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7. mai TALGUPÄEV
Üleskutse küladele korrastada oma külatänavaid!
Küladel, kes on talgupäevale registreerunud, on
võimalik küsida vallalt
kulude katteks kompensatsiooni. Selleks tuleb täita
blankett ja esitada kuludokumendid valda 20.
maiks.
Blankette saab Hellamaa
külakeskusest, vallast ja valla
kodulehelt teadete alt.
Head külavanemad või
talgute korraldajad, andke
koheselt palun infot ka valda
või Hellamaa külakeskusele.
Toredaid ja tegusaid talguid!
Tiina Jõgi 516 3773
Arvo Vaga 5086 226

Laupäeval, 21. mail

KEVADLAAT

4. mai 2011

Muhu teatetantsu simman
Reede õhtul toimus Muhumaal
üks isesorti üritus, mille taolist
ennem pole toimunud.
Mõned kuud tagasi mõtlesime, et kevad hakkab kätte
jõudma ja meie taidlejad talvehooaega lõpetama. Kui võtaks
aasta kokku ja teeks ühe simmani. Aasta alguses saime
teada, et selle suve suurüritus
TEATETANTS läbib Muhumaad öösel: meie tantsijatel
tuleb teatepulk vastu võtta
Virtsus, tants ei tohi katkeda ja
teatepulk peab tantsides jõudma Väikese väina tammini. Anne
tegi ettepaneku ära proovida,
kuidas see teatetants välja
tuleb.
Esialgu otsustati läbida pool
maad. Nii saigi mitmete kokkusaamiste ja vaidluste käigus
paika pandud rühmadele erinevad vahemaad ja rühmad oma-

Piiri magasiaida õuel
algus kell 9.00
info tel: 5032 010
Ootame kõiki ostma ja
müüma!
29. mail algusega 10.00
toimub Külasemas

taimelaste päev.
Võimalik on istikuid ostamüüa-vahetada. Jagatakse ka
konsultatsiooni taimekasvatuse alal.
NB! Tudengid, vaadake
stipendiumifondi teadet lk 6!
ISSN 1736-289X

Muhu leht

Murdeõhtu
juhatasid
jüripäeval
Hellamaa
külakeskuses
sisse
Külasema
tantsijad
tantsuga
“Mul
meelen
kuldne
kodukotus”.
Murdevõistluse
kokkuvõtted
leiad lk 4.

korda leppisid kokku, kuidas
nad selle vahemaa täidavad.
Kõige esimesed tantsusammud tegi meie vallavanem kiriku
parklas, kus ta andis Muhu värvides siidsalli kooli lasterühmale, kes alustasid hobuvankri ja pillimeestega koos
tantsimist Koguva poole.
Lapsed tantsisid Viirakülani,
kus neid võtsid vastu nänned.
Tants algas nii hoogsalt, et hobune jäi korraks maha. Nänned
liikusid kõik koos ühes rühmas.
Tantsurühmad läbisid erinevalt
vahemaid. Mõned rühmad tantsisid paarisaja-meetriseid lõike
paarikaupa ja teised jälle kahekolme paari kaupa. See oli hea
ettevalmistus augustikuus toimuvale üritusele.
Nii vahetusid tantsurühmad
kuni Koguva karjääri ristini, kus
siis kõik tantsijad ühises look-

levas rivis Koguva Vanatoale
tantsisid. Kaasatud olid kõik
Muhumaa tantsurühmad ja
pillimehed ning naised-lapsed,
Nänned, Tokkroes, segarühm,
Külasema, Väinu, Mihkel ja
Lõõtsmoorikud.
Vanatoal võtsid tantsijaid
vastu segakoor ja meesansambel. Nende ilusate viiside saatel
said tantsijad veidi hinge tõmmata ja keha kinnitada.
Pärast väikest pausi hakkasid
meie pillimehed tantsuks mängima ja tundus, et meie tantsijad
on valmis kogu Muhumaad
teatetantsul läbima, sest tantsupõrand sai kohe tantsijaid täis.
Suur tänu kõigile ürituse
korraldajatele, osavõtjatele,
teedevalitsusele, politseile,
Vanatoa turismitalule ja Tihuse
turismitalule!
Tiina Jõgi
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Lp. Külavanemad
Palume võimalusel koostada ja
saata valda teie küla jäätmevaldajate (perede, suvilate)
nimekiri postiaadressidega.
Vajalik jäätmeregistri kontrollimiseks, mille järgi Ragn-Sells
AS saadab registris olevatele
jäätmevaldajatele postiga (maikuu lõpuks) veograafikud ning
eeltäidetud lepingud.
Ragn-Sells AS ootab kõiki
jäätmevaldajaid lepingute sõlmimiseks Muhu Valla Maa- ja
planeeringuosakonda (lasteaia
majas) 2. juunil kl 10.00-12.30
ja 14. juunil kl 16.00-18.30.

Volikogu 20. aprilli
istungil arutatust
- Muhu vallale kuuluva
Koguva k Ansu mü (7,3 ha)
otsustuskorras kasutusse andmine Vanatoa turismitalule
matkaraja tarbeks;
- Pärase k Tammemäe kohaliku kaitse alla võtmise menetluse mittealgatamine: volikogu
on seisukohal, et üldplaneering
tagab praegusel hetkel võimalikule hiiealale piisava kaitse ja
täiendava ulatusliku kaitsevööndi rajamine ümber hiiemäe
ei ole põhjendatud;
- Muhu valla 2011. a lisaeelarve: suurendati eelarvet vaba
jäägi arvelt;
- Vahendite eraldamine reservfondist: parve soetamiseks,
mida kasutatakse Kesse elanike
tarbeks (kogumaksumus 13 805
eurot). Vahendid selleks on
laekunud vallale saare toetusena
tasandusfondis. Kuna eelarvet
koostades ei ole sellist kulu ette
nähtud, võib lugeda need vahendid reservisolevaks. Ülejäänud
vahendid tuleb eraldada vabast
jäägist (vt eelmine alapunkt);
- Reklaamimaksu kehtestamine ja reklaami paigaldamise
kord: reklaami paigaldamise
õiguslikuks aluseks on Muhu
Vallavalituse poolt väljastatav
reklaami paigaldusluba (vt
www.muhu.ee dokumendiregistrist volikogu määrus nr 48,
20. aprill 2011);
- Arutati vallavalitsusele
volituste andmist Tõnise kinnistu hoonestusõiguse seadmiseks
konkursi korras või selle rendile
andmiseks. Otsustati esimese
variandi kasuks (vt samal lk);
- Muhu valla sotsiaalkeskuse
ümbernimetamine Muhu Valla
Eakate Hooldekoduks ja põhimääruse kinnitamine;
Järgmine volikogu istung
toimub 25. mail.

TÕNISE KINNISTU HOONESTUSÕIGUSE
KONKURSS

Muhu Vallavalitsus kuulutab välja
Tõnise kinnistu hoonestusõiguse
konkursi.
Konkursi eesmärgiks on välja
selgitada lähtuvalt konkursi hindamiskriteeriumitest parim pakkumine Liiva küla Tõnise kinnistu
(4593 m²) õueala ja hoonete koormamiseks hoonestusõigusega (katastritunnus 47801:004:0339).
Kinnistu hooneteks on pooleteistkordne puidust elamu, kivist
tallihoone ja puukuur. Konkursi
raames pakutava kinnistuosa kogupindala on 4223 m². Kinnistu
territooriumil asuv keldrihoone
koos selle teenindusmaaga (kokku
370 m²) ei kuulu pakutavate hoonete hulka.
Konkursi tingimuste ja kehtestatud nõuetega saab tutvuda aadressil
www.muhu.ee/hoonestus
Kinnistu hoonestusõigusega soovitakse tagada kinnistu väljaarendamine koos hoonestusega ning
heaperemehelik ja jätkusuutlik
kasutamine erinevate ettevõtlus-

alaste, hariduslike ja/või sotsiaalsete tegevuste läbiviimise otstarbel,
mis avaldavad positiivset mõju
Muhu valla arengule, kohalikule
keskkonnale ja tagavad kinnistu
arendamise kaudu tööhõive suurendamise Muhu vallas. Konkursi
raames soovitakse leida ideeliselt
ja kujunduslikult kõrgetasemeline,
atraktiivne ja jätkusuutliku arengukontseptsiooniga lahendus. Hoonete ja õueala kujundamisel peab
säilima ajalooline miljöö. Hooned
ja õuealad võib jagada erinevate
tegevusüksuste, ülesannete ja/või
hoonete vahel. Pakkumises on
aktsepteeritavad ka projektid, mis
sisaldavad olemasolevate hoonete
laiendus- ja/või lammutustöid
(välja arvatud Kinnistu peahoone
Kuivastu-Kuressaare maantee
poolne välisfassaadi lammutus).
Konkursil parimaks tunnistatud
pakkujaga sõlmitakse hoonestusõiguse seadmise leping. Hoonestusõigus antakse Kinnistule 33
aastaks.

Hoonestusõiguse seadmise lepinguga kaasneb Pakkujale aastatasu,
mille alghinnaks on 215,4 eurot.
Lisaks tekib investeerimiskohustus
vähemalt viieks aastaks algsummaga 30 000 eurot. Aastatasu ja
investeerimiskohustus on seotud
Pakkuja poolt tehtud pakkumiste
ja väljatöötatud äriplaaniga.
Konkurss algab 4. mai 2011. a.
Konkursitööde esitamise tähtaeg on 10. juuni 2011. a. Konkursile esitatud pakkumiste kohta on
moodustatud hindamiskomisjon,
kes teeb oma lõpliku otsuse
5.7.2011.
Konkursi tingimusi saab lugeda
Muhu Valla veebilehelt
www.muhu.ee/hoonestus.
Täpsustavaid materjale ja informatsiooni saab küsida teisipäevast
neljapäevani ajavahemikul 13:0016:00 Muhu Vallamajas aadressil
Muhu vald, Liiva küla (tel: +372
459 8107 Mihkel Jürisson
mihkel.jyrisson@muhu.ee).

Vallavalitsuse istungitelt
5. aprill
Väljastati ehitusluba OÜ-le Muhu
Puidikoda kuuluva Liiva k Meierei
kinnistu kontorihoone rekonstrueerimiseks osaliselt tootmishooneks.
Kinnitati konkursi tulemused ITspetsialisti ametikoha täitmiseks:
võitjaks Erki Tüür.

12. aprill
Kinnitati projekteerimistingimused:
- Muhu Muuseumile Koguva k
Muuseumi mü piiriettepanekuga
magasiaida ehitamiseks,
- Levalõpme k Vahtra-Saadu garaazhi ehitamiseks.
Väljastati kirjalik nõusolek:
- Raugi k Orava puurkaevu rajamiseks
- Vahtraste k Majaka kasvuhoone
ehitamiseks.
Väljastati ehitusluba
- Võlla k Mereääre abihoone ehitamiseks
- Kallaste k Merearu abihoone
ehitamiseks
- Liiva k Nuka elamu laiendamiseks.
Väljastati kasutusluba Saarema TÜle kuuluva Liiva kaupluse hoone
laiendamisele.
Pikendati projekteerimistingimuste
kehtivusaega Kallaste k Jakobi elamu
ehitamiseks ühe aasta võrra.
Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse
koormamiseks Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ kasuks:
- Kallaste k Tupenurme-Kallaste tee
alasse (kaks erinevat korraldust
vastavalt asendiplaanidele)

- Lehtmetsa k Lehtmetsa külatee
alasse.
Vaadati läbi eelnõud volikogule.
Otsustati maksta külaelanike ühistegevuse ja külade arendamise toetust
Paenase ja Päelda külas uute postkastide soetamiseks ja paigaldamiseks.

19. aprill
Määrati nimed järgmistele kü-tele:
- Nurme teemaale: Liiva-Suuremõisa-Piiri tee;
- Pärase külas: Piiri laut;
- Võlla külas: Kukemetsa.
Määrati munitsipaalomandisse taotletavate Tamse (66 m²) ja Külasema
(25 m²) bussiootekodade nimed ja
sihtotstarbed (ühiskondlike ehitiste
maa).
Otsustati jagada:
- Nõmmküla Uueaia: Uueaia ja
Kadagamarja;
- Rässa k Jaanioru: Jaanioru ja
Jaanivälja.
Väljastati ehitusluba OÜ-le Elion
Ettevõtted Kuivastu-Kuressaare teel
Liiva ATJ likvideerimisest tulenevate
sidevõrgu ehitustöödele.
Vaadati läbi Hellamaa Tammiku
asendiplaaniline taotlus.
Kinnitati sotsiaalkomisjoni ettepanekud transpordi, ravimikulude jm
kompenseerimiseks.
Otsustati pikendada Rässa Lahenurga projekteerimistingimuste kehtivusaega.

26. aprill
Võeti vastu Tamse k Staadioni ja

Krundi mü-te detailplaneering. Avalik
väljapanek 16.-29. maini.
Väljastati kirjalik nõusolek Soonda
k Jaani-Aadu kuuri ehitamiseks.
Väljastati ehitusluba:
- OÜ-le Eesti Energia Jaotusvõrk
Kallaste k Merearu elektrivõrguühenduse rajamiseks,
- Pärase k Jahi suvila ehitamiseks.
Väljastati kaevetööde luba OÜ-le
Tempore Kallaste k Kadaka elektrivõrguühenduse rajamiseks.
Tutvuti kalmistu infosüsteemi
programmi HAUDI esitlusega.
Kinnitati vähempakkumiste tulemused Muhu vallale kuuluvate
Hellamaa k Võlla ja Nautse k teele
immutuskatete ehitamiseks. Parimaks pakkumiseks tunnistati AS
Saaremaa Teed pakkumised Võlla
asunduse teele summas 17 161.80
eurot ja Nautse küla teele summas 5
040.00 eurot.
Volitati Muhu Muuseumi käsutama
ja kasutama Koguva k parkla territooriumi kuni 31.12.2011.a.
Otsustati välja kuulutada Liiva k
Tõnise kinnistu õueala ja hoonete
hoonestusõiguse seadmise konkurss ja
moodustati konkursi hindamiskomisjon koosseisus Kalev Kütt,
Mihkel Jürisson, Raido Liitmäe, Jaana
Palu, Indrek Võeras, Märt Lehto, Olaf
Orgse, Mihkel Ling, Pille Tamm.
Vallavalitsuse ja volikogu istungite
protokollid, otsused, määrused ja
korraldused on kättesaadavad
internetist
www.muhu.ee
dokumendid - dokumendiregister.
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Muhu Noortekeskus korraldab ka
sel aastal töömalevat. Aastast
aastasse on töömalev oma populaarsust kasvatanud ning enam
pole noorte seas vaja reklaami
tehagi. Mõned noored panevad oma
nime malevasse kirja juba sügisel.
Kes aga siiski pole töömalevast
veel midagi kuulnud, siis neile lühike
lisainfo:
Registreerimine lõpeb 14. mail.
Noorte vanuse alampiir on 13,
ülempiir 26. Tööd tehakse 4 tundi
ning palka makstakse noortekeskuse eelarvest (töötunni hind
arvestatakse vastavalt miinimum-

Töömalevast

palga töötunni alusel). I vahetus
on 6.-10. juuni, II vahetus 13.-17.
juuni, III vahetus 1.-5. august, IV
vahetus 8.-12. august. Alaealisel
malevasse soovijal peab olema
lapsevanema kirjalik nõusolek ja
kõigil noortel perearsti tervisetõend.
Sel aastal sidusime töömaleva
ettevõtlust tutvustava koolitussarjaga „Muhu Võte“. Nii saavadki
malevasse lõpuks vaid need, kes
on osalenud Muhu Võtte üritustel
ja teinud ÜKT tunde ning saanud
maikuu lõpuks endale Muhu Võtte
passi. Lisainfot saate ikka noorte-

keskusest või noortekeskuse
meiliaadressil.
Töid teostame enamjaolt valla
objektidel, kuid ALATI oleme
teinud töid ka eraisikute ja
ettevõtete juures. Siit ka ÜLESKUTSE kõigile huvilistele – kui
soovite malevlasi endale suveks
appi, siis kirjutage
noortekeskus@muhu.ee või
helistage telefonil 5172357 ning
lepime tingimustes kokku.
NB! Töömaleva kohtade arv on
piiratud.
Töökat suve soovides,

Arnek Grubnik
Muhu Noortekeskus

1. juulist 2011 teostab Ragn-Sells AS Muhu ja IdaSaaremaa valdades korraldatud jäätmevedu

Algus lk 6.

Eeltäidetud lepingus on jäätmevaldajale pakutud välja segaolmejäätmete käitlemine miinimumpaketi alusel, st hajaasustusaladel 80-liitrine konteiner,
tühjendussagedusega 84 päeva
(12 nädala) tagant, kortermajadel ja ettevõtetel 140-liitrine
konteiner.
Kui kõik andmed saadetud lepingus on jäätmevaldaja poolt üle
kontrollitud (sh konteineri suurus
ja tühjendussagedus), siis palume
lisada lepingusse veel teie kontaktandmed ja isikukood, samuti ka
e-posti aadress (kui on) ning üks
lepingu eksemplar meile allkirjastatult tagastada aadressile 86602
Seljametsa küla, Paikuse vald,
Pärnu maakond. Palume täita
leping edaspidiste vigade vältimiseks loetavalt, soovitavalt trükitähtedega.

Palun võtke Ragn-Sells AS-ga
kindlasti ühendust, kui:
- teil puudub konteiner ja te
soovite seda laenutada või osta;
- teie jäätmemahuti erineb lisatud
veograafikus ja lepingus toodud
mahuti suurusest;
- teile ei ole saadetud esmateavitust koos lepinguga (juuni
alguseks).
Palun võtke kohalike omavalitsustega ühendust, kui:
- antud aadressil puudub elu- või
äritegevus ja te soovite saada
vabastust korraldatud jäätmeveost;
- antud aadressil asub suvila,
mistõttu soovite hooajalist vedu;
- soovite kasutada ühiskonteinerit mitme eramu/elamu peale.
Kinnistute omanikel on võimalik
ka mitme peale kasutada ühist
jäätmekogumismahutit, sel juhul
peab vähemalt üks ühismahuti
kasutaja sõlmima jäätmevedajaga
jäätmekäitluslepingu ning esitama

asukohajärgsesse omavalitsusse
nimekirja jäätmevaldajatest, kes on
sõlminud temaga kokkuleppe
ühiskasutuses jäätmemahuti kasutamiseks.
Juhul, kui jäätmevaldaja ei ela või
ei tegutse korraldatud jäätmeveopiirkonnas asuval kinnistul ja
seetõttu ei teki ka sellel kinnistul
jäätmeid, saab jäätmevaldaja taotleda korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks lugemise otsust
üksnes kohalikult omavalitsuselt,
saates sinna vastavasisulise avalduse, mis peab sisaldama muuhulgas põhjendust mitteliitunuks
lugemise vajaduse kohta.
Selleks, et elanikele korraldatud
jäätmeveole üleminekut võimalikult
mugavaks teha, on lepinguid võimalik sõlmida ka vallas koha peal
(kaasa palume võtta isikut tõendav
dokument): 2. juuni kl 10.00-12.30
ja 14. juuni 2011 kl 16.00-18.30
Muhu Valla Maa- ja planeeringuosakond (lasteaia majas).

Jäätmeveo hinnad, mis kehtivad korraldatud jäätmeveo raames alates 1.7.2011 (hinnad sisaldavad 20% käibemaksu):

Tabelis nimetamata mahuga jäätmemahuti teenustasu arvestatakse mahult lähima standardse jäätmemahuti
teenustasu järgi. NB! Ragn-Sells AS paigaldab ainuõiguse teostamise alguses konteinerid tasuta ning ainuõiguse
lõppedes viib konteinerid tasuta ära.

Hea Muhu kooli töötaja,
vilistlane!
Esimese lennu lõpetamisest möödub sel kevadel
35 aastat. Vilistlaskogu on
kokku saanud ja paika
pannud kokkutuleku aja,
kohaks on muidugi kool.
Saame kokku 4. juunil
2011. Ajakava oleks järgmine:
Registreerimine alates
11.00
Spordiüritused algavad
12.00
Koolilõuna on 15.00
Lillede viimine kalmistutele 17.00
Kontsert-aktus koolis
19.00
õhtu jätkub ......
Et organiseerimisel oleks
kergem, registreeri kooli
sekretäri Eve Suurkivi juures
(telefon 45 47 202) ja maksa
osavõtumaks 10 eurot või
kanna üle Eve Suurkivi a/a
221016815026 Swedbanka.
Kui Sul on MUHEDAID
MÄLESTUSI kooliajast,
saada need
eve@muhu.edu.ee
Rõõmsa kohtumiseni!

Tulemas
elektroonikaromude
tasuta kogumisring
Laupäeval, 21. mail 2011 saab
tasuta ära anda elektroonikaromusid Muhu vallas järgmistes
kohtades ja kellaaegadel:
Piiri päästeteenistuse ees
13.30-13.45
Liival (vallamaja taga)
14.00-14.15
Hellamaa töökoja juures
14.30-14.45
Elektri- ja elektroonikaseade
– seade, mis vajab töötamiseks
elektrivoolu või elektromagnetvälja, ning seade selle voolu ja
välja tekitamiseks, suunamiseks
ning mõõtmiseks ja on mõeldud
kasutamiseks pingel mitte üle
1000 V vahelduvvoolu ning
mitte üle 1500 V alalisvoolu
korral (Jäätmeseadus)
NB! Vastu võetakse kompleksseid seadmeid. Kui mingil
seadmel on juhe ära lõigatud,
pole probleemi. Aga kui näiteks
külmikul on kompressor maas,
võidakse mitte vastu võtta.

Uued lõkketegemise eeskirjad leiad www.lepk.ee
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Pakutakse tööd

29. märtsil sündis Liilika
ja Indrek Nääri perre tütar
Mirjam Marii Näär.

Vana kiviaia taastamine
Tuusti külas:
- asukoht Tuusti küla
- vana kiviaed olemas,
taastada uuesti 60 cm
kõrguseks
- kivi on kohapeal olemas
- võsa on maha võetud
- taastatav aia pikkus ca
120 meetrit.
Info telefonil 5 270 693 Jaan
Kõbin

ESTSEA liikmed Katrin Vaher ja Marget Tafel avasid
Tõnise Majatalo Galeriis näituse „SAARTE ÄÄRTEL“
„…Äärealasid pole olemas, sest kõikvõimalikud piirid jooksevad meis
endis. Kerge on leida kohta keskmiste hulgas, aga katsu sa seal olla sina
ise. Saartel elavad inimesed ongi seetõttu õnnelikumad, et neid ei paina
eales perspektiivitus – pruugib vaid mere äärde minna,“ kirjutab Villu
Kangur.
Näitusel on väljas akvarellid Marget Tafelilt, akrüülmaalid ja
valgusinstallatsioon Katrin Vaherilt. Näitus jääb avatuks 5. juunini 2011.
Marget Tafel, stuudiokeraamik ja praktik-koolitaja, lõpetanud 1972. a
Eesti Kunstiakadeemia (ERKI) keraamikuna.
Katrin Vaher, kunstiõpetaja Tornimäe Põhikoolis, Leisi Keskkoolis,
Orissaare Gümnaasiumis, lõpetanud 1983. a Eesti Kunstiakadeemia
(ERKI) disainerina.
www.ongrupp.ee, http://muhuinsea.blogspot.com, www.soiles.com
Täname Eesti Kultuurkapitali! Olete oodatud! Galerii avatud iga päev.
galerist Soile Siltanen tonise@soiles.com, +372 53462340

Kirikuteated

EELK Muhu kogudus

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

EAÕK
Kristus on üles tõusnud! 18. mai - Paasa keskpüha
2. juuni - Issanda taevaminemise
püha

Pärnu ja Saare piiskopkonna
täiskogu toimub 20. mail Pärnus.
EAÕK täiskogu toimub 26. mail
Tallinnas.
Rinsi
7. mai kl 10 jumalik liturgia
4. juuni kl 10 jumalik liturgia
NB! Koguduse täiskogu toimub
4. juunil kl 12
Hellamaa
21. mai kl 10 jumalik liturgia
NB! Koguduse täiskogu toimub
21. mail kl 12
- Tõesti on üles tõusnud!
Preester Andreas Põld, tel 45 33
743, 56 606 703,
andreas.pold@mail.ee

IN MEMORIAM

Meie hulgast lahkusid

5. aprillil 18-aastane Mardo Niinep.
8. aprillil 82-aastane Ülo Äkke.
16. aprillil 90-aastane Arteemi Vahter.
20. aprillil 87-aastane Emilde Keinast.
21. aprillil 63-aastane Aino Nairis.
24. aprillil 84-aastane Aino Paas.
Tunneme kaasa omastele!

Jaanikuu juubilarid ja sünnipäevalapsed
Akilina Kann 99 (19.6)
Hilda Vaher 93 (20.6)
Hilda Kokk 90 (3.6)
Amanda Pints 89 (4.6)
Selma Räim 87 (14.6)
Ksenia Saabas 86 (11.6)
Salme Paist 86 (27.6)
Aino Pehme 84 (17.6)
Vaike Tarvis 83 (16.6)
Helga Nõu 82 (10.6)
Õnnela Jõesalu 82 (27.6)
Artur Pajuniit 81 (12.6)
Voldemar Niidi 81 (19.6)
Laine Väli 81 (26.6)
Liilia Aulik 80 (4.6)
Hilja Schapel 80 (5.6)

Heldi Rand 75 (13.6)
Kalju Saat 75 (16.6)
Hilda Saar 70 (14.6)
Leida Abe 65 (2.6)
Liivia Mardi 65 (18.6)
Luule Oljanoi 65 (22.6)
Peeter Tänav 60 (17.6)
Ants Kiiker 60 (28.6)
Palju õnne!

Kokakoolitus
“Maitsvad ja tervislikud
toidud umbrohust ja muudest
taimedest”
Tule mõnusale kokakoolitusele,
kus valmistame erinevaid hõrgutisi
kodumaisest umbrohust ning
muudest taimedest. Miks mitte
proovida midagi uut ja huvitavat?
Menüüs:
* Naadipesto röstitud kuklitel;
* Võilillesalat marineeritud tofuga;
* Nõgeselasanje seentega tomatikastmes; * Umbrohusupp sojahakklihaga; * Isetehtud banaanijäätis; * Taimetee.
Koht: Vanatoa Turismitalu,
Koguva küla, Muhu vald
Aeg: 14. mai 2011 (laupäev) kell
17:00. Hind: 16 eurot inimene
(sisaldab kõiki toiduaineid ning
isiklikku retseptikausta)
Registreerimiseks saada e-mail
svungi@gmail.com enda ees- ja
perekonnanimega.

* Soovin osta vana puidust
paadi, mis sobib laste mängumaja
või liivakasti ümberehitamiseks.
Tel. 5291 493.

Uus tõlkeraamat Armastusest
Vahetult ülestõusmispühade eel ilmus trükist raamat: Vladimir Megre
„Armastuse kombestik”, mis on „Venemaa helisevate seedrite” sarjas 8.
raamatu 2. osa, aga aitab lugeda ka päris omaette. Jutt on suunatud emadele
ja isadele ja kõigile teistele, kes Emakest Maad hoida tahavad ja selle
nimel oma väiksel Kodumaal, kodu ümber tegutseda püüavad. Eesti keelde
pani Anu Pallas, kirjastas Siberi Seeder OÜ. Tellida saab interneti kaudu
netipood.siberiseeder.ee/raamatud,18.html
Raamatu viimane vene keeles seniilmunud osa on samuti maakeelde
tõlgitud ja kogub ilmumiseks jõudu.

Järgmise lehenumbri materjalid on oodatud 31. mai 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 400 eks.
Trükipoognaid 4.
Hind 30 eurosenti.

