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info tel: 45 48 982
ja 503 2010
(Märt Lehto)

Muhu
meel mahe meil ju
merelisest meelelaadist
vaarvanemate hiieusk
jõu ürgsusega laadind
ja Silmaallikas veel
kingib puhta vee
see läte ilmavaate
helgemaks ehk teeb
end väikse Muhu
iluvalus uhatleme
ja selle läbi
ise puhastume
oh hullud muhulased
teab oma kunstnik uhkelt
kui kõrvu vaipadel on
meelespea ja muhuroosa
puhkend
veel täna meistri kätest
jõuab muster keldririnda
ka kaugel ilma ääres
me justkui puudutame
oma Muhu pinda
Irma Järvesalu
Muhus, 2009. a kevadel

3. mai 2012

Muhu leht

Ida-Saaremaa laulumaiaste
kontsert Muhumaal

Ida-Saaremaa laulumaiaste laste
laulukonkurss toimus sel aastal
Muhu Põhikoolis. Võistlusel osales
kolmkümmend üheksa tublit laululast, kes olid jagatud viide erinevasse vanuserühma. Õhtu algas
naabersaare laulutüdrukute esitatud
lõbusate konnapiigade lauluga.
Kõige pisemaid esinejaid, 2-4aastasi oli registreerunud ainult
kaks, kuna nemad ei saa veel
osaleda maakondlikul võistlusel.
Esimese auhinnalise koha sai
kolmeaastane Maarjaliis Nurja
Orissaarest ja teise koha neljaaastane Gerret Matov Pöidelt.
Lõppvõistlusele pääsesid edasi
5-13-aastased lapsed. Igast vanuserühmas valiti välja neli parimat.
Tulemused olid vanuserühmiti järgmised:
5-7-aastaste parimad:
1. Anette Ella Orissaarest, juhendaja Õie Pärtel
2. Robert Pihl Laimjalast, juhendaja Ilvi Pihl
3. Hedina Jaas Orissaarest, juhendaja Õie Pärtel
4. Anette Nurja Orissaarest, juhendaja Õie Pärtel
8-10-aastaste parimad:
1. Raahel Ränk Orissaarest, juhendaja Anne Kann
2. Saara Väli Orissaarest, juhendaja Anne Kann
3. Annabel Rebane Muhust, juhendaja Leena Peegel
4. Kendro Veskimeister Muhust,
juhendaja Leena Peegel
11-13-aastaste parimad:
1. Airiin Ling Orissaarest, juhendaja Monika Kipper
2. Lisell Reinmets Orissaarest,
juhendaja Monika Kipper
3. Kadri Liis Kolk Muhust, juhendaja Leena Peegel
4. Sebastian Mikael Magagni,
Muhust juhendaja Martti Nõu

14-16-aastaste vanuserühma
parimad:
1. Maris Valdmets Muhust, juhendaja Leena Peegel
2. Marju Pilv Laimjalast, juhendaja Anne Kann
Viimase vanuserühma lapsed
kahjuks vanusepiirangu tõttu maakondlikul võistlusel osaleda ei saa.
Zürii andis välja ka eripreemiaid. Need olid järgmised:
* Lahe rokipoiss – Oskar Link
* Soome lastelaul saare murdes
– Hanna Liis Zenkevics
* Lahe – Margarita Kula
* Publiku eripreemia – Maris
Valdmets

Kõik osavõtjad olid väga tublid.
Tahaksin tänada väga ka juhendajaid, kes olid teinud lastega tublit
tööd.
Tänu kõikidele konkursi toetajatele ja abilistele, kelleks olid Eesti
Kultuurkapitali Saaremaa ekspertgrupp, Pöide vald, Orissaare vald,
Muhu vald ja Leela Ligi.
Eriline tänu kuulub Muhu Käsitööseltsile „Oad ja Eed“, kelle tublid naised valmistasid kõigile laululastele ja juhendajatele rahvuslikus
riietuses konnad.
Laululastele okas kurku ning edu
järgmistel võistlustel!
Tiina Jõgi

Oad ja Eed naiste poolt valmistatud konnad.

Kammerkoor Voces Musicales
esineb Muhu kirikus
Kammerkoor Voces Musicales plaanib maikuus tulla Muhusse, et anda
Katariina kirikus kontsert vaimuliku kavaga. Kontserdi kaalukaim teos
on Frank Martini Missa kahele koorile, mis on 20. sajandi koorimuusikas
vast üks erilisemaid teoseid nii oma kaunilt helikeelelt kui ka meisterliku
kahekooritehnika poolest. Samuti on kavas Cyrillus Kreegi kolm Taaveti
laulu ning kahe noorema põlvkonna helilooja - Evelin Seppari ning Pärt
Uusbergi Taaveti laulud.
Kontsert toimub laupäeval, 19. mail kell 19 Katariina kirikus.
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Tähelepanu!
Muhu Vallavalitsuse kassa on
suletud ametniku puhkuse tõttu
järgmistel aegadel:

15.-26. mai,
18.-26. juuni,
9.-22. juuli,
13.-26. august,
22.-28. oktoober,
5.-11. november.

Volikogu 17. aprilli
istungi päevakorrast
1. Muhu valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja
muutmise kord.
2. Muhu valla reservfondi
kasutamise kord.
3. Muhu valla 2011. a majandusaasta aruande auditeerimiseks audiitori määramine
(audiitorfirma Audit EG Oü EV
vannutatud audiitor Enda
Rüütli).
4. Lapse sünnitoetuse, ranitsa- ja matusetoetuse suuruse
kehtestamine.
5. Muhu valla veoauto müük
kirjaliku enampakkumise korras.
6. Raugi küla Asplivälja maaüksuse DP kehtestamine.
7. Pädaste küla Lahe DP
kehtestamine.
8. Levalõpme küla Metsa,
Riida ja Aadu maaüksuste
kehtestatud DP kehtetuks
tunnistamine.
9. Revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine.
10. EMOL üldkoosolekule
esindaja nimetamine.
11. Informatsioonid.

Vallavalitsuse istungitelt
27. märts
Otsustati eraldada külaelanike
seltsitegevuse ja külade arendamise
toetusi (Külasema seltsingu
tantsuõpetajale, Külasema küla III
kokkutulek, Muhu Suvevolle,
Muhumaa mälumängud, „Muhu
suurkaevu uus elu“ jätkuprojekt,
Koguva kokkutulek, Lauri Peegli
osalemine autospordiüritusel
„Tabasalu”, ekipaazhi Lauri Peegel
ja Hillar Peegel osalemine EAL KV
„Lääne Eesti Rahvarallil 2012”,
Muhu murdevõistluse lõpetamine,
Muhu vallas elava neidudekoori
Leelo laulja osalemine koorifestivalil Usedomis 2012. a, Pärase küla
postkastide uuendamine, Marin
Aarni osalemine EAL-s registreeritud rahvasprindi ja rahvaralli
etappidel, Henri Luik’i võistlustel
käimine).
Väljastati kasutusluba Vanamõisa
külas Taga-Simmu maaüksuse
puurkaevule.
Otsustati suunata Metsa katastriüksuse detailplaneering
täiendavale avalikule väljapanekule
ja korraldada avalik arutelu.
Planeeringu eesmärgiks on ühe
tuulegeneraatori rajamine, kü
maakasutuse sihtotstarbe osaline
muutmine, ehitusõiguse, liikluskorralduse ja juurdepääsutee
määramine, tehnovõrkude, trasside
ja tehnorajatiste asukoha määramine ning sidumine olemasolevaga,
haljastuse põhimõtete ja ulatuse
määramine, keskkonnatingmuste
seadmine planeeringuga kavandatu
elluviimiseks. DP-st huvitatud isik

Lugupeetud Muhumaa
metsaomanikud!
Kätte on jõudnud 2012. aasta
Natura 2000 aladel asuva erametsamaa kohta antava toetuse taotluste
esitamise aeg. Sel aastal saab taotlusi esitada 2.-21. maini. Hilinenult
saab esitada taotluse 22. maist kuni
15. juunini, kuid sel juhul vähendatakse toetuse summat 1% võrra iga
hilinenud tööpäeva kohta.
Toetust võib taotleda vähemalt
0,3 hektari suuruse taotleja omandis oleva metsamaa kohta, mis
asub Natura 2000 võrgustiku alal
ja on kantud keskkonnaregistrisse.
Samas peab toetuse taotleja ise
olema kantud PRIA kliendiregistrisse.
Toetuse saamise üheks tingimuseks on, et Natura alal oleva
metsamaa piirid peavad olema
looduses tuvastatavad. See tähen-

dab, et maaomanik peab oma metsa
piirisihid ja piirimärgid nähtavaks
tegema. Selleks võib kasutada metsa märkelinti, mis on loodussõbralikust materjalist ja ei reosta
maastikku. Natura alade eristamiseks ei ole vaja eraldi piirisihte
rajada.
Saare maakonnas aitavad Natura
metsatoetuse taotlusi täita erametsakonsulendid Elve Lepik,
Kaido Humal, Kristo Kütt (kontaktid SMÜ kodulehel smu.ee) ja
erametsanduse tugiisik Mati
Schmuul. Vastuvõtt toimub Muhu
valla maa-ametis 7. mail kell 10.00
– 15.00.
Eelregistreerimine hõlbustab
taotluste täitmist. Teatage oma
soovist
Mati Schmuul 5341 2480

on Estwind Energy OÜ ning DP
koostas DP Projektbüroo OÜ. DP
esimesel avalikul väljapanekul
esitatud ettepanekud ja vastuväited
on saanud vastused. Keegi vastuväitete esitajatest pole oma vastuväitedest loobunud. DP avalik
väljapanek toimub 14. maini, avalik arutelu 30. mail kell 12.
Kinnitati sotsiaalkomisjoni
otsused.
Kinnitati Muhu Vallavalituse
ametnike ja töötajate 2012. a
puhkuste ajakava ning Muhu valla
hallatavate asutuste juhtide
puhkuste ajakava 2012. aastaks.
Kinnitati õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise
ekspertiisiakt. Eesti Apostliku
Õigeusu Kirik sai 1996 tagasi
Muhu-Rinsi Kaasani Jumalaema
Pühakuju Apostliku Õigeusu
Koguduse kirikuhoone ja preestrimaja ning Muhu-Hellamaa Apostliku Peeter-Pavli Õigeusu Koguduse
kirikuhoone, preestrimaja koos
kõrvalhoonetega ja köstrimaja.
Avalduse alusel on Muhu-Rinsi
Koguduselt õigusvastaselt võõrandatud hoonetest tagastamata
köstrimaja ja rehi ning MuhuHellamaa koguduselt võõrandatud
hoonetest rehi, ait ja kelder.
Nimetatud hoonete eest määrati
õigustatud subjektile kompensatsioonid.
Võeti vastu Raugi k Aspli mü
detailplaneeringu muudatused.
Asplivälja DP-ga muudetakse
Muhu Vallavaolikogu 21.11.2008.
a otsusega nr 231 kehtestatud Aspli
kü DP-ut Asplivälja kü osas.
3. aprill
Kinnitati Muhu Lasteaias
lapsehoiu teenustasu 12 eurot
päev, mis kehtib 1. juunist kuni 31.
augustini neile, kes rahvastikuregistri järgselt elavad teistes
omavalitsustes.
Kooskõlastati Lepiku k
Männiku-Jaani mü puurkaevu
asukoht.
Väljastati kaevetööde luba OÜle Tempore Paenase k Põllu mü
elektrivõrguühenduse rajamiseks.
Väljastati kasutusluba Raugi k
Külavahe mü elamule ja saunale.
Alates 3.4.2012 kehtestati kommunaalameti poolt Liiva katlamajas
kasutatavatele sisseostetavatele
kütustele järgmised hinnad:
1. Virnastatud hakkematerjal
(peale hakkimist) – 2-4 eurot/m³
2. Sisseostetav hake katlamajja
või lattu transporditult – 8-10

eurot/m³
3. Saepuru katlamajja või lattu
transporditult – 2-5 eurot/m³
Võeti vastu Rässa k Kopli mü
detailplaneering. DP avalik väljapanek toimub 10. maini.
10. aprill
Nautse k Mihkli rendikonkurss
kinnistu (õueala ja hoonete) arendamiseks: õigeaegselt laekus üks
pakkumus. Hanseatic Loodusturism OÜ pakkumus tunnistati
parimaks.
Otsustati vastu võtta Koguva
küla Nuka, Sauna, Vana-Käspri,
Suure-Andruse, Arbu, Tiigi ja
Sauna-Välja maaüksuste DP. Avalik
väljapanek toimub 1. - 15. mai.
Otsustati jagada Suuremõisa k
Muda kü kolmeks eraldi katastriüksuseks vastavalt jagamise
plaanile: Muda, Mudapõllu ja
Saareniidu.
17. aprill
Kinnitati sotsiaalkomisjoni
otsused.
Pikendati Pädaste k Uus-Valka
mü suvila ehitamiseks Muhu
Vallavalitsuse poolt 7.6.2010
väljastatud projekteerimistingimuste kehtivusaega (7.6.2013).
Otsustati mitte nõuda Nurme k
Hiiemäe kuuri ehitamiseks projekteerimistingimusi eeldusel, et on
täidetud kaalutlusotsuses esitatud
tingimused ehitise kohta, ning
väljastada kirjalik nõusolek peale
omaniku või omaniku esindaja
poolset vastavasisulise taotluse
esitamist ja riigilõivu tasumist.
Kooskõlastati Lepiku k Männiku-Jaani mü puurkaevu asukoht.
Nõustuti Nõmmküla ToomuPõllu kü jagamisega kaheks:
Kadakamarja ja Kadakanurme.
Seati Võiküla Mäe kinnistule
sundvaldus avalikes huvides
vajaliku tehnovõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks Elering AS
kasuks Virtsu-Võiküla 35 kV
pingega maakaabelliini rekonstrueerimiseks ja majandamiseks
vastavalt asendiplaanile. Uue
rekonstrueeritava 110 kV maakaabelliini trass kulgeb olemasoleva
35 kV maakaabelliini trassis.
Töökeskkonna spetsialistiks
Muhu vallavalitsuses ja hallatavates asutustes määrati Aino
Rummel.
Esmaabi andjaks Muhu vallavalitsuses ja hallatavates asutustes
määrati Hille Vaht.
Vt ka www.muhu.ee dokumendid - dokumendiregister.
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Jutuajamine ehk suur sigadus
Tere omingust. Mis sa seal küürutad. Ise alised, et selg aige.
Selg aige jah. Aga näedsa, kevad
oo käe. Varsti tuhli panek.
Sool ju sügiskünd kenasti tehtud.
Ää itsitag. Aga nie rakturi-ristid
ollid vist natuke lemmueli võdn.
Kurss oo kiiva läin.
Mis sas nüid tied?
Ma vuata. Ma mõtlesi, et ruutpesitsi nägu loosi aegu.
Jah, jah! Aga sellest es tule ju
midagid välja.
Tuleb meele jah ja sõnna nad
jähid. Es sua arida.
Kõhh-kõhh, olli küll. Ruutpesit-

si, ristseliti, rippriistaga, vaheltarimine. Vat, vat nõnna.
Kurat! Mol jääb vist sievuasta
tuhlis panemata. Mis sa ing tied.
Aga saadan söögu teite vunsid! Ma
pane miini vöe rinki. Politsei lindi
kua. Ja sildid kua (Ahtung minen)
nägu sõja aegu.
Issa rist, issa rist! Kui ma surma
sua. Kis maksab?
Ää alise. Küll labidas maksab.
Kas sa põle Tõde ja õigust lugen?
Mis sa kotjad võera mua peal.
Jääh! Vuata! Teese põllu peal oo
kitsed ja sokk.
Kuas? Ah jah! Soku pale oo

punane.
Mis pärast? Noh, sokul oo äbi
et ta kitsed nii irmsa mua piale tõi.
Ja kitsed köövad piad muas.
Äbenevad.
Aga oled sa oma muad kua
vuadan? Ei ole!
Jäh! Ma panni kämmid rinki.
Kurat, ma mõtlesi, kust sie irmus
ais tuleb, kui tuul oo oostis.
Mine reo ja suusata oma vade
lossidega sial sihes. Küll so pätt
liuhkab kua.
Mis sa tuled mo õnnetuse üle
itsitama.
Kirja panni Uudo Kõvamees

Kas telefonilaadija võtsid pistikust?
Kuigi me kõik teame juba päris
väikesest peale, et tulega mängimine on ohtlik, põhjustab suure osa
tuleõnnetustest maast-madalast
õpitud lihtsate reeglite eiramine.
Kui hästi me ikkagi tegelikult oma
igapäevases elus elementaarsetest
ennetusabinõudest teadlikud oleme?
Päästeameti statistika järgi
hukkus 2011. aastal Eestis tulekahjude tagajärjel 73 inimest. Selle
numbri sees on ka Haapsalu
lastekodus traagiliselt hukkunud 8
last ja 2 täiskasvanud hoolealust.
Me kõik teame vanasõna, et
õnnetus ei hüüa tulles, aga selle
tõeline tähendus võib pärale jõuda
paraku alles siis, kui on hilja. Eestis
enamlevinud tulekahjude põhjusi
teades saab suurt osa tuleõnnetustest vältida, kui kasutada kõigile
kättesaadavaid tuleohutusvahendeid ja järgida lihtsaid ohutuseeskirju.
Eestis mullu tuleõnnetuses
hukkunud inimestest kaotas 50 elu
hoones, kus ei olnud paigaldatud
tulekahju signalisatsiooniandurit.
Ka kõige moodsamatest turvalahendustest ei pruugi kasu olla, sest
need on vaid pool teed tuleohutuse
tagamiseks. Suitsuandurist pole
mitte mingit kasu, kui see patareita
kapi peal seisab! Igas Eestimaa
kodus peaks aeg-ajalt üle vaatama
vajalikud seadmed ja värskendama
teadmisi, et ennetada ootamatusi ja
traagilisi sündmusi.
Peaaegu 38 % hukkunutest
kaotas eelmisel aastal elu lahtise
tule kasutamise tagajärjel. Päästeameti analüüsis on kirjas, et enimlevinud lahtise tule allikas on
järelevalveta jäetud küünal. Iga
lapski teab, et põlevat küünalt ei
tohi kunagi valveta jätta! Aga kas
me saame kätt südamele pannes

öelda, et pole ise iial põleva küünla
juurest „mõneks hetkeks“ kõrvalruumi või teisele korrusele läinud?
Elutuba on põlengu tekkekohaks
39 % tulekahjudel. Tundub loogiline, et tulekahjud saavad alguse
pigem köögist, kus pann suurel
kuumusel pliidil säriseb. Kuid
statistika näitab, et kõige enam
tuleõnnetusi saab alguse hoopis
elutoast – sellistes õnnetustes
hukkus möödunud aastal koguni 28
inimest. Elutoas veedetakse sageli
pere ja sõprade seltsis meeleolukalt
aega, mekkides veini ja tehes
olemise küünaldega hubasemaks.
Ent mõnusas seltskonnas võib
tähelepanu kergesti hajuda ja tore
pidu võib lõppeda ootamatult
valusate tagajärgedega.
Paljud hukkunutest on tulekahju
puhkemise hetkel oletatavalt olnud
alkoholijoobes ja tulekahju tekkepõhjuseks hooletu suitsetamine.
Üks levinumaid tulekahjus hukkumise põhjuseid on teatavasti see,
kui alkoholi tarvitanuna diivanil või
voodis suitsetatakse. Võib ju
mõelda, et kui mina ise ei suitseta
ja kodus on suitsetamine välistatud,
siis ei saa seda juhtuda! Aga võibolla on kõrvalkorteris naaber, kes
koos sõpradega otsustab kangemat
kraami pruukides suitsetada tugitoolis ja nii võibki olukord kontrolli
alt väljuda...
84 % inimestest hukkus tulekahjus, mille põhjuseks oli hooletus. Jõulukuuse süttimiseks on vaja
vaid ühte tikku – kuusk aga põleb
maha vaid viie minutiga. Ka
prügikasti süttimine pole vaid filmis
nähtud võimalus tule vallapääsuks.
Paraku on vägagi levinud mõtlematu tegu, kus ahjusuu ette pannakse iluloojaks kaltsuvaip või
visatakse vanade ajalehtede hunnik, et järgmisel korral oleks

tulehakatis käepärast. Nii luuakse
ahjusuust pudenenud sädemele
ideaalsed tingimused tulekurja
tuppatulekuks.
Ka hooletus või rike elektri- või
kütteseadme kasutamisel on
õnnetuste põhjustajaks. Arvatakse, et korras elektriseade ei saa ju
tulekahju lähtepesaks olla. Kuid
aastas on mitmeid väljakutseid, kus
tulekahju on alguse saanud seinas
olevast fööni juhtmest ning kümmekond tulekahju, kus lühis on
tekkinud elektrivõrgus olevast
pesumasinast või kus kurja juureks
osutub elektripistikusse jäetud
telefonilaadija.
Vastutustundlik käitumine,
lapsevanemate ja kasvatajate
eeskuju ning ohutuseeskirjade
järgimine ja õpetamine oma lastele
ja hoolealustele on see, mis toimib
tõhusa ennetustööna.
Juba iidsel ajal teati, et tuli on
hea sulane, aga paha peremees.
Päästjatele, kodu kaotanud peredele
ning meedia kaudu enamikule
eestimaalastele on puust ja punaselt
selgeks tehtud, kui kibe tõde peitub
vanasõnas „Varas jätab varna seina,
tuli ei jäta sedagi“. Igaühel meist
kodanikuna on vastutus iseenda ja
oma lähedaste turvalisuse eest.
Lisage näiteks täna õhtul poes käies
toidukorvi ka üks suitsuandur ja
kinkige see lähinaabrusest perekonnale, kes seda vajada võib. Nii
mõnegi pere ja seal elavate laste elu
saab sedasi turvalisemale alusele ja
punane kukk jääb vaid kõnekujundiks või koolitunnis paberile
maalitud hoiatavaks sümboliks.
Turvalisi ja kauakestvaid seinu
soovides
Triin Lumi
tegevjuht
MTÜ SEB Heategevusfond
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Muhumaa andekad ja
edukad õppurid, kes te peale
keskhariduse omandamist
olete asunud õppima ülikoolidesse, rakenduslikesse
kõrgkoolidesse ja ametikoolidesse!
Muhu Valla Stipendiumifond
ootab teie avaldusi stipendiumite saamiseks vallamajja kuni
20. maini 2012. a.
Toetuse taotlejatel esitada:
1) avaldus (blankett kodulehelt www.muhu.ee)
2) õppeasutuse tõend edasijõudmise kohta (kinnitatud
õppeasutuse poolt)
3) väljavõte õpinguraamatust (peaks kajastama õppeaine, õppeaine läbitud mahu,
soorituse hinde, hindamise
süsteemi).
Info tel. 454 8982.

Ootan teateid haigrutest
Esimesena Eestis võeti allakirjutanu ettepanekul 1990.
aasta mais kaitse alla Kadrina
valla Vandu hallhaigrukoloonia.
Kaitse-eeskirja mittetäitmise
tõttu on Vandus kõik pesapuud
maha saetud. Kurva saatusega
kolooniaid on kodumaal veelgi.
Nii tekkiski sügisel 2006 mõte
viia kodumaa haigrukodud kaitse
alla ning uurida lähemalt meie
haigrute elu-olu.
Meie looduse ühed pärlid –
hallhaigrud – ongi kaugetelt
maadelt tagasi. Projektil „Haigruotsija” on algamas kuues
hooaeg. Kokku on teateid haigrutest tulnud napilt üle seitsmesaja ja kaardil on juba 55 kindlat
Eestimaist kolooniat, seega olen
kolooniate kaardistamisel
lõpusirgel. Kolooniate koguarvuks pakun kodumaal ca 60.
„Haigruotsija” eesmärgiks on
kaardile saada kõik kolooniad,
kaardistada pesitsusaegsed
(aprill-mai-juuni) ja pesitsusjärgsed (august-septemberoktoober) toitumispaigad.
Samuti võiksid meie haigrukolooniad olla lageraie keelu all.
Haigruprojekti lõppsõnaks
peaks olema haigrute elu-olu
tutvustav raamat.
Kõik haigruteated on teretulnud ka Muhu saarelt. Üks
koloonia peaks olema kusagil
Pädaste kandis. Ootan teateid
uute kolooniate ja üksikpesitsejate kohta. Samuti on oodatud
kõik lennusuunad, et leida üles
uusi kolooniaid, kõik toitumispaigad. Teadete puhul on tähtis
edasi anda haigruvaatluste
tegemise täpne koht ja aeg.
Haigruteated võib saata aadressil marek53@hot.ee või
edastada numbril: 3220 662
Marek Vahula, vabakutseline
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25.märtsil sündis Liina
Auväärti ja Raino Russi
perre poeg Roland Russ.
27. märtsil sündis Keit
Leesi ja Sten Kaljola perre
poeg Rasmus Kaljola.
11. aprillil sündis Triin ja
Mihkel Voka perre tütar Kärt
Vokk.

* Korstnapühkija A. Vaha
(kt. nr 054719) teenus, vajadusel koos redeliga!
Korstende ja küttekollete
parandustööd.
* 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!

- 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

* Kevadtööd koduaias,
puude saagimine ja lõhkumine,
kiviaedade ladumine, ehitus- ja
remonttööd. Tel 5350 2787.

*Pakume puulõhkumisteenust halumasinaga ja müüme küttepuid. Kontakttelefon 53
408 138 Rein.

* Ostan maja Muhumaal, otse omanikult. Tel. 50 72 533.

Kirikuteated
EELK Muhu kogudus
Teenistused Muhu Katariina
kirikus 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
Kristus on üles tõusnud!
Tõesti on üles tõusnud!

Rinsi
5. mail kl 10 talgupäev

19. mail kl 12 Kristuse ülestõusmise püha liturgia aseteenistus
Hellamaa
19. mail kl 10 Kristuse ülestõusmise püha jumalik liturgia
Liiva hooldekodu
19. mail kl 13 Kristuse ülestõusmise püha palveteenistus
Ülempreester Andreas Põld
tel. 45 33 743, mob. 56 606 703
e-post andreas@eoc.ee

Jaanikuu juubilarid ja sünnipäevalapsed
Hilda Kokk
Amanda Pints
Selma Räim
Ksenia Saabas
Salme Paist
Aino Pehme
Vaike Tarvis
Helga Nõu
Õnnela Jõesalu
Artur Pajuniit
Voldemar Niidi
Laine Väli
Liilia Aulik
Hilja Schapel
Hargo Saabas
Elle Heinla

91 (3.6)
90 (4.6)
88 (14.6)
87 (11.6)
87 (27.6)
85 (17.6)
84 (16.6)
83 (10.6)
83 (27.6)
82 (12.6)
82 (19.6)
Elma Evert
82 (26.6)
Anne Palu
81 (4.6)
Õie Tüür
81 (5.6)
Marika Heinsoo
75 (15.6)
Jaan Linnupõld
75 (20.6)
Palju õnne!

Elektroonikaromude
vastuvõtmine
Laupäeval, 19. mail 2012 saab
tasuta ära anda elektroonikaromusid Muhu vallas järgmistes
kohtades ja kellaaegadel:
Piiri päästeteenistuse ees 13.3013.45
Liival (vallamaja taga) 14.0014.15
Hellamaa töökoja juures 14.3014.45
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 komplektseid seadmeid. Kui mingil seadmel
on juhe ära lõigatud, pole probleemi. Aga kui näiteks külmikul on
kompressor maas, võidakse mitte
vastu võtta.
Elektroonikaromusid saab ära
anda ka Maasi Jäätmejaamas
Esmaspäeval kell: 09.00 - 13.00
Kolmapäeval kell: 13.00 - 17.00
Laupäeval kell: 10.00 – 16.00.
Jäätmete vastuvõtja telefon: 53
264 525.
Lisainfo tel. 5086226
Arvo Vaga, Muhu Valla
Kommunaalameti juhataja

75 (23.6)
65 (26.6)
60 (12.6)
60 (14.6)
60 (22.6)

Ohtlike jäätmete
kogumine Muhu vallas
Laupäeval, 26. mail 2012
9.45 – 10.00 Hellamaa töökoja
ees; 10.30 – 10.45 Piiri päästeteenistuse ees
VASTU VÕETAKSE kodumajapidamiste ohtlikke jäätmeid, sh:
akud ja patareid, elavhõbedalambid
ja kraadiklaasid, vanaõli ja õlifiltrid,
värvid, liimid, lakid ja lahustid,
muud olmekemikaalid ja nendega
saastunud pakendid, ravimid,
aerosoolpakendid.
VASTU EI VÕETA ohtlikke
jäätmeid ettevõtetelt ja asutustelt,
eterniiti ja muid asbesti sisaldavaid
ehitusjäätmeid, telereid ja külmkappe, mitteohtlikke olmejäätmeid,
ohtlikke jäätmeid, mis oma
omadustelt ja kogustelt ei pärine
kodumajapidamisest.
Täiendav info Muhu vallavalitsusest telefonil 508 6226 või
Maasi jäätmejaamast telefonil
53480250.

Lipupäevad
9. mai – Euroopa päev
Maikuu teine pühapäev –
emadepäev, kõikide emade ja perede
ühine tähtpäev.
4. juuni – Eesti lipu päev
Eesti lipp on eestluse kandja.
Eesti lipu päeva tähistatakse Eesti
Üliõpilaste Seltsi sinimustvalge
lipu õnnistamise aastapäeval.

Juunikuu Muhulase materjalid on teretulnud 2. juuni õhtuni.

IN MEMORIAM
Meie hulgast lahkusid
19. märtsil 73-aastane Kaarli Noor.
1. aprillil 71-aastane Tõnu Saidlo.
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

