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Muhu vallal
oli ilus
sünnipäevapidu!
Täname kõiki tublisid valla
allasutuste töötajaid peo
ettevalmistamisel ja läbiviimisel, aitäh valla isetegevuslastele ja kõikidele muhulastele ning meie sõpradele
heade soovide eest!
Täname Reine Väli, Igor
Raadel, OÜ Shishi, Orissaare
Spordihoone, Kuressaare
Sprdibaasid, Kuressaare
Linnateater.
Suur tänu OÜ Pädaste
Mõis pidulaua katmise eest
ja toetuse eest valla juubeli
tähistamisel!
Muhu Vallavalitsus

Ätses - 25

25 aastat tagasi, ilusal
sügispäeval, said kokku
hakkajad Muhu naised ja
moodustasid tantsurühma,
mille nimeks sai Ätses. Selle
ajaga on Muhu folkloori
tutvustatud Taanis, Hollandis, Prantsusmaal, Soomes,
Leedus, Lätis ja kõikjal Eesti
Vabariigis. Peame oma sünnipäevapidu 26. novembril
kell 18 Muhu Põhikooli
saalis. Olete oodatud!

4. november 2010

Muhu leht

Imeilus pühapäev
Oli pühapäev, 17. oktoober. Ilm
sügiseselt ilus ja päikesepaisteline. Pärast keskpäeva oli
Pädaste mõisa juures palju
autosid, kust tulid välja pidulikult riietatud pensionärid.
Mõned neist olid siin palju
käinud, osa harva või esmakordselt.
Pädaste mõisa esmamainimisest oli möödunud 444 aastat,
ühtlasi oli ka valla 20. sünnipäev.
Sel puhul oli Imre Sooäär
kutsunud seda tähistama valla
eakad, kellest suur osa ei käinud
valla sünnipäeva pidulikul
koosviibimisel. Kell kaks päeval
tuli Imre kõiki tervitama. Ta tegi
meile ringkäigu mõisas.
Kõigepealt nägime farmhouse’i, kus oli filmitud „Peetri
köögi“ telesaade. Siis külastasime kehahooldusmaja, kus on

Pädaste mõis.
saunad, vesivoodid, massazhiruumid ja muud selle teenusega
seotud. Maja oli alguses kasutusel majutuskohana. Nautisime
terrassilt ilusat vaadet merele ja
Armastuse saarele.
Õues rääkis Imre meile mõisa
ajaloost. Kuna nüüd on võimalus kasutada vanu kaarte, on

teada täpsem mõisa ajalugu.
Pädaste on huvitav oma kõrvalhoonete tõttu. Need on tuntud
maakiviarhitektuuri poolest, mis
on ainulaadsed kogu Euroopas.
Siis suundusime külaliste
sissekäigust peahoonesse.
Järg lk 3.

Noortekeskuses ettevõtmist jätkub!
Koolivaheajal said noored osaleda
piljardi- ja tantsuturniiridel, tantsu
jagus mujalegi – trennidest pidu-

deni.
Oktoobris toimusid noorteaktiivi esimesed koosolekud. Noorte-
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Noortel on seljataga töömalevasuvi 2010.

aktiivist saab noortevolikogu peale
põhikirja kinnitamist vallavalitsuses.
Tööd on taas alustanud stuudio
MSN, mis tegeleb fotograafia,
filmikunsti, multimeedia, muusikategemise, programmide ja stuudiotehnika õppimisega jne.
“Muhu Võte” on noortele mõeldud ja ettevõtlikkuse suurendamisele suunatud koolitussari, mis
saab teoks tänu Euroopa Sotsiaalfondi toetusele ja kestab aasta läbi.
Noortekeskus on tänulik kõigile,
kes nõu ja jõuga nende tegevusele
kaasa aitavad. Teretulnud on vanad
CD-d, lauamängud, ruubiku kuubikud, mänguasjad, kööginõud jms.
Tasub eelnevalt juhatajaga kontakti
võtta!
Vt ka logimeeter.blogspot.com
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VEENÄITUDE
TEATAMINE

Muhu Vallavolikogu 17.9.
2010. a otsusega nr 67 on alates
1.10.2010. a Muhu valla veeettevõtjaks kinnitatud AS
Kuressaare Veevärk.
ÜHISVEEVÄRGIGA
LIITUNUTEL TEATADA
VEENÄIDUD JÄRGMISELT:
ERAMUD
Alates oktoobri tarbimisest
(31. okt. näit) teatatakse veemõõtja näidud AS Kuressaare
Veevärgile, mille alusel veeettevõtja koostab arve.
KORTERMAJAD (Liiva,
Piiri, Hellamaa)
Korterite omanikud ei saa
korteri veemõõtja näitusid
teatada Kuressaare Veevärgile,
vaid maja esindaja teatab maja
üldnäidu, mille alusel veeettevõtja koostab majale arve.
Seejärel korraldavad korterid
iseseisvalt arvestuse ja arvelduse
korterite veemõõtjate alusel
majasiseselt.
ETTEVÕTTED
Teatavad liitunud hoonete
näidud sarnaselt eramutele.

ARVESTI NÄITUDE TEATAMINE KURESSAARE
VEEVÄRGILE
· Kodulehe avalehel
www.saarevesi.ee link Saada
veenäit
· Telefonil 45 45 675, 56 494
060 (Astrid Vaba - klienditeenindus)
· e-postiga:
astrid@saarevesi.ee
· Kirjalikult: AS Kuressaare
Veevärk, Pikk 23, Kuressaare
93819
ARVELDAMISE VÕIMALUSED
- Swedbank’is sularahas ja
ülekandega a/a 221012025946;
- SEB Pangas sularahas ja ülekandega a/a 10220029009014;
- Otsekorralduslepingu alusel,
sõlmitakse pangaasutuses;
- Sularahas (AS Kuressaare
Veevärk klienditeenindaja hakkab viibima iga kuu teisel
teisipäeval Muhu valla
maaosakonna ruumides)
Lisainfo:
Ain Saaremäel - AS
Kuressaare Veevärk juhatuse
liige. Tel. 45 33 514, 50 19 083,
www.saarevesi.ee
Arvo Vaga - Muhu Valla
Kommunaalameti juhataja.
Tel. 45 30 675, 50 86 226,
www.muhu.ee

MUHULANE

Volikogu 22. oktoobri istungilt
Otsustati algatada Võiküla Jaagu
detailplaneering (DP, 22,29 ha).
Planeeringuala asub väärtuslikul
maastikul. Planeeringuga selgitatakse välja arendustegevuse võimalikkus Jaagu maaüksusel, mü kruntimine, elamute rajamine, maa
sihtotstarbe muutmine, teede,
tehnovõrkude ja -rajatiste rajamine,
servituudide seadmise vajalikkuse
määramine.
Kinnitati arengukomisjoni koosseis: Olaf Orgse (esimees), Paavo
Aavik (aseesimees), Märt Lehto,
Indrek Võeras, Jaano Vink, Raido

Liitmäe, Raivo Kuusemets ja
Mihkel Jürisson.
Tehti 2010. a eelarve parandused
tegevusalade ja kuluartiklite osas
ning võeti vastu lisaeelarve (tasandusfondi lisatud vahendite arvelt).
Tehti parandusi Muhu valla
eelarve koostamise, vastuvõtmise
ja täitmise korras (nt pikendati
eelarve esitamise tähtaega).
Kehtestati korraldatud jäätmeveo
tingimused ning Muhu ja IdaSaaremaa valdade ühine jäätmehoolduseeskiri. Tulenevalt Jäätmeseadusest ei võimaldata enam

vabastada korraldatud jäätmeveoga
liitumise kohustusest. Seda võib
teha kohalik omavalitsus teatud
tähtajaks, kui kinnistut ei kasutata.
Kuulati ära informatsioonid.
Seoses Liiva poe rekonstrueerimisega tutvustas oma plaane
Saaremaa Tarbijate Ühistu: praegusele 330 m² suurusele müügipinnale on kavas juurde ehitada 301
m², säilitades senise haljasala.
Seoses laienemisega on päevakorras
uue parkla rajamine.
Arnek Grubnik tutvustas Muhu
noortevolikogu loomise ideed, mis
kiideti heaks.

Vallavalitsuses arutatust
5. oktoober
Otsustati eraldada vahendeid
reservfondist „Muhu Jooks 2010”
korralduskuludeks ja projekti
„Noortekeskus kui varaait”
omaosaluseks.
Väljastati kasutusluba:
- Lepiku k Mihkli puurkaevule
- Raugi k Mäetaguse saunale
- Koguva k Põlluvälja saunale,
abihoonele ja elamule
- Suuremõisa k Saare elamule
- Kallaste k Kauniaugu elamule.
Kinnitati projekteerimistingimused:
- Nurme k Tammistu saunale ja
suvilale
- Lehtmetsa k Kuti abihoone
elamuks rekonstrueerimseks.
Kinnitati Päelda k Tagaküla DP
koostamise tingimused. Eesmärgiks
maaüksuse jagamine kuni kolmeks
krundiks, kahele neist ehitusõiguse
andmine elamute rajamiseks, vajalike teede ja tehnovõrkude planeerimine, servituudide seadmise
vajalikkuse määramine ja maa
sihtotstarbe muutmine.
Kinnitati katastriüksuste nimed
ja aadressid:
- Tamse k Staadioni
- Rässa k Obuku
- Nõmmküla Kuurialuse.
Maaüksuste nimesid kinnitati
Hellamaa, Kesse, Liiva, Raegma,
Rässa, Tamse ja Kantsi külades.
Otsustati jagada:
- Koguva k Tõnise kuueks:
Tõnise, Kraavi, Padriku, Linnu,
Sarapiku ja Uuemetsa
- Tamse k Krundi neljaks: Krundi
(ärimaa), Viktorimaa (elamumaa –
el.m), Metsamaa (mittetulundusmaa - mtm) ja Põllumaa (mtm).
Kinnitati Koguva k Rannaaia
maaüksuste liitmine DP järel (el.m).
Tehti parandused vallavalitsuse
korralduses nr 369, 15.9.2003

„Raugi k Laasu mü tagastamine”
p.1.
12. oktoober
Otsustati eraldada reservfondist
raha maa-ameti uue arvuti ja
monitori soetamiseks.
Otsustati korraldada vähempakkumine Muhu valla omandisse
taotletavate maaüksuste mõõdistamiseks ja juriidiliseks vormistamiseks (Laheküla, Laiu, Igaküla,
Lõpemere, Rootsivere, Vahtna)
vastavat litsentsi omavatele
firmadele.
Otsustati korraldada vähempakkumine Muhu valla miljööväärtuslike hoonestusalade teemaplaneeringu koostamise konsultatsiooniteenuse teostaja leidmiseks.
Otsustati alustada õigusvastaselt
võõrandatud talumaade kompenseerimise menetlusi:
- Hellamaa k Kõrtsi nt A-10
- Päelda k Laasu nr 12.
Väljastati ehitusluba:
- MTÜ-le Ankur kuuluva
Koguva sadama kinnistu paargu
ehitamiseks
- Pädaste k Mäetamme suvila
ehitamiseks
- Tamse k Kivisambla elamu
ehitamiseks.
Kinnitati projekteerimistingimused:
- Suuremõisa k Mardi saunsuvilale
- Kapi k Rehepapi abihoonele ja
elamule
- Nõmmkülas OÜ-le Adrem
Invest kuuluva Kaivo kinnistu
abihoonele ja elamule.
Väljastati kasutusluba OÜ-le
Muhro Ridasi k Lauda kinnistul
rekonstrueeritud laohoonele (end.
laut).

26. oktoober
Kinnitati sotsiaalkomisjoni ettepanekud kulude kompenseerimiseks avalduste alusel.
Kinnitati Võiküla Viirelaiu tuletorn 785 jagamine tuletorni ja
tehnohoone vahel (mõlemad transpordimaa).
Määrati Kuivastu k asuva riigiomandisse jäetava mü nimeks ja
aadressiks Sarviku.
Kinnitati maaüksuste jagamine:.
- Mõisaküla Siljavälja: Siljavälja
ja Sepa
- Nautse k Eemu: Luige, Lagle ja
Auli (kõik el.m).
Väljastati ehitusluba AS-le Eesti
Energia Võrguehitus:
- Põitse AJ Põitse 0,4 kV fiidri
pinge parendamiseks
- Lehtmetsa AJ Nossa 0,4 kV
fiidri F2 pinge parendamiseks.
Väljastati kaevetööde luba
elektrivõrguühenduste väljaehitamiseks:
- OÜ-le Erko Elekter Kallaste k
Kadakamarjale
- AS-le Eltel Networks Kallaste
k Kadaka-Jaagule.
Nõustuti andma rahalist toetust
EELK Muhu Katariina kogudusele
elektritööde teostamiseks Muhu
kirikus.
Otsustati anda Liival asuv
taimeplats OÜ Käoking kasutusse
alates 2011. a märtsist.
Arutuse all olid transpordi
korraldamine Muhu ja Kesselaiu
vahel, rendilepingu sõlmimine
Võrkaia kinnistu 23 omaniku vahel
25 aastaks, Pädaste Männiku DP
edasist tulevikku ning Igaküla Mäe
DP ja sellega kavandatavate teedega
seonduv.

Vallavalitsuse ja volikogu istungite protokollid, otsused, määrused ja
korraldused on kättesaadavad internetist
www.muhu.ee - dokumendid - dokumendiregister.
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Pangaklientidele tuleb euro rahulikult

Järgmise aasta 1. jaanuari saabudes
vahetub Eestis käibelolev raha –
1992. aasta juunist kasutuselevõetud krooni asemele tuleb euro
ehk Euroopa ühisraha. Kuna
raharingluse toimimisel on pankadel kanda tähtis roll, siis on
kindlasti hea teada, mida tähendab
eurole üleminek pangaklientidele.
Pangaklientidele on üleminek
tehtud lihtsaks. Aktiivsed pangakliendid, kes hoiavad raha kontol,
ei varu suuri summasid sularaha
koju ning maksavad igapäevaselt
pangakaardiga, ei pea tegema euro
tulekuks erilisi ettevalmistusi.
Juhul kui teil on kodus suurem
kogus Eesti sente, siis soovitame
need novembri lõpuks kampaania
„Too mündid panka!“ käigus panka
tuua. Kampaania käigus on müntide
töötlus ja oma kontole kandmine
või vahetus paberraha vastu tasuta.
Juhul kui hoiate kodus suuremat
summat sularaha, siis saate sama
pangaskäiguga selle kontole panna.
Kontol olevad kroonid vahetab
pank 1. jaanuaril juba ise teenustasuta ja ametliku kursiga eurodeks.
Need, kes eelistavad sularaha,
saavad alates 1. detsembrist
pankades kroone teenustasuta ja
ametliku kursiga eurodeks vahetada. Kroonimüntide ja -kupüüride
vahetuse võimalus säilib ka hiljem:
kommertspangad teevad seda 2011.
aasta suveni kõigis sularaha teenust
pakkuvates kontorites ja pärast
seda piiratud kontorivõrguga, Eesti
Pangas saab aga kroone vahetada
tähtajatult.
Euro kasutuselevõtt ei mõjuta
lepingute ja muude juriidiliste
dokumentide järjepidevust ja nende
tingimusi ega vabasta võetud
kohustuste täitmisest, samuti ei
anna õigust kehtivat dokumenti
ühepoolselt muuta või lõpetada.
See puudutab ka intresse: näiteks
kui teil on sõlmitud kroonihoius,
mille aastaintress on neli protsenti,
siis arvutatakse hoiusesumma küll
eurodesse, kuid intress jääb kuni
lepingu lõppemiseni endiseks.

AJAKAVA
· 1. oktoober 2010: pangad alustavad eraisikutelt teenustasuta
krooni müntide vastuvõttu.
· 1. detsember 2010: pangad alustavad eraisikute sularaha kroonide
eurodeks vahetamist.
· 1. jaanuar 2011: Eesti võtab kasutusele euro.
· 1.-14. jaanuar 2011: krooni ja euro sularaha paralleelkäive.
· 1. juuli 2011: krooni sularaha vahetus läbi piiratud
kontorivõrgustiku kuni 31.12.2011. a ning seejärel tähtajatult Eesti
Panga poolt.
Kroonilaenude tagasimaksmine
hakkab toimuma eurodes –
laenusummad arvutatakse pankade
poolt ümber samamoodi ametliku
kursi järgi ning tasuta.
Alates 1. jaanuarist ei võimalda
arveldussüsteem enam kroonimaksete töötlemist. Hoiustel olev
raha arvutatakse ametliku kursiga
ning tasuta eurodesse ja kõik
pangaülekanded hakkavad toimuma eurodes. 31. detsembril 2010
on pankades tavaline arvelduspäev
(viimane kliiring on kell 18.00), mis
tähendab et ka pärastlõunal saate
veel pankadevahelisi makseid teha.
Kroonilt eurole „ümberlülitumisel“ on pangasüsteemid
(internetipank, makseautomaadid,
teleteenused, telefonipank, mobiilipank jne) osaliselt suletud.
Teenused hakkavad samm-sammult taastuma 1. jaanuaril esimeste seas on näiteks internetipangas võimalik vaadata kontojääki eurodes ning algatada
pangasisesed maksed. Et vältida
pangasüsteemide ülekoormust, on
soovitav mitte kohe aasta esimestel
tundidel uudishimust oma internetipanka siseneda, vaid teha seda
siis, kui on tõesti vajadus tehinguid
teha. Niipalju raha, kui teil oli
pangakontol kroonides, saab
ametliku kursi järgi olema ka
eurodes. Näiteks 12 000-kroonine
hoius muutub 766,94-euroseks.
Kõik Eesti ligi 25 000 kaarditerminali ja kassasüsteemi vajavad
euro tulekul ümberseadistamist,

TÄHTIS TEADA
· Euro-päev - 1. jaanuar 2011
· 1 euro = 15,6466 krooni
· Krooni saab kasutada maksevahendina kuni 15. jaanuarini,
pangakaart on alati õiges vääringus.
· Krooni münte saab eraisik teenustasuta kontole panna alates 1.
oktoobrist.
· Krooni sularaha saab euro sularahaks vahetada teenustasuta alates
1. detsembrist.
· Pangas olev raha vahetatakse automaatselt euroks 1. jaanuaril.
· Ühtegi lepingut muutma ei pea - pank arvestab teenustasuta
kõigi lepingute väärtused automaatselt eurodesse.
· Kui teil on küsimusi seoses pangateenustega, siis kõige parem on
pöörduda oma kodupanka.

kuid tõrked kaardimaksetes peaksid olema minimaalsed. On võimalik, et kõik kaarditerminalid ei ole
kohe peale keskööd valmis
eurotehinguid tegema. Enne kaarditsheki allkirjastamist või PIN-koodi
sisestamist soovitame veenduda, et
näidatud summa on õiges vääringus
- summa eurodes on 15,6466 korda
väiksem. Igaks juhuks ja oma
meelerahu säilitamiseks hoidke alles
kaardimaksekviitung.
Alates 1.jaanuarist väljastavad
sularahaautomaadid ainult eurosid.
Kuna sularahaautomaatide kaudu
lastakse ringlusse hinnanguliselt 80
protsenti eurokupüüridest, siis on
tegemist väga suure logistilise
väljakutsega nii pankade kui
Sularahakeskuse jaoks. Sellegipoolest on võetud eesmärgiks täita
eurodega kõik ligi 1 000 sularahaautomaati (ATMi) hiljemalt 48
tunni jooksul. Juhul kui automaati
ei ole jõutud euro rahatähti veel viia,
siis automaat sularaha ajutiselt ei
väljasta. Olenevalt ATMi tüübist
saab automaadist uue aasta
esimestel nädalatel 5-, 10- ja 20euroseid kupüüre, 10-20 %
automaatidest väljastavad ka 50euroseid. Lisaks ATMidele tuleb
euro sularaha käibele pangakontorite ja jaekaubanduse kaudu
ning 2011. aasta 1.-15. jaanuarini
saab kroone eurodeks vahetada
maksimaalselt 1000 euro väärtuses
päevas ka 179 Eesti Posti postkontoris.
Pangaliit ja pangad annavad
lähikuudel ohtralt detailsemat infot
eurole ülemineku praktiliste
aspektide kohta, selge on aga see,
et üleminek on kõige lihtsam
pangakaarti kasutavatel klientidel,
sest nende raha on alati õiges
vääringus. Piisab ühest pangakontori külastusest, et panna
kontole kodus olevad mündid ja
sularaha – soovitav on seda teha
enne detsembrit. Üheski järjekorras
pole vaja seista – krooni saab euroks
vahetada tähtajatult.
Katrin Talihärm
Eesti Pangaliidu tegevdirektor

Eurosid saab 2011. aasta
alguses vahetada ka
Liiva postkontoris
2011. aasta jaanuarikuu kahe
esimese nädala jooksul saavad
kliendid kroone eurodeks
vahetada 179-s Eesti Posti
postkontoris. Nende hulka
kuulub ka Liiva postkontor.
Perioodil 1. – 15.jaanuar on
Liiva postkontor iga päev
avatud. Rahavahetusteenuse
osutamise kellaajad võivad
erineda postkontori tavapärastest lahtiolekuaegadest.
Missugustel kellaaegadel
vahetus toimuma hakkab,
sellest anname teada Liiva
postkontori infostendil. Ühe
kliendi kohta vahetame päevas
kuni 1000 eurot, rahavahetuse
ajal viibib postkontoris ka
turvamees.
Ettevalmistusi sujuvamaks
eurole üleminekuks soovitame
teha juba praegu – pakume
postipangas SEB klientidele
head võimalust kasutada
sularaha sissemaksmise teenust.
Kuni 9999 krooni suuruse
summa sissemaksmine eraisiku
arvelduskontole on ilma
teenustasuta. 1.1.2011 muutuvad kontol olevad kroonid
automaatselt fikseeritud kursi
15,6466 alusel eurodeks.
Need, kes veel SEB panga
kliendid ei ole, saavad meie
postipangas konto avada ning
arveldamiseks vajaliku deebetkaardi tellida. Pangakaardi saab
klient kätte postkontorist ning
see võtab aega orienteeruvalt 2
nädalat.
Uutele klientidele pakub pank
SEB Start paketi näol esimesel
aastal võimalust pangaga
tutvuda – paketi kuutasu on 10
krooni ning deebetkaardi
hoolduse ja internetipangas
tehtud ülekannete eest täiendavaid teenustasusid ühe aasta
jooksul ei lisandu. 60-aastased
ja vanemad kliendid saavad
deebetkaarti kasutada ja internetipangas ülekandeid sooritada
ilma teenustasuta.
Postipank on hea võimalus
eurole üleminekuga seotud
tehingud kodu lähedal korda
ajada!
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Jõulukuu juubilarid ja sünnipäevalapsed
Amanda Saar
Antonina Laheäär
Akiliina Kolk
Armilde Naaber
Endel Tüür
Manivald Õue
Oskar Saarkoppel
Milda Räim
Silvi Grigorovitsh
Laine Leht
Vaike Väärtnõu
Harald Väärtnõu
Aili Nõu

92 (13.12)
92 (20.12)
89 (15.12)
88 (17.12)
86 (22.12)
85 (14.12)
84 (12.12)
84 (24.12)
83 (2.12)
83 (22.12) Hilju Saat 75 (3.12)
Mihkel Kolk 75 (22.12)
82 (5.12)
82 (28.12) Aimi Väärtnõu 70 (10.12)
Naima Ool 60 (25.12)
75 (2.12)
Palju õnne!

Muhumaa andekad ja edukad õppurid, kes te peale
keskhariduse omandamist olete asunud õppima
ülikoolidesse, rakenduslikesse kõrgkoolidesse ja
ametikoolidesse!

NB! Spordihuvilised!
Selle hooaja pallimängude treeningud Muhu Spordihallis toimuvad
alljärgnevalt:
teisipäeval ja neljapäeval kell 19.30 võrkpall;
kolmapäeval kell 19.30 ja reedel kell 18.00 korvpall.
Jälle avatud suurema ruumlahendusega jõusaal!
Info tel. 45 48 978.

Kirikuteated

EELK Muhu kogudus

Teenistused Muhu Katariina
kirikus pühapäeviti kell 11.
Koguduse hooldajaõpetaja Hannes
Nelis, tel 5291881
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
Rinsi
7. novembril kl 10 jumalik
liturgia, hingepalvus

Hellamaa
21. novembril kl 10 jumalik
liturgia, hingepalvus
Liiva hooldekodu
21. novembril kell 13 palvus.
Rahulist hingedeaega!
Kirikupühad novembris:
8. november - peaingel Miikaeli
ja kõikide ilmihuta vägede päev
21. november - Neitsi Maria
templiviimise püha
30. november - apostel Andreas
Esikutsutu päev, Andresepäev
Preester Andreas Põld, tel 45 33
743, e-post andreas.pold@mail.ee

Muhu Valla Stipendiumifond ootab teie avaldusi stipendiumite
saamiseks vallamajja kuni 25. novembrini 2010. 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.

Pädaste mõis ostab
kinnistu
Pädaste Mõis on huvitatud
kinnistu (hoonetega või ilma)
soetamisest Pädastes või selle
lähiümbruses.
Pakkumisi ootame aadressil
kaie.noot@padaste.ee

Kuulutus:
¤ ripplagede paigaldus
¤ kipsi- ja maalritööd
¤ laud- ja parkettpõrandad
¤ üldehitustööd
¤ digibokside, antennide, viasatkomplektide paigaldus ja seadistamine.
Hinnad soodsad.
Tel. 5350 2787

Lp majaomanikud!
Muhu vallavalitsusele on omal ajal tagastatud seoses
Hooneregistri likvideerimisega suurel hulgal Muhu talude
toimikuid. Oleme huvitatud, et need raamatud jõuaksid tagasi
omanikele, sest neis on nii originaalplaane kui ostu-müügilepinguid. Toimik on vajalik ka hoone inventariseerimisplaani
koostamisel. Täiendava informatsiooni saamiseks võtta eelnevalt
ühendust sekretär-registripidaja Heiske Tuulega telefonil 454 8982.
Ostan 1-2 põhurulli (võivad olla poolkõdunenud) koos
kohaletoomisega. Heikki Verendel, tel 53 841 838.
Järgmise lehenumbri materjalid on oodatud 30. novembri õhtuni.

IN MEMORIAM

Meie hulgast lahkus

20. oktoobril 94-aastane Valentin Valk.
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 500 eks.
Trükipoognaid 4.
Hind 5 krooni

