seejärel Muhu saarel,
et tutvuda traditsioonilise uisk-tüüpi purjelaeva Uisk
ehitustöödega ning jäädvustada selle valmimisprotsessi.
Filmilaagris osalesid noored koos õpetajatega
Emmastest, Käinast, Muhust ja Tallinnast.
Lapsi ühendavad filmilaagrid leiavad aset Gotlandil ja
Ahvenamaal, õpetajatele suunatud meediakoolitused
toimuvad Eestis ja Soomes.
Eestis koordineerib projekti Kinobuss.
Projekti Euroopa toetus tuleb Kesk-Läänemere
programmist Interreg IV ja kohalikul tasandil toetavad
projekti Hasartmängumaksude Nõukogu, Tiigrihüppe
Sihtasutus ja Kultuurkapital.
Mari Peelbaum, projekti koordinaator
Projekti koduleht www.yobana.eu

Seoses prügivedaja muutusega

Alates 1. juulist 2011 alustas Muhu
ja Ida-Saaremaa valdades korraldatud jäätmevedu Ragn-Sells AS.
Prügivedaja vahetus, kuna Maasi
Jäätmehooldus OÜ poolt korraldatud seadusega ettenähtud riigihanke
võitis Ragn-Sells AS ja sai Ida-Saaremaa valdades prügiveo ainuõiguse kolmeks aastaks.
Ragn-Sells AS pidi juunis saatma
kõigile jäätmeregistris olevatele
prügitekitajatele koos infoga
hinnakirja, esialgsed tühjenduspäevad ja lepingu mustandi, millesse iga lepingusõlmija pidi tegema
täiendused, parandused. Lisades
kindlasti isikukoodi, telefoni,
parandades vajadusel nime, konteineri suuruse, soovitud tühjendamise sageduse ja lisades vabas vormis muu info, mille pidas vajalikuks. Täiendatud taotlus tuli saata
aadressile: Seljametsa küla, Paikuse vald, Pärnumaa.
Kui kinnistu või ettevõtte esindaja ei saanud prügivedajalt eeltäidetud lepingut, palun võtke
ühendust Ragn Sells AS’ga lepingu
sõlmimiseks. Telefon: 15155; Faks:
447 5751; E-post: parnu@
ragnsells.ee või täitke avaldus Ragn
Sells kodulehel www.ragnsells.ee
Lepingu peavad sõlmima kõikide
kinnistute esindajad, kes elavad
alaliselt või kelle suvekodu, mida
kasutatakse, asub Muhu vallas ja
kes ei kasuta ühiskonteinerit või on
vabastatud muul põhjusel. Vastavalt seadusele võib kohalik omavalitsus erandkorras vabastada
jäätmevaldaja tema taotluse
alusel teatud tähtajaks korral-

datud jäätmeveoga liitumisest,
kui on veendunud, et kinnistul
ei elata või kinnistut ei kasutata. Vabastuse saamiseks korraldatud jäätmeveost tuleb täita
taotlus, mis saadaval vallas ja valla
kodulehel vormide all.
Muhus on palju suvilaid, millele
soovitakse vabastust ajaks, mil kinnistut ei kasutata. Lisaks kaalub
vald raskesti juurdepääsevate
kinnistute vabastamist ajaks, mil
prügivedu ei ole võimalik. Vald
üritab põhjendatud taotlustele
vastu tulla. Muhus on korraldatud
jäätmeveo alast välja jäetud Kesse
laid, kuna korraldatud jäätmevedu
oleks keeruline ja kulukas.
Vallavalitsus ei saa vabastada
korraldatud jäätmeveoga liitumisest põhjusel, kui väidetakse, et
prügi ei teki või tekib väga vähe.
Erinevaid jäätmeid võib viia ka
Maasi jäätmejaama, aga see ei
vabasta korraldatud jäätmeveoga
liitumisest ja prügivedajaga tuleb
sõlmida leping ikkagi.
Ühise lepingu võib sõlmida ka
mitme kinnistu peale (naabri või
naabritega, külaperedega kokku)
Siis sõlmib lepingu üks esindaja ja
lisab lepingule nimekirja, kes
kasutavad seda konteinerit. Kindlasti peab see nimekiri (ees ja perekonnanimi, pere nimi, küla nimi)
jõudma lisaks prügifirmale ka
valda, mille alusel prügifirma teeb
registrisse märke ja te ei pea lepingut eraldi sõlmima. Prügifirma arveldab lepingu sõlminud prügivaldajaga ja teie omakorda lepingu
sõlminud inimesega.

Kõik, kes said Ragn-Sells AS’lt
kirja, palun võtke kindlasti prügifirmaga ühendust lepingu sõlmimiseks või vallaga ühendust vabastuse
taotlemiseks, sest lepingu mittesõlmimine ei vabasta korraldatud
jäätmeveoga liitumisest. Teile tuleb
kirjas märgitud kuupäeval prügiauto
ja loomulikult ka arve.
Palun võtke Ragn-Sells AS-ga
kindlasti ühendust, kui:
- teile ei ole saadetud lepigut
- muude probleemide korral, mis
puudutavad prügivedu ja lepingut.
LISAINFO: tel. 15155, tel. 44
75752; faks: 44 75751; e-post/
koduleht: parnu@ragnsells.ee /
www.ragnsells.ee
Palun teavitage valda, kui:
- Antud aadressil puudub elu- või
äritegevus ja te soovite vabastust
korraldatud jäätmeveost. Antud
aadressil asub suvila, mida kasutate
teatud perioodil ja te soovite
hooajalist vabastust. Blankett
vabastamise taotlemiseks saadaval
valla kodulehel www.muhu.ee/
Muud-vormid ja vallas
- Kasutate konteinerit mitme
peale (naabri või naabritega, külaga,
kortermajaga vm). Lepingule peab
olema lisatud antud konteinerit
kasutavate perede nimekiri, mis
tuleb esitada ka valda.
Vabandame prügifirma vahetusest tingitud ebameeldivuste pärast
ja soovime kõigilt mõistvat suhtumist.
Arvo Vaga
Muhu Valla Kommunaalameti
juhataja, tel. 45 30675
www.muhu.ee/Kommunaalamet

Annetame vanad
moblad loomade heaks
Eesti Loomakaitse Selts
korraldab pikaajalist kampaaniat, et juhtida ühiskonna
tähelepanu keskkonna hoidmisele - kokku koguda kodudes ja
kontorites kasutuna seisma
jäänud mobiiltelefonid ning
suunata need taaskasutusse.
Teisalt suunata inimeste tähelepanu hättasattunud loomadega
seonduvatele probleemidele.
Soovime koguda kokku kasutud
mobiiltelefonid (ka katkised)
ning saadud tulu annetatakse
Eesti Loomakaitse Seltsi tegevusteks. Palun andke oma osalemissoovist teada aadressile:
merli.jurisoo@loomakaitse.ee
ning me saadame teile täpsemad
juhised ning mobiiltelefonide
kogumiskarbi (kogumiskoti)
telefonide saatmiseks.
Eesti Loomakaitse Selts
www.loomakaitse.ee

Statistikaamet otsib
rahvaloendajaid
Statistikaamet alustas 2011.
aasta rahva ja eluruumide loenduse töötajate otsimist. Loenduse tööst huvitatud inimesed
saavad end veebilehel www.
REL2011.ee (rubriik “Vabad
töökohad” http://goo.gl/
TZmcN) registreerida, et nendega saaks töökonkursi väljakuulutamisel ühendust võtta. Suuremahulised värbamiskonkursid kuulutatakse välja sügisel.
Eestis toimub rahvaloendus
tänavu 31. detsembrist järgmise
aasta 31. märtsini.
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Lõikuskuu juubilarid ja sünnipäevalapsed
Raissa Laugen
101 (7.8)
Lilli-Vilhelmine Riis 89 (20.8)
Maimu Saarväli
88 (28.8)
Meida Pallasma 87 (14.8)
Sofia Metsküla
84 (15.8)
Vassili Auväärt
83 (30.8)
Hilja Saksakulm 82 (5.8)
Vaike Ülem
82 (28.8)
Tamara Lepik 65 (2.8)
Ilmar Rahu
81 (1.8)
Mati Kindel 65 (28.8)
Olga Äkke
81 (13.8)
Vello Karner 60 (7.8)
Johannes Meema 81 (24.8)
Meeli Kokk 60 (15.8)
Ralf Saat
80 (13.8)
Urve Vokk 60 (15.8)
Ülo Jagor
75 (20.8)
Maie Veliste 60 (16.8)
Leida Tänak
70 (12.8)
Eve Saarkoppel 60 (16.8)
Evi Mölder
70 (14.8)
Palju õnne!

Täpsem võistlusjuhend ilmub valla kodulehel, teadetetahvlitel
ja augustikuu Muhulases. Info: 50 82 776 Raido, 50 65 161 Kalev.

Kirikuteated
EELK Muhu kogudus
Teenistused Muhu Katariina
kirikus pühapäeviti kell 11.
Koguduse hooldajaõpetaja Hannes
Nelis, tel 52 91 881,
hannes.nelis@eelk.ee
Diakon Aare Luup, tel 56 903 327,
aare.luup@gmail.com
Koguduse uudised ja uuemad
teated leiad internetiaadressilt
www.eelk.ee/muhu

EAÕK
6. august - Issandamuutmise
püha; 31. juuli-15. august Jumalaema paast.
Hellamaa
16. juuli kl 10 jumalik liturgia

Liiva hooldekodu
16. juuli kl 13 palvus
Rinsi
6. august kl 10 Issandamuutmise püha jumalik liturgia.
Preester Andreas Põld, tel 45 33
743, 56 606 703,
andreas.pold@mail.ee
***
Surm, mu kahepalgeline vend.
Huupi vehkides kord vigastad end.
Valesid hingi vikatiga lööd.
Luban, kord oma sõnu sööd:
“Võtan vaid neid, kes väetid;
neid, kes üksindusse jäeti.”
kolmapäev, 25. august 2010
Martin Kolk
(27.2.1991-11.6.2011)

IN MEMORIAM

Meie hulgast lahkusid

11. juunil 20-aastane Martin Kolk.
21. juunil 92-aastane Salme Laaneväli.
21. juunil 87-aastane Eugenia Kann.
Tunneme kaasa omastele!

Saaremaa Ooperipäevade üritus
21. juulil kl 20: Ooper-kvartett
Nautse-Mihkli talukompleksis.
Piletid hinnaga 6 eurot müügil
Muhu turismiinfopunktis iga päev
kella 10.00-17.00.
9., 10., 16., 17., 24., 31. juulil.
Saaremaa Rahvateatri etendused
„Abruka aasimised“ Koguvas.
16. juulil kl 20 Nautse - Mihklil
ansambel JÄÄÄÄR
Kaunite Kohtade Kontserdid.
31. juulini Koguva Kunstitallis
Muhu kunstnike IV ühisnäitus.
Avatud iga päev 11-18. Augustis
Piret Rohusaare näitus „Vana
õlipuu“.

23. juunil läks Tusti külas
kaduma kummipaat mootoriga –
vene päritolu Orion 6, paadi nr
VLE 596. Teateid oodatakse tel
5800 3020. Vaevatasu.
19. juulil Kuresaare lossihoovis
ooper „Haaremirööv“, piletid
soodushinnaga 20 eurot müügil
tööpäeviti vallavalituses.

Kadakapuidust tehtud
esemete näitus ja müük
Linnuse külas Endla talus
(pöörata Piirilt Linnuse küla poole,
1. talu paremat kätt, viit olemas).

Hellamaa külakeskuses
näitus-müük “Muhu kindad
läbi aegade” avatud juuli lõpuni.

Saaremaa Metsaühingu nõupäev 22. juulil Hellamaa Külakeskuses: “Ühistegevus metsade majandamisel ja puidu turustamisel”.

Järgmise lehenumbri materjalid on oodatud 31. juuli 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 550 eks.
Hind 30 eurosenti.

