Rannalautrite hääl
Muhumaa kalameestele
tihti vesikaar
lautrite üle
tõrvat' paatide tuul
võrkaedade süles
mõrravaiade räsitud suu
seal roogkatus aegadest
vestab
mereelust ja aust
roostes uksehingedel kestab
ääsi tuli ja raud
kauge paat rihib abaja poole
vana kalamees ja üks poiss
kelle hoolde
vana mees mere jätta kord
võib.
Irma Järvesalu

Meeldetuletus!
Muhu Vallavalitsus soovib
valla 25. aastapäevaks iga küla kohta pildialbumi koostada.
Pildimaterjali kogumisel
ootame aktiivset koostööd
kõigilt külavanematelt ja külaelanikelt. Oleks tore, kui albumitesse jõuaks paar pilti iga
majapidamise kohta (soovitatavalt koos pererahvaga), samuti pildid teie küla muudest
olulistest paikadest (külaplatsid, -kiiged jne) ja sündmustest. Palume võimalusel ühe
küla materjal korraga esitada,
tuues pildid mälupulgal või
mälukaardil 1. augustiks
vallamajja. Lisainfo tel. 453
0674, 5622 1922 või
annika@muhu.ee

Heinakuu 2015

Muhu leht

Suvi jõudis ka lasteaeda!
Suvehooaeg algas lasteaias kolme toreda üritusega – lõpupidu,
laulu- ja tantsupidu Orissaares ja
lastekaitsepäev lasteaias.
Kooliminejatele oli kõige tähtsam muidugi lasteaia lõpupidu,
kuhu olid kutsutud nii lasteaia
töötajad kui ka lapsevanemad ja
teised lähedased. Päevakangelasi
oli sel aastal 8 – Kai Kommel,
Mia Valk, Sonja Sepping, Helen
Luup, Madis Saksakulm, Käsper
Saksakulm, Silver Ots ja Andri
Šuprudko. Lõpetajad esitasid
peokülalistele toreda kava õpitud
lauludest, luuletustest ja tantsudest. Nooremad saatsid oma sõpru ära luuletuste ja lillekimpudega. Kooliminejatele jäid lasteaeda meenutama albumid, lasteaia laulu sõnad ja lõputunnistus
ning ühispilt. Lastevanemad said
tänukirjad meeldiva koostöö eest.
Lasteaiale jäi selleaastast lendu
meenutama pirnipuu ja kaunis
roos aia äärde. Pidu lõppes rühmaruumis ühises pidulauas.
Maikuu viimasel päeval osalesime „Oravate“- ja „Jäneste“-rühma lastega Ida-Saaremaa laste
laulu- ja tantsupeol. Pidu toimus
Orissaare endisel lauluväljakul ja

Kristin uurib uhket ratast.
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sellel osalesid Muhu, Orissaare,
Tornimäe ja Kahtla lasteaedade
lapsed. Ettekandele tulid laulud
ja tantsud, mida just selle peo
tarbeks olime sügisest peale
õppinud. Kõik lasteaiad kandsid
omakandi rahvariideid või nende
ainetel tehtud rõivaid. Pidu algas
nii nagu suured peodki rongkäigu, puhkpillimängu ja hulga
rahvaga teede ääres, kes kõik
aitasid tõelist peomeeleolu luua.
Ainult ilm oli seda nägu, et ta-

haks meile vingerpussi mängida.
Lauluväljakul süütasid laulupeotule ja tervitasid kohaletulnuid vallavanemad, kes olid koos
lastega rongkäigus marssinud.
Tervitustele järgnes tore esinemiskava, mille kokkupanemist
vedas muusikaõpetaja Leena
Peegel. Laulud õpetasid selgeks
lasteaedade muusikaõpetajad ja
tantsud tantsuõpetaja Anne
Keerd. Kindlasti tuleb tänud
Järg lk 6.

Muhu teised
lahtised
tennisevõistlused

Juba augustikuu esimesel päeval
saavad toimuma Muhu teised
lahtised tennisevõistlused. Kuna
aasta tagasi toimunud üritus läks
igati korda ja tõi kokku suure
hulga Muhumaaga rohkem või
vähem seotud tenniseharrastajaid,
siis otsustasid korraldajad kena
traditsiooni jätkata. Kui alles hiljuti leiti rahvaküsitluse alusel, et
Muhu on parim koht, kus elada,
siis seame endale eesmärgiks, et
järgmisel küsitlusel oleks Muhu
ka parim koht, kus sportida.
Loe lk 4.
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Hoonete kandmine ehitisregistrisse

5. juunil sündis Merili Kaunissaare ja Siim
Sööti perre tütar MiaMai Kaunissaar.
26. juunil sündis
Martin Merilo ja Merike Adeli perre tütar
Mia-Rosanna Merilo.

Vallavolikogu
17. juuni istungi
päevakorrast

* Majandusaasta aruande
kinnitamine.
* Maaüksuste koormamine
isikliku kasutusõigusega
(Elektrilevi OÜ kasuks
Suuremõisa-Laheküla tee ja
Raunmäe mü - 0,4 kV pingega maakaabelliinide paigaldamiseks).
* Volituste andmine vallavalitsusele (Koguva dolokivi
maardla).
Järgmine volikogu istung
toimub 26. augustil.

Avatud talud
19. juulil esimesel üle-eestilisel avatud talude päeval osalevate talude ja põllumajandusettevõtetega saab tutvuda
veebikaardi vahendusel. Vt
www.avatudtalud.ee

Noppeid
27. juuni Meie Maa pühendas Muhu valla argielu valgustamisele kaks lehekülge.
„Pildile“ jäid muhulaste
perearst Lea Uutsalu, kiviehitiste tundja ja tegija Paul
Tüür, Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku ehituse tudeng ja meistrimees
Gert Simso, Muhuga tugevalt seotud perekond Traumann, ettevõtja ja arendaja
Ain Kollo ning vallavanem
Raido Liitmäe.
16. juuni Meie Maa teatas,
et Kuivastu sadamahoone
kauplus on taas avatud igal
tööpäeval kl 9-20, P kuni kl
21. Juulis tahetakse avada ka
teise korruse kohvik.

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadusega
on sätestatud ehitisregistri andmete korrastamise tähtajaks 1.
jaanuar 2020. See tähendab, et
viie aasta jooksul tuleb ehitisregistrisse kanda sinna seni kandmata hooned. Ehitisregistrisse
tuleb kanda hooned, mille suurus
on 20 m² ja rohkem ja/või kõrgus
üle 5m.
Enne 1995. aastat ehitatud
hoonete registrisse kandmine
Hooned kantakse registrisse
ehitise teatise alusel. Vastava
vormi leiab valla kodulehelt
(vormid/ ehitustegevus).

Lisaks on vaja esitada:
- mõõdistusprojekt (hoonete
puhul, mille suurus üle 60 m² ja/
või kõrgus üle 5 m)
- ehitise koordinaadid
- kinnitused hoone ohutusnõuetele vastavuse kohta
a) kutsetunnistusega korstnapühkija akt (kui hoones on küttekeha)
b) elektripaigaldise nõuetele
vastavuse tõend (kui hoones on
elekter)
c) vee/heitvee lahendus.
Peale 1995. aastat ehitatud
hoonete registirisse kandmine
Lisaks hoone ehitisregistrisse

kandmiseks esitatud ehitise teatisele koos ehitusprojekti ja hoone koordinaatidega tuleb esitada
ka kasutusloa taotlus ja ehitise
tehnilised dokumendid kasutusloa taotluse menetluse läbiviimiseks.
1. juulil kehtima hakanud
ehitusseadustik
Ehitusseadustiku lisadena on
kinnitatud tabelid, millest saab
jälgida, kas ehitamiseks on vaja
esitata ehitusteatis, ehitusprojekt
ja/või ehitusloa taotlus.
Teatised ja taotlused saata
Muhu Vallavalitsuse aadressile
vald@muhu.ee

Vallavalitsuse istungitelt
1. juuni

Otsustati jagada:
- Nautse k Kästiku-Mihkli kü:
Kästiku-Tooma (mtm), KästikuTooma (el.m) ja Kästiku-Mihkli,
- Tupenurme k Kiige kü: Kiige ja
Mihkli-Kadaka,
- Tupenurme k Mihkli-Jaagu kü:
Mihkli-Jaagu ja Mihkli-Männi.
Väljastati projekteerimistingimused
Pärase k Paavli mü reoveesüsteemi
ehitamiseks.
Kooskõlastati puurkaevu asukoht:
- Lepiku k Mäe mü,
- Kantsi k Ado mü.
Väljastati kirjalik nõusolek:
- Kantsi k Paali mü kinnise kanalisatsiooni kogumismahuti ja kanalisatsioonitrassi paigaldamiseks,
- Igaküla Kasemetsa mü päikeseenergiajaama ehitamiseks,
- Suuremõisa k Saare mü ateljee
ehitamiseks.
Väljastati ehitusluba:
- Kantsi k Jürivärava mü sauna
ehitamiseks,
- Viira k Juhani mü sauna ehitamiseks,
- Põitse k Vileta mü elektrivõrguühenduse rajamisele,
- Pädaste k Jõe mü abihoone
ehitamiseks.
Väljastati projekteeriimistingimused EELK Muhu Katariina
kogudusele Liiva k Kiriku mü
pastoraadihoone rekonstrueerimiseks.
Kinnitati ürituse „Kummardus
Valgrele“ toimumine Pallasmaa k
Matsi talu õuel 6. juunil 2015.
Kinnitati pakkumistulemused:
- Muhu Lasteaia rühmaruumide
sissepääsu kõnnitee ja sillutisriba
rekonstrueerimistöödele,
- Muhu Põhikooli staadioni
spordiplatside renoveerimistöödele,
mõlema puhul tunnistati edukaks
Kehte OÜ pakkumus.
Otsustati toetada laste osalemist
suvepäevadel.

10. juuni

Kinnitati õppestipendiumi saajad
vastavalt stipendiumikomisjoni
ettepanekule.
Otsustati tunnustada kooli lõpetajaid kinkekaartidega.
Otsustati muuta Muhu Valla-

valitsuse 13.11.2013 korralduse nr
315 p 1.10 kliendi lõuna väljapoole
4.6.-31.8.2015 hinnaks 3 eurot.
Kehtestati Muhu Turismiinfopunktis müüdavate kaupade hinnad.
Otsustati väljastada reklaamipaigalduse luba Domus Kinnisvara
Vahendus OÜ-le 2x1,5 m reklaami
paigaldamiseks Amoni kinnistule
Pallasmaa k 1.7.2015-1.6.2016.
Kuna külapiiride muutmisel on
külasse sattunud kaks Saadu-t, siis
otsustati määrata Levalõpme k Saadu
nimeks Uisu.
Suuremõisa ränga tee nimeks määrati Suuremõisa külatee.
Otsustati jagada:
- Lõetsa k Kraaviotsa kü: Kraaviotsa ja Trummi,
- Suuremõisa k Ennu kü: Sulevi ja
Ennu.
Väljastati kirjalik nõusolek:
- Rinsi k Arusaadu mü varjualuse
ehitamiseks,
- Kuivastu k Paali mü suvila ehitamiseks,
- Kuivastu k Andruse mü kinnise
kanalisatsiooni kogumismahuti ja
kanalisatsioonitrassi paigaldamiseks,
- Pallasmaa k Kase mü puukuuri ja
varjualuse ehitamiseks.
Väljastati projekteerimistingimused
Pädaste k Jõe mü kasvuhoone ehitamiseks.
Väljastati ehitusluba:
- Võiküla Saare mü suvila ehitamiseks,
- Laheküla Jaani mü abihoone
ehitamiseks.

17. juuni

Avatud menetlusega riigihanke
„Muhu Noortekeskuse sisustuse
soetamine ja paigaldamine“ Osa 1
edukaks pakkujaks tunnistati AS
Standard ja Osa 3 – Dever OÜ, Osa 2
lõpetati pakkumuste puudumise tõttu.
Kinnitati kunstifestivali „TulevikHorisont 2015“ toimumine Nõmmküla Uuetalu õuel 17.-19. juulil. 18.
juulil toimub kontsert ja kunstnike
lavaesinemised kl 18-00.
Otsustati toetada Ülemaailmsetel
Saarte Mängudel osalemist Jersey
saarel ning segakoori Huik kontsertreisi.
Otsustati jagada Viira k Jaagu kü:
Jaagu ja Jaagupi.

Väljastati projekteerimistingimused
Pallasmaa k Mäeotsa mü elamu
ehitamiseks.
Väljastati kirjalik nõusolek:
- Põitse k Ännika mü nii elamu kui
sauna veevarustuse, kanalisatsioonitrassi ja kinnise heitvee
kogumismahuti ning õhksoojuspumba paigaldamiseks,
- Viira k Uue-Toomu mü puukuuri
ehitamiseks,
- Mõisaküla Jaani mü autokuuri
ehitamiseks.
Väljastati ehitusluba Levalõpme k
Vesimaa mü sauna ehitamiseks.
Otsustati viia täiendavalt läbi
avatud hankemenetlus riigihanke
„Muhu Noortekeskuse sisustuse
soetamine ja paigaldamine“ Osale 2.
Volitada selleks Muhu Vallavalitsust
esindama OÜ-d Monarda Consult.

26. juuni

Väljastati projekteerimistingimused
Leeskopa k Rõtu mü elamu ja abihoonete ehitamiseks.
Väljastati kirjalik nõusolek:
- Külasema k Koosi mü puukuuri
ehitamiseks,
- Tusti k Kristiini mü aida ehitamiseks,
- Suuremõisa k Tagametsa mü
keldri ehitamiseks.
Väljastati ehitusluba:
- Laheküla Jaanipõllu mü sauna
ehitamiseks,
- Kallaste k Kadaka mü suvila
ehitamiseks,
- Suuremõisa k Tagametsa mü
elektrivõrguühenduse rajamisele,
- Tusti k Jüri mü sauna ehitamiseks.
Määrati Põitse k Nuka mü nimeks
ja lähiaadressiks Uuenuka.
Otsustati jagada Päelda k Pühati
mü: Pühati, Pühatilaane ja Pühatimetsa.
Avatud menetlusega riigihankel
„Muhu Noortekeskuse audio- ja
videoseadmete soetamine ja paigaldamine“ tunnistati edukaks pakkujaks AS Datel.
Eraldati toetusi külaelanike seltsitegevusele ja külade arendamisele.
Otsustati toetada Koguva Külaseltsi
Muhu kunstnike ühisnäituse korraldamisel.
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Muhu Muuseumis juulis
Sellel aastal lisandub esmakordselt muuseumi poolt korraldatavate ürituste nimekirja laat –
10. juulil kell 17.00 avame ehtsate Muhu toodete laada "Meite
Muhu mant", mis on eriline just
seetõttu, et kogu kaubavalik on
eranditult muhupärane – kas siis
Muhu toorainest valmistatud või
muul moel Muhuga seotud. Kõik
müüjad (üle 15 erineva ettevõtja)
kolivad selleks päevaks oma tavapärastest kaubitsemisruumidest välja ja saavad kokku muuseumi territooriumile moodustatud kaubatänavas.
Juba tuntust kogunud Muhu
käsitöö kõrval on laadal võimalik mekkida ka kõiksugu Muhu
hõrgutisi – Hellamaa Maanaiste
Selts avab näiteks muhupäraste
suupistete kohviku „Muhu pätid“, müügil veel muhu mesi,
muhu õlu, isetehtud koogid, hoidised jpm - külastaja võib südamerahuga tulla laadale tühja kõhuga, sest laadal saab degusteerida ja osta igasugu toidukraami.

Külasema külaselts organiseerib
laada loterii, avatud on kunstitall
(kl 12-18), kalessisõit hobusega
(Tihuse) ja sõit külgkorvidega
mootorratastega (Muhu Külkaklubi).
Paralleelselt laadaga, kuid algusega kell 19.00 esinevad Tooma õuel rahvamuusikaansamblid
Hanilast, Leedust ja Muhust.
Hanila Laulu- ja Mänguselts on
ähvardanud kõik kontsertilised
oma erksate rütmidega toolilt
püsti meelitada.
14. juuli kell 19.00 Kino „Vanameeste paradiis“ (EST
2005) Toomal. Pilet 2 eurot.
16. juuli kell 12.00 film
„Klassikaaslased 1943. aastast“ (2012, inglisekeelne, eestikeelsed subtiitrid) tasuta Muuseumi kontorihoones.
18. juuli kell 19.00 MTÜ
Muhu tantsib laulab Ungari reisi
tuluõhtu kontsert ja oksjon
Tooma õuel. Esinevad Muhu
tantsu- ja laulurühmad. Lisaks
kontserdile toimub ka oksjon,

kuhu on MTÜ liikmed kodust
kaasa võtnud väärtuslikku kraami, mida siis oksjoni korras tulu
suurendamise eesmärgil koha
peal maha müüakse.
Juulis külastavad muuseumit
kaks kohalikku teatritruppi: 24.
juuli kell 19.00 etendus "Maarjamaa helge tulevik" (Tornimäe
näiteselts), pilet 3 ja 2 eurot ning
30. juuli kell 20.00 etendus
"Soolane suudlus" (Orezare näiteselts), pilet 5 ja 3 eurot. Teatrietendused toimuvad iga ilmaga,
kõva saju korral kolime Tooma
talu hubasesse rehealusesse.
Lisaks korraldab muuseum ettetellimisel lastele ja täiskasvanutele lõbusaid maastikumänge,
viime läbi meisterdamise õpitubasid ja tutvustame vanu rahvakombeid (ulatuslik teemade
valik).
Jälgi reklaami Muhu tähtsamatel kuulutustetahvlitel ning
Muuseumi internetilehekülgedel.
Maigi Ruttu
Muhu Muuseumi tegevusjuht

Hetketabamusi Hellamaa jaanitulelt
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Näitus “Meite Muhu”
Muhu valla 25. sünnipäevale
pühendatud Kalmer Saare
fotonäitus "Meite Muhu" on
avatud Muhu Muuseumi Välja
kontorihoones augusti lõpuni.

Näituse avamisel mängis
Meelis Mereäär.
Kalmer Saar

SUUR SAAR

Näituse idee: Margareta
Kolk, Tõnu Vahter
Pildid kogusid: Kadri Tüür,
Irena Tarvis, Inna Ligi
Pilte saatsid: Elve Abe,
Monika Busch, Inna Jürjestaust, Kristi Kingo, Margareta
Kolk, Lauri Kreen, Anu Liik,
Kadri Linnas, Miina Peterson,
Aare Pilv, Fred Puss, Ilona
Raidmaa, Kalmer Saar, Johannes Sugul, Kadri Tüür
Pildid vormistas: Koopia
kolm
Väljapaneku ideekavand:
Miina Peterson, Hanna-Liisa
Lavonen, Kelli Pai, Mark
Antonius Puhkan, Britta Paemurru
Näituse pani üles: Meelis
Kask, kaasa aitasid Kadri
Tüür, Inna Ligi, Tõnu Ligi,
Roosi Pehlak, Laine Linnas,
Kadri Linnas
Kes vaatama kipub, leppige aeg kokku: Irena 5565
5942 või Inna 5190 9290.

3 x Kalmer Saar

Luubi all Vahtraste

Tubli saavutus: Eesti-Soome-Rootsi mitmevõistluse maavõistlusel Tartus püstitas Rauno
Liitmäe kümnevõistluses uue isikliku rekordi ning sai 7509 punktiga kolmanda koha. Eestlased
said võistlusel kolmikvõidu. Vt lähemalt 9. juuni maakonnalehtedest.

Tallinna vinoteek „Tigu“ kolis
suveks tegevuse Muhu veinitallu Vahtrastes, kinnitas 11.
juuni Meie Maa. Möödunud
aastal jõuliselt tegutsemist
alustanud veinitalu pidajad
said sellega enda juurde kõrgelt kvalifitseeritud töötajad.
Teisalt võib vinoteek tuua
suure tõenäosusega Muhusse
ka oma püsikliente.
16. juunil ilmunud Oma
Kodu suvenumbris on pikemalt juttu Vahtraste Majaka
omanikest, kes ei raatsi oma
maakohast talvelgi eemal olla.
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Viimased katusekivid ja pastoraadi projekt
Rõõm on teatada, et pastoraadi uued katusekivid on Muhu poole
liikuma hakanud.
Alates siis heinamaarjapäevast kuni kolletamispäevani ehk oktoobrini keskpaigani saab neid Liival pastoraadi õue peal silmaga näha,
käega katsuda ja oma allkirjaga seda ka kinnitada. Täpselt nii, nagu
lubatud sai.
Kõik allkirjastatud kivid lähevad ületalve veel täosesse ja järgmisel
aastal lihtsalt peavad nad katusele saama!
Kes tahab nüüd veel lisakive muretseda või kes siiani pole julgenud
ostmisotsust teha, siis veel on viimane võimalus.
EELK Muhu Katariina koguduse A/a EE58 2200 0011 2018
2988 Swedbank, selgitusse: pastoraadi katusekivid
Kuigi olemasolevad 9 meetri pikkused ümarpalksarikad on alles 180
aasta vanused, siis kõik omavahelised katuseks olemise jutud on
mitmeid kordi juba läbi räägitud. Igav hakkab juba. Ja eks nad natuke
ikka seda uut kivikoormat ka pelgavad. Nüüd nad siis ootavad omale
veel uusi tugevaid kaaslasi, et neid omakorda välja koolitada ja siis
üheskoos uut katust kandma hakata. Seekord peaks kokku saama aga
eriti põnev katuselugu, sest igal kivil on nüüd tema ”omaniku” kohta
midagi öelda. Nt nimi, vanus, millisest perest ja pole paha ka üks tore
soov kivi peale kirja panna, mida siis ükskord pärijatel omakorda
tulevikus tore uurida.

Täosest leitud varandus
2015. aasta alguses saime väikese, kuid väärtusliku lisamaterjali Läti
Rahvusarhiivist Muhu pastoraadihoone algupärase kavandi näol (vt
joonist). Selle autoriks osutus N.(ommen?) Lorentzen, kes on valmistanud 1827. aastal ka Muhu kiriku klassitsistlikus stiilis altari, mis
samuti tänaseni säilinud ja restaureerituna kirikus ka nähatav on.
Võrreldes kavandit ja tulemust (pastoraat on ehitatud 1832. aastal),

selgub, et pastoraat on ehitatudki vastavalt algsele kavandile, sh
korstnad. Muudetud on küll otsakelpade ülaosa, mis lähtub rookatuse
ehitamise traditsioonist kohalikule taluarhitektuurile omasel viisil.
Kindlasti ei saa väita, et joonis võidi teha pärast hoone valmimist,
nagu tänapäeval see tihti kipub juhtuma, sest plaanilises lahenduses
on siiski mõned erisused. Jälgitav on aga mõisatele omane anfilaat
ehk ruumist ruumi vaade, mis säilis kuni 1970. aastate suurte
ümberehitusteni, kuid mida on võimalik siiski veel omal moel
taastada-markeerida.
Tähelepanuväärne on kahe tualettruumi kavandamine. Küttesüsteem
on ratsionaalselt lahendatud. Millised võisid olla siseuksed, ukselingid, ahjud jne, seda me kahjuks enam ei tea.
Algselt on olnud pastoraadi esifassadiks idakülg, mis tänaseks on
muutunud koos uuendatud Muhu Põhikooli hoonega ühiseks
tagahooviks.

Inna Ligi

SOOV
tudengeile-lõpetajaile
Helbele, Kristile jt

Muhu teised lahtised tennisevõistlused
Algus lk 1.

kui jaanikuu
varased maasikad
te küpsete
Muhumaa pinnal –
luigelaululõhnasel
rannakarjamaal
pihus põnnid
unemusid kel hinnas
diplom hetkega
raskused kustutab
lillesülem ja soovide ilu
pereemad – tudengid saare
pealt
heinakuu kaskede vilust
Irma Järvesalu
jaanikuu 2015

Võistlused saavad taas teoks
Rene Buschile kuuluvatel väljakutel Tamse rannakülas Krundi
talus. Tegemist on igamehe
paarismänguga ehk osalejad pannakse paaridesse eeldatava
mängutaseme alusel. Võistlusele
on lubanud ka sel aastal tulla
kauaaegne muhulane, Eesti
Tennise Liidu auliige, tenniseveteran Leev Kuum.
Oodatud on tenniseharrastajad
nii Muhust kui ka kaugemalt.
Eraldi saab toimuma lasteturniir.
Osalustasu on täiskasvanutele 10

eurot ning lasteturniirist osavõtjatele 5 eurot. Seda saab maksta
eelnevalt pangaülekandega ja ka
sularahas kohapeal.
Kuna kohtade arv on piiratud,
siis anna endast juba varakult
teada. Soovitav registreerumine
nädal varem ehk 24. juuliks ja
viimane hetk on 29. juuli kell
18:00
e-maili
teel
muhulahtised@gmail.com.
Rohkem teavet saab Karin
Kuusarult + 372 5627 4513.
Reklaamplakatid jõuavad
paberi kujul ka Muhumaa tähtsamatesse paikadesse juba juuli

alguses. Ning nagu tänapäeval
moodukas on, siis on kogu teave
olemas ka facebookis “Muhu
lahtised” märksõna all.
See on päev tervele perele.
Ülesse astuvad üllatusesinejad,
saab lõunasuppi, suupisteid ja
torti. Parimatele auhinnad.
Võistlustele on õla alla pannud
Muhu Vald, Muhu Tennis Tamse
rannakülas, Muhu Puidukoda,
Muhu Käsitööselts Oad ja Eed,
Saaremaa Vesi ning Roheline
Vares. Tule ja veeda üks mõnus
päev!
Toomas Kivistik
Hellamaa, Rehe
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Kultuuriread

Olümpiaadid ja konkursid
Kokkuvõte 2014/15 õppeaastast
Õpioskuste olümpiaad 9.10.
2014: Kadri-Liis Kolk, Markus
Andero Grubnik, Johanna Keerd,
Miko Pärn, Kaia Ligi - 4.k.
Geograafia olümpiaad 13.12.
2014:
7. klass - Maarjali Vaht 13.-14. k
8. klass - Kristiina Veskimeister 3. k., Gariina Kudritskaja 8.
k, Katarina Keerd 9. k, Kaire
Looris 11.-12. k.
Matemaatika olümpiaad 7.2.
2015:
5. klass - Annabel Rebane 17.18. k, Kaur Aaso 25.-26. k, Allan
Luup 30.-32. k.
6. klass - Miko Pärn 6. k, KadriLiis Kolk 8. k, Johanna Keerd
20. k.
7. klass - Ott Andero Oidekivi
2.-3. k., Oliver Luup 8.-11. k,
Karoliine Kaljuste 8.-11. k.
8. klass - Gariina Kudritskaja
1. k., Kristiina Veskimeister 2.
k., Kaire looris 6. k.
9. klass - Karen Saksakulm 7. k.
Emakeele olümpiaad 6.2.
2015:
7. klass - Kadri Ligi 1. k, Maarjali Vaht 4. k, Ott Andero Oidekivi 12.-13. k, Karoliine Kaljuste
19. k.
8. klass - Kaire Looris 1. k, Katarina Keerd 7.-9. k.
9. klass - Karen Saksakulm 1.
k.
Bioloogia olümpiaad 1.2.2015
6. klass – Kadri-Liis Kolk 6. k,
Kaia Ligi 7.-8. k.
7. klass - Kadri Ligi 7.-8. k,
Maarjali Vaht 13. k, Karoliine
Kaljuste 12.k.
8. klass - Kristiina Veskimeis-

ter 3. k, Katarina Keerd 5. k,
Kaire Looris 6. k, Gariina Kudritskaja 12. k.
9. klass - Karen Saksakulm 3.4. k.
Nuputa maakondlik voor
18.2.2015
5.-6. klassi võistkond: Kadri-Liis
Kolk, Miko Pärn, Annabel Rebane, Helerin Soop 9.-11. k.
7. klassi võistkond: Karoliine
Kaljuste, Ott Andero Oidekivi,
Oliver Luup 2. k.
Inglise keele olümpiaad (6.-9.
kl) 7.3.2014:
6. klass - Miko Pärn 6. k, Erik
Lember 9. k, Andrus Peegel 11.
k.
7. klass - Karoliine Kaljuste 9.10. k, Kadri Ligi 4.-6. k, Ott Andero Oidekivi 4.-6. k, Maarjali
Vaht 16. k, Elluli Saat 23. k.
8. klass - Katarina Keerd 9. k,
Sebastian Mikael Magagni 10 k.
9. klass - Ivar Äkke 16.-17. k.
Inimeseõpetuse olümpiaad
15.4.2015 (online)
5. klass - Kaur Aaso 114 p
(156.), Kristiina Maria Huum
111 p.
6. klass - Kaia Ligi 65 p (82.),
Johanna Keerd 57 p.
7. klass - Elluli Saat 74 p (90.).
8. klass - Gariina Kudritskaja
85 p (91.), 1. k. maakonnas
Pranglimise võistlusel pääses
edasi 9 meie kooli õpilast piirkonnavooru Hiiumaal (6. aprill
2015):
Annabel Rebane 10. k, Allan
Luup 15. k, Kadri-Liis Kolk 5. k,
Markus Andero Grubnik 12. k,

Andrus Peegel 13. k, Kaire Looris 4. k, Kristiina Veskimeister 5.
k, Sebastian Mikael Magagni 13.
k, Karen Saksakulm 3. k.

Vabariiklikud
olümpiaadid, võistlused:
Emakeele olümpiaad: Kadri
Ligi 10. k, Kaire Looris 1. k.
Matemaatika olümpiaad Gariina Kudritskaja 10. k.
Nuputa 25.4.2014: 7. kl. võistkond: Karoliine Kaljuste, Ott
Andero Oidekivi, Oliver Luup
12. k.
Eesti Mõttespordiliidu olümpiaad: nov. 2013 – aprill 2014
Algkool kabe - (Mihkel
Auväärt, Iris Sepping, Andrus
Jõeleht, Lauri Pehlak, Simone
Kikerist, Nora Paist, Hele Liise
Pallas, Heleri Kikerist, Liis
Räim) 3. k. (koole 26).
Algkool male – (Mihkel Auväärt, Andrus Jõeleht, Lauri Pehlak) 8. k. (koole 27).
Põhikool kabe – (Gariina Kudritskaja, Miko Pärn, Oliver Luup,
Ott Andero Oidekivi, Ivar Äkke)
7. k. (koole 40).
Põhikool male - (Miko Pärn,
Johanna Keerd, Oliver Luup,
Gariina Kudritskaja, Ivar
Äkke) 3. k. (koole 37).
Kaire Looris uurimustöö
“Tüdrukute kirjalik pärimus
20. sajandi teisel poolel ja
tänapäeval” pääses teadusfestivali finaali (poster-ettekanne).
Koostas Ulvi Kipper

Muhulased Lõuna-Eestit avastamas
Oli ilus kolmapäeva hommik,
kui 22 reisihuvilist hakkasid sõitma Lõuna-Eesti poole. Peale lühikest peatust Tõrvas suundusime Metsavenna tallu. Seal rühkisime väikesest mäest üles nende punkrini. Huvitav oli vaadata,
milline see seest välja nägi ja
kujutleda, kuidas seal elati.
Edasi viis reis Läti suunas ja
piiril pidime näitama dokumente.
Külastasime Apet ja tutvusime
sealse kaubandusega. Seejärel
külastasime Nopri talu. Seal tegi
perenaine meile põhjaliku ekskursiooni, tutvustades kõike,
mida talus tehakse. Lõunasöögil
saime maitsta talu toodangut,
mis ahvatles seda kaasa ostma.
Sõit jätkus Suurele Munamäele,
kus meist kõige vanem, 92-aastane käis imetlemas tornist
avanevat vaadet. Ööbisime

Rõuges. Seal sai näha Eesti Ema
kuju, nautida kaunist loodust ja
Ööbikuorgu. Hommikul jätkus
sõit Võrru. Tutvusime Võrumaa

Pildil Võru vallavanem Georg
Ruuda, meie Aili ja Võru
vallasekretär Inge Vill.

Kutsehariduskeskusega. Eriti
huvitav oli raamatukogu, kus juhataja tutvustas sellega seotud
legende ja kummitusi.
Järgmine peatus oli Navi külamaja, milles on toad selle küla
kuulsustele: Ummamuudu, Ivari
Padari, Navitrolla tuba. Viimane
on teinud ka huvitava kujunduse
kahest kaelkirjakust maja ühele
otsaseinale. Seal kohtusime veel
Võru vallavanema ja aasta põllumehega. Külastasime ka maantemuuseumi, kus nostalgitsesime
noorusaegseid sõidukeid nähes.
Viimane peatus oli Tartu Lõunakeskuses.
Kõik jäid sõiduga väga rahule.
Ilm soosis meid ja bussijuht oli
väga meeldiv. Suur tänu Tiinale
ja Sentale, kes selle reisi organiseerisid! Jääme ootama järgmisi
reise.
Malle

Muhu tulevikumuusikafestival Juu Jääb sai 24 Eesti festivali hulgas Euroopa festivalide kvaliteedimärgi, teatas
10. juuni Meie Maa. Kvaliteedimärki EFFE Festival
Label anti tänavu esmakordselt välja innovatiivsetele festivalidele, tunnustamaks
rahvusvaheliselt korraldajate
tööd.
Tallitäit Muhu kunsti tutvustasid 12. juuni Meie Maa
ja 17. juuni Saarte Hääl.
Koguva kunstitallis saavad
Muhuga seotud kunstnikud
kokku juba kuuendat korda.
Näha saab maali, skulptuuri,
graafikat, klaasi-, metalli-,
foto-, naha- ja tekstiilikunsti,
keraamikat ja portselani.
Näitus on lahti 31. augustini.
Osalevad kunstnikud Anne
Tootmaa, Aigi Orav, Aime
Jürjo, Aime Kuulbusch,
Andreas Muhust, Anne Korv,
Anu Hint, Anu Kabur, Hilja
Tüür, Jakob Kipper, Kadri
Kangilaski, Katrin Vaher,
Kattri Taklaja, Kirsten El,
Laine Linnas, Mai Einer, Raili
Vinn, Reine Väli, Sabina
Kaukis, Vello Vinn, ViiviAnn Keerdo.
Muhu Ätses õitseb uhkeste –
nii kirjutas Aare Laine 3.
juuni Saarte Hääles. Kalmer
Saare pildil, mis avaldati ka
juuni Muhulase esiküljel, olid
tantsujuht Anne Keerd, Meeli
Kramm, Asta Kesküla, Urve
Oidekivi, Olga Äkke, Silvi
Jürjestaust, Aire Liik, Viive
Naaber, Elve Abe, Malle Tiidovee, Elo Nõu, Maire Liitmäe, Janne Kommel ja Aili
Nõu.
Nännede rahvatantsurühma
Ätses juubelikontserdil esinesid ka Tokkroes, kooliõpilaste Väike Roos, lasteaia
tantsulapsed ning pillimeestest Mihkel Mereäär,
Laulusõbrad ja Lõõtsmoorikud. Juubelikontserdil kõlas
ka Ätse hümn. 15 aastat tagasi
kirjutas Linda Otsa sõnadele
viisi Meeli Oidekivi, kes aastaid tantsijaid juhendas ja ka
ise rühmas tantsis. Kuigi
juhendajad (peale nimetatute
Bruno Soom, Anne Auväärt,
Meeli Oidekivi ja Anneli
Tamm) on vahetunud, on
rühm pidevalt tegutsenud.
Ätse tantsijad on peategelased
mullu valminud filmis “Muhu
ätsed ja roosid.”
Hiiepaiga puuendli kampaania kohta vt täpsemalt
hiiepaik.ee/puuendel
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Kuapsuliblik
Kuapsuliblik kuapsumoal
pisut ülemeelik.
Seared taal kut kõrred all
selgas valge siilik.
Tiibu laperdab ja siab,
timbib ühe kohja pial.
Ta oo kuulus palleriin,
suiti puhkamas köib sii.
Tema pojukesel aga
kipekiired päevad –
kuapsud kenad pitsilised
taast sõnna maha jäävad.
Meeli Kokk
Murdevõistlus 2015

Õmblusmassinate
näitus-müük

Muhulasel Tarmo Paasil on
Eesti suurim õmblusmasinate
kogu, kirjutas 9. juuni Meie
Maa. Muhu muuseumis on
juuli lõpuni vaadata näitusmüük “Kangest kenad saksa
õmblusmassinad ja nende
koovakad” Tarmo Paasi
kogust.

Kevadine Hõbelusikapidu 8. mai 2015
Aastatega on Muhu vallas välja
kujunenud ja traditsiooniks saanud korraldada väikestele
muhulastele ja nende vanematele
Hõbelusikapidu. Kevadel toimub
see emadepäeva eel ja sügisel
vahetult enne isadepäeva. Sel
ilusal maikuu reedel olid lasteaia
saali kutsutud kolm kõige väiksemat muhulast oma vanematega.
Pidulikkust lisas tütarlaste ansambel Leena Peegeli juhendamisel. Lasteaia poolt tervitas
lapsevanemaid juhataja Reet
Hobustkoppel. Vallapoolsed
õnnitlused ja kingitused andis üle
vallavanem Raido Liitmäe. Iga
laps sai kingitusteks nimelise
hõbelusika, muhumustrilised
sünnitunnistuse kaaned, raamatu,
emadele lilleõis ja isadele au
süüdata lapsenimega küünal.
Fotograaf Andres Tüür tegi pereja ühispildid.

Pildil istuvad vanemate ja vendadega kõige tähtsamad vasakult
Maia Mägi, Ruudi Toomsalu ja Marii Mäe.
Andres Tüür
Päev lõppes ühises kohvilauas
peotorti ja titeputru süües, mille
söömine pidavat jõudu ja jaksu
tooma nii lapsele kui emale.

Maitsva pudru eest tänud kooli
kokkadele. Aitäh kõigile
abilistele. Jätkuvalt kaunist suve!
Anneli Tamm

Ohutussaar tekitab peavalu
Ohutussaar tekitab suurte veoste vedajatele peavalu, kirjutas 2. juuni Meie Maa.
Teetööde käigus Liivale Nõmmküla ristmikule rajatud ohutussaar paneb keerulisse
olukorda suuregabariidilisi veoseid mandrile vedavad ettevõtjad, kes peavad otsima
ümbersõiduvõimalusi või laskma maanteeametil liikluskorraldusvahendid eemaldada.

Traditsiooniliste ehitusvõtete meistrikursused ja
maa-arhitektuuri päev juulikuisel Muhumaal!

Osalemiseks on kindlasti vajalik eelnev registreerumine!
Vt maaarhitektuur.blogspot.com/2015/06/traditsiooniliste-ehituvotete.html
Laupäeval, 4. juulil oleme Paenase külas Tõnise turismitalu õuel erinevate traditsiooniliste värvide valmistamist õppimas.
Pühapäeval, 5. juulil toimub Oina Jüri õuel Muhu taluarhitektuuri teemapäev.
Esmaspäevast, 6. juulist kolmapäeva, 8. juulini toimub samal Oina Jüri taluõuel
maakeldri taastamise meistrikursus.

* Tulevikumuusikafestival JUU JÄÄB 2.- 5. juuli Vt www.juujaab.ee/kava
* 18.-19. juulil Haapsalu linnusehoovis - www.joogafestival.ee/programm/

Suvi jõudis ka lasteaeda!
Algus lk 1.

ka lasteaiaõpetajatele ja teistele abilistele,
kes õppimisele kaasa aitasid.
Kahjuks sai meie pidu aga väga kiire
lõpu, sest ilmataat saatis meile kaela tõsisemat sorti rahe- ja vihmasaju. Sellele
vaatamata saime kultuurimajas süüa sooja suppi ja šokolaadi – selle eest suured
tänud ja pikad paid Orissaare naiskodukaitse naistele. Pidu oli tore ja loodame,
et see ei jää viimaseks.
Järgmine päev oli lastekaitsepäev, mis
tõi meie lastele kaasa rea üllatusi. Ühesõnaga öeldes oli meil lasteaias üks tõsine motopäev. Meie õue mahtus kohe kaks
seltskonda motomehi ja vingeid masinaid
oli vaatamiseks pea 20 tükki. Meid rõõmustasid Harley Davidsoni klubi ja ka
Kultuurne motobande. Esimesed Aivar ja
Kaia Ljaši eestvedamisel kinkisid laste-

aiale 5 uut jalgratast ja igale lapsele ka
veel üllatuskoti ning teised motomehed
kollased turvavestid. Koos motomeestega
marssisime ühises rongkäigus ja uurisime
nende uhkeid masinaid. Tänuks üllatuste
eest esinesime neile tantsu ja lauluga ning
kinkisime neile kohalikku Muhu leiba.
Kõigile jätkus suu magusaks tegemiseks
ka üks laulupeo jäätis, mis eelmisel päeval maiustamata jäi. Lastel oli sel päeval
tegemist ja põnevust kui palju. Rattad aga
pakuvad rõõmu veel hulk aega hiljemgi.
Selliselt algaski meie lasteaia suvehooaeg. Praegu aga puhkame, käime ka
lasteaias kui vaja ja tõsisemalt alustame
taas 1. septembril. Kes soovib sügisest ka
meie hulka tulla, siis avaldus teele ja
kohtumiseni septembris!
Reet Hobustkoppel
Muhu Lasteaia juhataja

MUHULANE

Tere, hea lehelugeja!

20. augustil möödub 24 aastat Eesti Taasiseseisvumisest. Ka sel aastal
toimub (arvult neljas) iga-aastane 20. augusti vabaõhukontsert Vaba
Rahva Laul Kuressaare Lossihoovis. Esmakordselt toimub sama
kontsert 22. augustil ka Tartu Lauluväljakul. Seekord laulame Jaak
Joala (65) ja Georg Otsa (95) repertuaaris olnud populaarseid laule.
On ju need kaks meie kuulsaimat lauljat ligi 70 aasta kestel aidanud
optimistlikumalt elada. Sellel meile tähtsal päeval on põhjust neid
suuri lauljaid meenutada! Meile ja meiega laulavad sel korral Rene
Soom, Alen Veziko, Koit Toome, Mart Müürisepp, Oliver Leppik jt.
Osalemas arvukalt koore. Ka publik saab palju laulda. Olete oodatud
neljandale Vaba Rahva Laulule!
Piletid müügil Piletilevis hinnaga 6 eurot, kohapeal 10 eurot. Lapsed
10. a (k.a) tasuta.
Kontserdi korraldaja FIE Ülo Kannisto
ylo.kannisto@gmail.com, tel 515 4202.

Maarja festival
Pöide vallas
15. augustil 2015

Laululaager
Tornimäel
12.-15. august 2015

Sellel aastal tähistatakse Eestis ja
Lätis Vana-Liivimaa Maarjamaaks nimetamise 800. aastapäeva. Üle Eesti toimuvate ürituste hulgas viiakse läbi sündmusterohke päev augustikuus ka
Saaremaal Pöide vallas. Kohale
tulevad nii kunstnikud kui ka
ajaloolased ning põnevat peaks
jätkuma kogu perele.
Pöide vallas on kaks neitsi
Maarjale pühendatud kirikut ja
Jumalasünnitaja uinumise püha,
Rukkimaarjapäev on kohalikus
pärimuskultuuris olulisel kohal.

Augustis Saaremal Tornimäel
kirikukompleksis toimuvasse
õigeusu laululaagrisse tuleme
kokku juba viiendat korda, et
ühiselt õigeusu kirikulaulu
õppida ja harjutada.
Laager algab 12. augustil kell
17.00 õhtupalvusega ja lõpeb 15.
augustil ühise söömaajaga peale
Jumalaema uinumisepüha piiskoplikku liturgiat.
Lisaks laulmisele ja tavapärastele hommiku- ja õhtupalvustele
on ettevalmistamisel põnevaid
väljasõite. Soodsa ilmaga saab
kindlasti mere ääres ujumas käia
ja õhtuti olla mõnusas vestlusringis lõkke ümber.
Kuna laager kulmineerub laupäeval Jumalaema uinumise püha pidamisega, siis õpime seekord selle püha koguöisel teenistusel ja liturgial lauldavaid palveid.
Piiskoplik liturgia on osa 15.
augustil Pöide vallas peetavast
Maarja festivalist.
Laagrisse on kõik oodatud, kellele kirikulaul huvi pakub - nii
lapsed kui täiskasvanud.
Ööbime telkides - seega võtta
kaasa telk, magamiskott, toidunõud ja pesemisvahendid. Kellel
on olemas õigeusu palveraamat
(punases köites), võtke kaasa.
Osavõtumaks: vabatahtlik annetus, millega katame ettevalmistatud õppematerjali ja ka
söögikulud.
Osalemisest palume teada anda
mob. 50 44 022 või e-posti
aadressil treimat@gmail.com
Rõõmsa kohtumiseni Tornimäel!
Preester Toivo Treima

Festivali päevakava
laupäeval, 15. augustil:

kl 10 liturgia Tornimäe kirikus.
Kl 14 ajalookonverents Tornimäe Rahvamajas (täpsemalt
augusti Muhulases).
Kl 17 Ikooninäituse “Jumalasünnitaja - Maarjamaa taevane eestkostja” avamine.
Kl 19 Pöide Maarja kiriku tutvustus.
Kl 20 Maarjalaulude kontsert
Pöide Maarja kirikus.
Kl 21 Oikumeeniline tänupalvus
Pöide kirikus.
Kl 14 - 17 Tartu meistrite töökoja Ikonaat poolt avatud töötuba Tornimäe kirikuaias. Huvilised saavad maalida tillukese
matkaikooni omale kaasa. Osalemine eelregistreerimisega
eintseints@gmail.com
Kl 15 - 19 Käsitöö ja aiasaaduste laat Pöide kiriku juures
Kõik on oodatud osa saama
Maarja festivalil toimuvast!
Välja arvates ikoonimaali töötoa, on kogu päevakava huvilistele tasuta. Lisainformatsioon
telefonil 50 44 022 või e-posti
aadressil:
marina.treima@gmail.com

FIE Irena Tarvis
* raamatupidamine
* finantsanalüüs
* abi äriplaanide koostamisel
* maksundusalane nõustamine.
Helista ja küsi julgesti
tel 5565 5942.
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“Ainus, mis segab õppimist, on haridus.” - Albert Einstein
Soovid müüa kinnisvara või
vajad kinnisvara-alast
konsultatsiooni?
Siis võta ühendust oma ala
asjatundjatega!
Lauri Kolk, tel 5191 2950,
Meie tegeleme Muhu ja
lauri@adrem.ee
Saaremaa kinnisvaraga juba
Allan Pajus, tel 56900 411, aastast 2002! Külasta ka meie
allan@adrem.ee
kodulehte www.adrem.ee
Pakume ka haljastusteenust, muruniitmist, trimmerdamist,
võsalõikust, metsaraiet jne.

Metsandus:
Müüme 3-meetrist küttepuud,
hind alates 16 eurot ruum, koos
kojutoomisega.
Lõhutud küttepuud alates 28
eurot ruum koos kojutoomisega.
Eraldi saada kuivad kase, tamme ja saare halud.
Pakume kompleksiga küttepuude saagimis- ja lõhkumisteenust, hind 28 eur/h

Müüme sõelutud mulda, graniitkive, liiva ja killustikku.
Killustik Fr. 0 – 70 hind 5
eur/ tonn
Sõelutud kruus Fr. 0 – 20
hind 3,50 eur/tonn
Pakume ka kopplaaduri teenust, erineva laiusega kaevekopad, planeerkopp, hüdrovasar,
kahveltõstuk. Hind alates 28
eur/h
Metsakinnistu korrastamiseks võtke meiega ühendust ja
koostame teile konkreetse pakkumise.

Tel 50 97 679, Erkki
Vt www.muhuvarahaldus.ee

Collester OÜ

Tehnoülevaatus
Teostame ka
TRAKTORITE ülevaatust!
Tulekustuti taatlemine ja
müük
Autoremont
Kere, veermiku ja mootori
remont
Varuosade tellimine
Sildade reguleerimine
Rehvitööd
Piduristend
Heitgaaside mõõtmine
Kerevenituspink
Diagnostika
Klaaside vahetus

Ehitusteenused
Ekskavaator-laaduri
teenus
Uus JCB 4CX + erinevad
kaevekopad
Transport (kraana +
kallur)
Minitraktori teenus
Avant 520 + erinevad
agregaadid
Mulla, killustiku ja liiva
müük

52 737 75 –
50 675 02 –
alan@collester.ee
paavo@collester.ee
Kohapeal valik Energizer, Centra (Exide) ja AD
(Bosch) akusid, AD akudel hetkel 3a garantii.
Asume Soonda külas vanas lauda kompleksis

8

MUHULANE

Lõikuskuu juubilarid ja sünnipäevalapsed
Lilli-Vilhelmine Riis 93 (20.8)
Maimu Saarväli 92 (28.8)
Sofia Metsküla 88 (15.8)
Hilja Saksakulm 86 (5.8)
Vaike Ülem
86 (28.8)
Ilmar Rahu
85 (1.8)
Olga Äkke
85 (13.8)
Ariada Rosing 83 (27.8)
Alvi Toom
82 (13.8)
Jaakko Eero Juhani Salonen
81 (10.8)
Vilma Aljas
81 (16.8)
Liivi Pajust
81 (17.8)
Helja Vaga
75 (3.8)
Helje Tikerpalu 75 (7.8)
Hugo Pärtel
75 (15.8)
Maie Kreis
70 (2.8)

Eljen Vanaselja 70 (16.8)
Maido Korv
70 (19.8)
Heiki Kumpas 65 (14.8)
Jaak Keerberg 65 (18.8)
Luule Tänav
65 (30.8)
Anne Kumpas 60 (15.8)
Aivar Äkke
60 (15.8)

Palju õnne!
Märkus: kes ei soovi oma sünnipäeva avaldada, palume sellest märku anda
vähemalt kaks kuud enne, kuna Muhulane avaldab igas numbris mitte algava,
vaid järgmise kuu sünnipäevalapsed.

Hellamaa Külakeskuses Hellamaa Maanaiste Seltsi
näputööde näitusmüük
Avatud 9. juulini: T, N kell 9-18;
K,R,L kell 9-14.30. Suletud: E,P.
Info: 51 63 773.

1. augustil 2015. a kell 15.00
Liiva spordiväljakul kontsert
„Muhulastelt muhulastele“.
Esinevad Ivo Linna, Ott Lepland,
Mait Maltis, Merle Lilje jpt muhulased.
Pilet 5 eurot. Piletid müügil vallas, infopunktis ja
kontserdipäeval kohapeal. Eelkooliealistele tasuta.

Kirikuteated

EELK Muhu Katariina
kogudus

Jumalateenistused toimuvad pühapäeviti kl 10 Liiva
kirikus, 19. juulil kl 10 Muhu
Hooldekodus.
Koguduse hooldajaõpetaja
Hannes Nelis, tel: 529 1881.
Suvised kontserdid
Muhu Katariina kirikus:
Laupäeval, 11. juulil kell 18 Ott
Leplandi soolokontsert "Taevas
puutub maad". Kontsert on
tasuline.
Reedel, 31. juulil kell 17
esineb folklooriansambel
Munuksed.
Suvistele külalistele on kirik
avatud 1.6.–31.8. kl 10.00–
16.00. Muul ajal on võimalik

kirikut külastada vastavalt
eelnevale kokkuleppele: kiriku
perenaine Selma Neidorf +372
5829 8729.

EAÕK
Rinsi Kaasani Pühakuju
kogudus:
5. juulil kl 10 Jumalik
liturgia.
1. augustil kl 10 Jumalik
liturgia.
1. augustil kl 12 Muhu
Liiva vanal kalmistul
kalmistupüha.
Hellamaa Peetruse ja
Pauluse kogudus:
18. juulil kl 10 Jumalik
liturgia.
Teenib preester Toivo
Treima, tel 5635 0051,
e-post: toivo@eoc.ee

Muhu Turismiinfopunkt on
avatud 15. juuni –
20. august iga päev kell
10.00-18.00.
11. juulil kl 12

Külasema laulu- ja
tantsupäev.
Esinevad Pärnu Sütevaka
Gümnaasiumi segakoor, Pärnu
tantsuansambel „Kajakas“,
Tornimäe segarühm,
linetantsijad Kuressaarest,
Külasema juurtega laululapsed,
tantsurühm „Ätses“ ja Külasema
„Kodukootud“.

* Pottsepatööd: ahjude,
pliitide, kaminate, korstende
ehitus ja remont tel 5815
3326.

Värvikampaania
Muhu kauniks
Üle viie aasta toimub sel suvel
koostöös Akzo Nobel Baltics AS
-ga (Sadolin) taas värvikampaania MUHU KAUNIKS 2015,
mille raames saavad muhulased
ja Muhus suvekodu omavad
inimesed soetada omale välisvärve ja puidukaitsevahendeid
soodushinnaga. Sooduskampaania kehtib 2015. a juunis,
juulis, augustis.

Näitus „Rahvariie läbi
aegade“ avatud Liival veel
2.-5. juulini. Kohtumiseni!
* Muruniitmine, trimmeritööd, hekkide pügamine,
puude saagimine-lõhkumine.
Tel 5609 6353.
* Kiviaialadujad ehitavad
uusi ning taastavad vanu
kiviaedu. Tel 5863 4252.

* Vajan taksoteenust festivali Juu Jääb ajaks (3. ja 4. juuli
hilisõhtu/öö) kuni 8-le inimesele. Heikko, tel. 50 86 525.
* Pakume puulõhkumisteenust
küttepuid. Tel. 5340 8138 Rein

halumasinaga, samas müüa

Augusti Muhulase materjalid on teretulnud 31. juuli õhtuni.

Toimetab Anu Pallas,
tel: 52 28 929, e-post: muhulane@muhu.ee
Muhulane ilmub üks kord kuus.
Internetis www.muhu.ee
Trükkinud Saaremaa Trükikoda 550 eks.
Hind 30 eurosenti

