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2011. aasta Muhu valla
preemiad
Aasta tegu 2011 – Liiva
poe ja parkla laiendustööd
Hariduspreemia –
Senta Room
Kultuuripreemia –
Villu Veski
Spordipreemia –
Männiku Cup.

Käesolevas lehes:
- õpetajate pöördumine lk 5
- kerkinud küsimused sadamate ümber lk 3-4
- murdelugu kangetest külanaistest lk 6, ... jpm.

Käokinga aiapood
avab oma uksed
30. märtsil.
Avatud oleme
teisipäev, reede,
laupäev
kell 10.00 - 16.00
Olete oodatud!

7. märts 2012

Muhu leht

„Vesikaare tuule“ võitsid
muhulased!

2. märtsil toimus Kuressaare Linnateatris kirjandus- ja teatrifestival
„Meretagune asi”. Festivali peateemaks oli juubilar Juhan Smuul.
Ettekannetega esinesid mitmed
inimesed. Kirjanik Jaak Urmet ehk
Wimberg rääkis Juhan Smuulist kui
„räpaste riietega lapsest“, keda
praegu külaliste ette poliitilistel
põhjustel ei kõlba lasta, kuid kes
on suuremat tuntust ja tunnustust
väärt. Muhu Muuseumi teadur Eda
Maripuu kõneles kirjaniku sugulastest ja tema legendaarsetest autoõnnetustest. Lea Kuldsepp arutles
Juhan Smuuli teoste üle Saaremaa
rahvateatri repertuaaris.
Festivali kolmandas osas kohtusime kultusfilmi „Siin me oleme“
näitlejate Väino Puura, Lauri Nebeli ja Kadri Jäätmaga. Huvitav oli
kuulda meenutusi filmi tegemisest
ning nende seostest Juhan Smuuliga.
Vahepealseks etteasteks, meile
kõige olulisemaks, oli põhikooli
õpilastele korraldatud Kadi-raadio
viktoriini „Vesikaare tuul“ finaal.
Mälumängu teemaks olid, nagu ka
kahes eelnevas voorus, Saare- ja
Muhumaa kirjanikud, täpsemalt
Juhan Smuul ja Albert Uustulnd,
ning Kuressaare Eesti Selts. Küsi-

Pildil on Emma Maltis, Agnes Äkke ja Hannes Päll Kadi
raadio mälumängus „Vesikaare tuul“ 2. märtsil 2012
Kuressaare Linnateatris. Saalist jälgis mängu Herman
Annus Oidekivi.
Eda Maripuu

mused koostasid Eda ja Ivo Maripuu. Kokku oli neid mälumängu
põhiosas 10. Ühe lisaküsimuse, nagu ka eelnevates voorudes, küsisid
vennad Tuulikud. Juhtus aga nii, et
mõõduvõtmine venis pikemaks ja
põnevamaks, sest lõpetasime SÜGi võistkonnaga viigiseisus: olime
kogunud võrdselt 15 punkti. Peale
päris keerulisi lisaküsimusi saavutasime siiski võidu.

Tänusõnad
Muhu Põhikooli õpilased võitsid väga pikka ja põhjalikku ettevalmistust
nõudnud kirjandusviktoriini. Olen nende üle uhke ja kiidan tehtud töö
eest. Ei saa aga jätta tänusõnu ütlemata kõigile abilistele, kes igal viisil
toetasid ja kaasa elasid. Suur aitäh minu poolt Liiva raamatukogu juhatajale,
kes aitas iga teema kohta spetsiifilist materjali koguda ja seda mulle läkitas.
Suur tänu ka klassijuhataja Leena Peeglile, kelle abil sai ette valmistatud
A. Uustulndi ja J. Smuuli loomingut laulutekstidena puudutavad voorud.
Igakülgselt toetas meid Muhu Muuseumi pere, kus lapsed korduvalt
lisateavet käisid hankimas. Kõik kolleegid olid väga vastutulelikud ja
aitasid aja leidmisel, et ettevalmistustööd teha.
Kõige rohkem olen aga tänulik vanematele ja kodudele, kus sellised
toredad ja õpihimulised lapsed kasvavad. Veelkord suur-suur aitäh!
Ülle Kuusk, juhendaja-õpetaja

Oleme väga õnnelikud nii võidu
kui ka suurepärase auhinna üle. Esikohale pani auhinna välja Lembit
Uustulnd ja selleks on Tallinki kinkekaart kruiisireisile suunal RiiaStockholm. Stockholmis saame külastada ka Vaasa muuseumi. Silja
Line’i kapten Lembit Uustulnd
pani meile südamele, et valiksime
reisiks aja, mil tema vahetus on,
ning lubas meile ise kõiki laeva
ruume tutvustada. Ootame põnevusega!
Muhu võistkonda kuulusid
Agnes Äkke, Emma Maltis, Hannes Päll ja varumängijana Herman
Annus Oidekivi. Vastasteks finaalis
olid Orissaare Gümnaasiumi 9.
klassi võistkond ja Saaremaa
Ühisgümnaasiumi 9.b klassi
võistkond. Täname kirjandusõpetajat Ülle Kuuske, muusikaõpetajat
Leena Peeglit, Liiva raamatukogu
raamatukoguhoidjat Erika Pintsi
ning kõiki kaasaelajaid!
Emma Maltis, Hannes Päll
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Lugupeetud
ettevõtjad!
Palume teil kinnitada
registreeringu õigsus majandustegevuse registris hiljemalt 15. aprilliks k.a. Registreering, mille andmeid ei ole
õigeaegselt kinnitatud, peatatakse vastavalt Majandustegevuse registri seadusele alates 1.
maist 2012. a. Registreeringu
õigsust saab kinnitada ning
registreeringuandmeid muuta
portaali X-tee teenused ettevõtjale kaudu või esitades
paberkandjal vastava registreeringu teinud organisatsioonile
- Muhu Vallavalitsusele. Õigsuse
kinnitamine on vajalik, et register sisaldaks aktuaalseid ja usaldusväärseid andmeid. Registreeringu õigsuse kinnitamise eest
ei tule tasuda riigilõivu.
Info telefonil 45 30672
Heiske Tuul
Sekretär-registripidaja

Volikogu
21. veebruari
istungi
päevakorrast
1. Külade juhtimistöö hüvitamise ja täiendõppe toetamise
kord, 1. lugemine.
2. Hangete korraldamise kord,
1. lugemine.
3. Teede valla omandisse
võtmise ja avalikuks kasutamiseks määramise kord, 2.
lugemine ja vastuvõtmine.
4. Vallavalitsusele volituste
andmine rendikonkursi korraldamiseks.
5. Muhu Vallavolikogu 19.
novembri 2010. a. määruse nr 28
„Muhu Vallavalitsuse ametiasutuse ja ametiasutuse hallatavate asutuste struktuuri ning
teenistujate ja töötajate koosseisu kinnitamine” muutmine.
6. Muhu Vallavolikogu 21.
jaanuar 2011. a. nr 37 „Muhu
Vallavalitsuse ametiasutuse
avalike teenistujate, töötajate ja
ametiasutuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise
kord” muutmine.
7. Muhu valla 2012. a eelarve,
2. lugemine.
(Vaheaeg)
8. Muhu valla 2012. a eelarve
vastuvõtmine (kogumaht 3,018
miljonit eurot).
9. Muhu valla „Aasta tegu
2011” kinnitamine.
10. Informatsioonid.

Elering alustas Võiküla alajaama renoveerimistöödega
Selleks, et kindlustadaMuhu-, Saare- ja Hiiumaa elektri varustuskindlus,
alustas Elering veebruaris töid Muhu- ja Saaremaa elektriga varustamise
jaoks olulise transiitsõlme Võiküla alajaama renoveerimisel. Kokku investeerib ettevõte lähiaastatel Muhu-, Saare- ja Hiiumaa varustuskindluse
tõstmiseks kokku 12 miljonit eurot, asendades 2013. aastaks mandri ja
Muhu vahelise amortiseerunud kaabelliini uue, oluliselt võimsamaga.
Võiküla alajaama renoveerimise tööde käigus asendatakse ligi 40 aastat
vanad seadmed uute ja oluliselt töökindlamatega. Alajaama renoveerimise
töödteostab ABB AS ning need plaanitakse lõpetada 2013. a sügiseks.
Renoveerimistööde maksumus on 1,76 miljonit eurot.
Tööde teostamiseks on Muhu vallavalitsus väljastanud Eleringile
ehitusloa tingimustega, et renoveerimistöödel kasutatav tehnika ei
kahjusta Võiküla munakivi teed. Samuti kooskõlastab ettevõte transpordi
liikumised kohaliku omavalitsusega. Täiendavalt on Eleringile tee
kasutamise tingimused ja loa väljastanud Muinsuskaitseamet.
Elering paigaldab ka Väikese Väina tammil kulgeva tervet Saaremaad ja
Hiiumaad toitva õhuliini kõrvale dubleeriva maakaabli, kuna selle tammi
näol on tegu ekstreemsematele ilmastikunähtustele avatud, kuid remontbrigaadide ligipääsu suhtes keerulise asukohaga ning ootamatult tugeva
ehk projekteerimisnõudeid ületava tormi või jäite korral on oht
pikemateks Saaremaad ja Hiiumaad hõlmavateks elektrikatkestuseks. Leisi
alajaam, mille kaudu saab elektritoite Hiiumaa, on kavas renoveerida
aastaks 2016.
Elering on Eesti elektrisüsteemihaldur, mille peamiseks ülesandeks on
kindlustada Eesti tarbijatele igal ajahetkel kvaliteetne elektrivarustus.
Varustuskindluse tagamiseks peab Elering üleval ja arendab siseriiklikku
ülekandevõrku ja välisühendusi. Elering juhib reaalajas Eesti elektrisüsteemi, tagades ülekandevõrgu toimimise ning tasakaalu tootmise ja
tarbimise vahel.

Detailplaneeringu avalik
väljapanek
Muhu Vallavalitsuse7.2.2012 istungil võeti korraldusega nr 33
vastu Pädasteküla Lahe maaüksuse
(47801:007:0873, pindala 1,27 ha,
sihtotstarve elamumaa) detailplaneering.
Planeeringu eesmärgiks on Lahe
maaüksusele ehitusõiguse andmine
suvila ja kõrvalhoonete rajamiseks,
tehnovõrkude, trasside ja tehnorajatiste asukoha määramine, servituutide vajaduse ning seadustest
ja õigusaktidest tulenevate kitsenduste määramine. Samuti on detailplaneeringu eesmärgiks ranna
ehituskeeluvööndi vähendamiseks.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 23. veebruarist kuni
22. märtsini 2012. Detailplaneeringu materjalidega on avaliku
väljapaneku kestel võimalik tutvuda Muhu Vallavalitsuse maa- ja
planeeringuosakonna ruumides
ning Muhu valla kodulehel: http://
www.muhu.ee/Detailplaneeringud
Info: tel 454 8984,
maa@muhu.ee

Vallavalitsuse istungitelt
7. veebruar
Anti nõusolek maa jätmiseks riigi
omandisse: Hellamaa külas Lauri ja
Põllulapi, Igaküla Mihkli ja Risti,
Kallaste k Kuru ja Võiküla Mullaaugu.
Seati sundvaldus Nõmmküla Muda
kinnistule tehnovõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks Eesti Energia
Jaotusvõrk OÜ kasuks.
Otsustati jagada Mäla k Karjamaa:
Karjamaa, Männiku ja Kanarbiku.
Võeti vastu Pädaste k Lahe mü
detailplaneering, avalik väljapanek
toimub 22. märtsini.
Kinnitati projekteerimistingimused Oina k Andruse-Jõe aida ehitamiseks.
Väljastati ehitusluba:
- Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le
Paenase Põllu mü elektrivõrguühenduse rajamiseks
- Elering AS-le Võiküla alajaama
rekonstrueerimiseks.
Väljastati kirjalik nõusolek Uue
Kodu Planeerimise OÜ-le Raugi k
Aspli tee 3 puurkaevu rajamiseks.
Väljastati kasutusluba:
- Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le
Liiva k Saare mü Liiva kapptelefonijaama elektrivõrguühendusele
- Võiküla Välja majandushoonele.
Kinnitati Muhu lasteaia toidupäeva maksumuseks 1,24 eurot ja
lasteaia kohatasu maksumuseks 12
eurot kuus.
Tunnistati mitmeid nõudeid ebatõenäoliselt laekuvateks.
Tunnistati kehtetuks vallavalitsuse
korraldus nr 362 3. novembrist 2011

valla teede sulgemisest.
Väljastati ehitusluba Muhu vallavalitsusele Kallaste k Kallaste-Ranna
sadamakai rekonstrueerimiseks.
Kehtestati hinnad Muhu spordihalli
piletitele ja pakutavatele teenustele
(määrus nr 1, 7.2.2012).

14. veebruar
Lükati tagasi riigihanke „Muhu
sotsiaalkeskuse uue hoone ehitamine“ kõik pakkumised, kuna kõik
ületavad hankelepingu eeldatavat
maksumust ja hankija võimalusi hoone ehituse täiendavaks rahastamiseks. Menetlus lõpetati.
Väljastati projekteerimistingimused
- Elering AS-ile Virtsu ja Võiküla
alajaamade vahelise 35 kV kaabli
asendamiseks 110 kV kaabliga
- Koguva k Põlluvälja sepikoja
ehitamiseks.
Kooskõlastati puurkaevu asukoht
Simisti k Vana-Tähvenal.
Otsustati jagada:
- Rootsivere k Kästiku-Laasu:
Kästiku-Laasu, Vapsiku ja Herilase
- Hellamaa k Sepa-Jaani: Sepa-Jaani
ja Jaani.
Kinnitati Rootsivere k Vahtna mü
detailplaneeringu lähteülesanne.

kinnitati ühe õpilase kohta 178.95
eurot kalendrikuus.
Kinnitati parim pakkuja Muhu
sotsiaalkeskuse uue lahenduse
eskiisprojekti koostamiseks –
Baagest OÜ kui hinnalt soodsaim.
Kinnitati sotsiaalkomisjoni ettepanekud.
Otsustati toetada noorkorvpallurite osavõttu Lahti NMKY Easter
Tournamendi turniirist.
Moodustati Nautse k Mihkli kinnistu rendikonkursi hindamiskomisjon koosseisus Mihkel Jürisson,
Raido Liitmäe, Mihkel Ling, Ulvi
Rahe, Andres Anton, Tiina Jõgi, Aino
Rummel.
Muhu vallavalitsuse esindajaks
MTÜ-sse Saarte Kalandus nimetati
Mihkel Jürisson.
Kinnitati hariduse-, kultuuri- ja
spordistipendiumid.
Väljastati projekteerimistingimused
Raugi k Orava suvemaja ehitamiseks.
Väljastati ehitusluba
- Nõmmküla Kaivo suvila ehitamiseks
- Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le
Nõmmküla klubi alajaama Veski
fiidri parendamiseks.
Väljastati kasutusluba Eesti Energia
Jaotusvõrk OÜ-le Nõmmküla Kaivo
elektrivõrguühendusele.

28. veebruar
Kinnitati Muhu lasteaia arvestusliku lapse koha maksumuseks 270
eurot kalendrikuus.
Muhu põhikooli õpilaskoha tegevuskulu arvestuslikuks maksumuseks

Vallavalitsuse ja volikogu istungite
protokollid, otsused, määrused ja
korraldused on kättesaadavad
internetist www.muhu.ee dokumendid - dokumendiregister.
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Suur paast
Mis siis on paast? See on nii ihuline
kui ka vaimne loobumine liialdamisest. „Aga kui te paastute, siis ärge
jääge kurvanäoliseks, nõnda nagu
silmakirjatsejad; sest nad teevad
oma palge näotumaks, et rahvas
näeks neid paastuvat. … kui sina
paastud, siis võia oma pea ja pese
oma pale, et su paastumine ei oleks
nähtav inimestele, vaid su Isale, kes
on salajas. Ja su Isa, kes näeb salajasse, tasub sinule“ (Mt 6:16-18).
Paastu eesmärk on inimese
puhastamine hingelistest ja kehalistest kirgedest, mis nagu läbitungimatu sein seisavad tema ja Jumala
vahel. Kõige esimene ja lihtsam
vahend seejuures on mõõdukus
söömises ning oma toidulaua
puhastamine peamiselt mitmetest
harjumuspärastest ja meeldivatest
loomset päritolu roogadest. Selle
tagajärjel toimub mitmeid imelisi
muutumisi: keha ning tema järel ka
hing läheb kergemaks, palve saab
tugevamaks ja sügavamaks, avades
kristlasele Taevalikud kõrgused, aga
ka hinge pimedad peidikud, milles
sisalduv nõuab sügavat kahetsemist

ning tõsist patukahetsust.
Veelgi raskem on olla mõõdukas
sõnades, mõtetes ja soovides, sest
ammu oleme harjunud ujuma oma
paljude soovide tormises meres,
siplema kontrollimata mõtete võrkudes, loopima paremale ja vasakule järelemõtlemata sõnu. Me
eksime, teeme tihti haiget lähedastele, mille tõttu ise kannatame, aga
ei suuda, ei oska või lihtsalt ei soovi
sellest kõigest lahti saada. Kui kaua
veel? Millal paneme aluse oma
hinge paranemisele? Miks peame
nagu vanasti juudid raputama pea
peale tuhka, mõeldes hirmuga oma
patustele tegudele? „Jätkem kõik
elumured maha“ (keerubite laul
jumalikul liturgial) ning rutakem
palvetes Issanda poole, kes avab
meile tõe, et palve on suur ja kõige
tähtsam salasus meie elus.
Palve kohta veel niipalju, et ta
on paastu lahutamatu kaaslane ja
hea juhataja. Palve ilma paastuta
on viljatu, sest täissöönud kõhuga
patustajale pole jõukohane paluda
ja saada Jumala käest andeksandmist. Seda enam on asjatu paast,

Saarelised vaimse
kultuuripärandi radadel
Vaimset kultuuripärandit, mida
antakse edasi põlvkonnalt
põlvkonnale, loovad kogukonnad
ja rühmad pidevalt uuesti,
mõjutatuna oma keskkonnast,
loodusest ja ajaloost. Vaimne
kultuuripärand annab neile
identiteedi ja järjepidevuse tunde
ning edendab seeläbi ka kultuurilist
mitmekesisust ja loometegevust.
(Vaimse kultuuripärandi kaitse
konventsioon, Artikkel 2)
Vaimne pärand hõlmab kombeid, tavasid, teadmisi ja oskusi,
mis on erinevatele inimrühmadele
igapäevaelu ja identiteedi osana
omased ja olulised. Seetõttu
soovitakse neid anda edasi ka
järgmistele
põlvkondadele.
Vaimne pärand võib olla midagi
erilist ja ainulaadset nagu seto leelo
või midagi tavalist ja igapäevast
nagu rukkileiva söömine või
saunaskäimine.
Rõhutamaks, et vaimne pärand
on osa meie kõigi elust just siin ja
praegu ning et see muutub koos
inimeste ja oludega, kasutatakse ka
sõnapaari “elav pärand”.
Saarelised on asunud oma vaimse
pärandi jälgedele. Ja kas need ongi

jäljed, tegelikult on see meie argielu,
milles kasutame oma vanavanemate
teadmisi, oskusi eneselegi märkamatult ja seostamata seda vaimse
pärandiga. Tähtis on see, et see
teave ja oskused on olulised kogukonnale.
Saarlaste ja muhulaste mõttetalgute tulemusel on tekkinud
nimekiri 33 tegevusest, oskusest,
mis tuleb kaardistada. See pole
lõplik, siin on sõna öelda igal
saarlasel ja muhulasel. Praegusel
hetkel on uurimisel ja kirjete
koostamisel pannileib LääneSaaremaalt, Kihelkonna kihelkonnast pütinguahjus kala
suitsutamine, Sõrve kandis paldiste
tegemine, Muhumaal uisu meisterdamine, pättide tikkimine ja
tallutamine, teabe kogumine
raudkivist ehitiste kohta, Muhu
murde kaardistamine ja hapuroka
valmistamine. Nimekirja leiad
www.saareline.ee ja rohkem infot
www.rahvakultuur.ee
Kui soovid oma sõna sekka
öelda, siis oled oodatud 17. aprillil
kell 14.00 Vaimse pärandkultuuri
päevale Hellamaa külakeskusesse.
Krista Lember ja Tiina Jõgi

Vastlapäev
Külakeskuses
kui puudub palve. Sellisel juhul
ilmutab inimene meeletust, sest
mõtleb ainult oma keha tervisele ja
ilule, mis kaovad ükskord surmavarju. Nendest ülalpoolmainitud
kahest voorustest räägib ka püha
Evangeelium. Issand, ajanud välja
kurja vaimu ühest poisist, kelle isa
murest murtuna palus Teda põlvili,
et saada abi, õpetas oma õpilasi,
kes küsisid: „…miks meie ei võinud
teda välja ajada? Tema ütles neile:
See sugu ei või teisiti välja minna,
kui vaid palvega ja paastumisega!“
Sinna, kui leidub ruumi kahele,
mahub ka kolmas. Palvele ja paastule lisame veel ühe – kahetsuse,
luues sellega vooruste hea kolmiku
– Püha Kolmainu Jumala auks.
„Tee hoolega tööd, ole mõõdukas
– saad rikkaks. Söö vähe, joo mõõdukalt – saad terveks. Tee head,
põgene halvast – saad päästetud.“
Rahulikku paastuaega, armsad
muhulased!

Vastlapäeva tähistati külakeskuses traditsiooniliste vastlakuklite küpsetamisega. Kohapeal valmistati õpetaja Katrini
abil taigen ja kuklid pidi igaüks
ise omale valmis voolima. Lisaks tehti Lia õpetuse järgi õlle
tainast, millest sai maitsev
õunapirukas. Kõigil koosolijatel
oli võimalus jagada oma parimaid retsepte ja kogemusi.
Kuna õhtu kulges väga sisukaks, siis otsustati, et selline
toiduklubi peaks hakkama koos
käima vähemalt kord kuus.
Järgmine kokkusaamine toimub 12. märtsil kell 18.00 ja
siis on teemaks räim. Asjast huvitatud võiksid võtta kaasa ka
oma valmistatud kalatoidu, mida oleks huvitav teistele pakkuda, kuid see ei ole kohustuslik.
Kohapeal tehakse koos paar
toitu räimest. Kõik huvilised on
oodatud!
Tiina Jõgi

Pärnu ja Saare piiskop
Aleksandri jutluse põhjal
ülempreester Andreas

26.-30. märtsil toimub 30
Euroopa riigis e-oskuste
nädal. Eestis toimub e-oskuste
nädala raames üldharidus- ja
ülikoolidega koostöös mitmeid
koolikülastusi, messid internetiturvalisuse teemal, foto- ja videokonkurss, IT öö noortele,
jm.

Koroona
turniir
23. veebruaril toimus Muhu
Spordihallis üle pika aja taas
koroona turniir. Osavõtjaid oli
seitse, aga algus seegi.
Pinget ja põnevust jätkus
lõpuni ning võitjad selgusid: 3.
koht Jaanus Paist, 2. koht Peeter
Oidekivi ja esimeseks mängis
ennast Andrus Saartok. Auhinnad pani välja K-Rauta Kuressaare (Jaana Palu).
Osalejad pidasid võistlust
kordaläinuks ning planeeriti juba
ka järgmist üritust. Rõõmuga
näeksime koroonasõprade hulgas ka naissoo esindajaid.
Huvilised, võtke ühendust
Märt Lehtoga ja jälgige reklaami!
Harjutamisajad koroonas
teispäev ja neljapäev kl 19.30
spordihallis.
Märt Lehto

e-PRIA võimalusi
* LEADER projektitoetuste
taotlemine
* Nõuandetoetuse teenus
* Kuludeklaratsioonid
* Pindalatoetuste taotlemine
* „Minu põllud“ teenus
Piiride muutmise avalduse
palume esitada enne 1. aprilli
kirjalikult PRIA põldude registri
büroole (Tartu, Narva mnt 3,
51009) või e-posti aadressil
maa@pria.ee Vt www.pria.ee

e-oskuste nädal

Tasuta konverentsid
“See on turvaline IT!”
Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL)
kutsub kõiki õpetajaid, noorsoo- ja sotsiaaltöötajad ning
kõiki teisi, kes oma töös puutuvad kokku noortega, osalema
konverentsidele “See on turvaline IT!”: 21. märtsil Tartus Atlantise keskusesse; 22. märtsil
Pärnus Endla Küüni; 23. märtsil
Paide Kultuurikeskusesse. Registreerimine 15. märtsini ITLi veebilehel www.ilt.ee

Alkoholiennetuslik
mäng ISE
ISE on võistluslik ja meeskondlik mäng, mille raames 7.
ja 8. klassi noored lahendavad
4-liikmelistes meeskondades
kahe kuu jooksul iganädalasi
ülesandeid. Mängule järgneb
suvelaager, kuhu pääsevad 12
meeskonda. Mängule registreerumine kestab 16. märtsini.
Noored peavad enne seda saatma ISE meeskonnale aadressil
ise@ave.ee oma 4-liikmelise
meeskonnaliikmete nimed ja
meiliaadressid ning kooli nime.
Lisainfot leiab projekti kodulehelt www.ave.ee/ise
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MUHULANE

- 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
Ostame
tellige see teenus meilt. Tasuda saab
- metsamaad, ka läbiraiutud ka metsamaterjalis.
kinnistuid
Info: 50 97 679 või
- Natura alasid
erkki.noor@bmw.ee
- metsamaterjali.
www.muhuvarahaldus.ee

Kuulutusi
Neljapäeval, 8. märtsil
Hellamaa külakeskuses
Naistepäevale pühendatud
“Rohenäppude kogemuste
vahetamise õhtu”
Teemad juhatavad sisse:
Riima - toalilled kevadel,
Elle - kevadised aiatööd,
Lia - konteinerkasvatus
kasvuhoones.
algus kell 18.00
info tel: 503 2010
Puude saagimine ja lõhkumine,
ehitus- ja remonttööd, mööbli ja
kodumasinate paigaldus, kiviaedade ladumine, muud abitööd. Tel
5350 2787.

Ostan Saare Kaluri aktsiaid.
Kuulutus ei aegu. Telefon 5558
6035.

* Korstnapühkija A. Vaha (kt.
nr 054719) teenus, vajadusel koos
redeliga!
Korstende ja küttekollete parandustööd.
Muhus: 29.-31. märtsil 2012
* Ilu- ja viljapuude ning hekkide
hooldus, haljastuse rajamine ja
hooldamine: kalmistute hooldus,
kalmu kujundus, transport kaubikuga, kolimisabi.
Info: AK Getmer OÜ, 518 7614;
56 68 4705
e-mail: akgetmer@gmail.com
Kingi perele rahulolu ja vabaaeg!

OÜ Kehte ostab okaspuu
palki Piiri saekaatris ladvamõõduga alates 25 cm ja
pikkusega 4, 5 ja 6 meetrit.
Kontakt gsm 50 66 906.

Jürikuu juubilarid ja sünnipäevalapsed
Elfriede Toom
Ludmilla Räim
Arvet Kõrv
Helmi Kütismaa
Manivald Äkke
Hildegard Tuulik
Helja Sooäär
Vaike Pallasmaa
Leida Kesküla
Laine Ait
Väino Tammisaar
Manivald Piipuu
Mare Korv
Meida Mägi
Elle Aljandi

97 (19.4)
89 (20.4)
88 (28.4)
87 (18.4)
85 (28.4)
83 (10.4)
83 (18.4)
83 (22.4)
83 (25.4)
82 (19.4)
82 (27.4)
80 (16.4)
70 (12.4)
70 (18.4)
65 (14.4)

Asti-Silva Auväärt
Taavi Kokk
Luule Laaneväli
Silvi Vesiloik

65 (20.4)
65 (21.4)
60 (26.4)
60 (29.4)

Palju õnne!

OSTAME HAKKEMATERJALI
Muhu Valla Kommunaalamet
ostab hakkimiseks sobilikku virnastatud hakkematerjali tüve
läbimõõduga kuni 25 cm. Ei sobi
täisnurksed õunapuu vm sellist
tüüpi puude oksad.
Soovitatav ladustada väikeste
pinudena, vajalik tehnika (GAZ
veoauto ja Belarus hakkuriga)
juurdepääs tüvede poolt. Lisatud
foto sobilikest pinudest.
Materjali eest makstav hind kuni

4 eurot hakitud materjali m3,
olenevalt materjalist.
Ootame pakkumisi ka kasvavale
hakkematerjalile hästi ligipääsvates
kohtades (sarapuu, haab, lepp, kask
jne)
Lisainfo:
Arvo Vaga
Muhu Valla Kommunaalameti
juhataja
arvo.vaga@muhu.ee
508 6226

Kirikuteated
EELK Muhu kogudus
Teenistused Muhu Katariina
talvekirikus 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:
25. märts - Jumalasünnitaja
rõõmukuulutamise püha, paastumaarjapäev
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.

Hellamaa
17. märts kell 10 jumalik
liturgia
Hooldekodu
17. märts kell 13 palveteenistus ja armulaua jagamine
Rinsi
7. aprill kell 10 Issanda
Jeruusalemma minemise püha
jumalik liturgia, palmipuude
püha.

Lipupäev: 14. märts - emakeelepäev

Preester Andreas Põld, tel 45
33743, 56 606 703, e-post
andreas.pold@mail. ee

Eesti keelde on talletatud meile ainuomane kultuuri- ja
minevikukogemus. Eesti keel vajab tähelepanu, eesti keele puhtus
ja püsimajäämine sõltub eesti keele kandjatest ja kasutajatest
endist.
Aprillikuu Muhulase materjalid on teretulnud 31. märtsi õhtuni!

IN MEMORIAM
Meie hulgast lahkus
22. veebruaril 68-aastane Aili Soond.
Tunneme kaasa omastele!

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

