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Muhu leht

EVNÜ noored Kihnus

Stipendiumifond teatab
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 25.
oktoobrini 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).

14.-16. septembrini toimus Kihnu
saarel Eesti Väikesaarte noorte ehk
EVNÜ kokkutulek. Kohal olid
Vormsi, Kihnu ja Muhu noored.
Reedel praamiga „Liisi“ Pärnust
Kihnu poole sõites saime korralikku tormi tunda. See aga reisi meeldejäävamaks tegigi. Kohalik st
Kihnu noorus, kes reedesel päeval
kodusaarele suundus, tundis end
vaatamata tormile nii hästi, et laste
mängunurgas läks lausa diskoks.
Kihnu sadamas võtsid meid
vastu Kuraga Mari ja Mere Nele.
Üheskoos sõitsime Metsamaa pärimustallu. Mõnusas talus saime
öömaja, ilusates laudkatusega
kõrvalhoonetes oli ruumi nii suitsusaunale, kööginurgale, magamisaidale, kus väidetavalt pidi isegi
kummitama, ja lausa Kihnu Kaubamajale. Kõik need majad käisime
juba esimese päeva õhtupimeduses

läbi. Enne magamaminekut vaatasime aga Kihnu pulmakommete
videot.
Laupäeval oli torm raugenud ja
päike paistis. Esmalt sõitsime
autodega Kihnu Muuseumi ette.
Muuseum võlus oma eksponaatide
rohkuse ja tehniliste lahendustega.
Nagu internetist lugeda, tehti muuseumile põhjalik uuenduskuur
2009. aastal. Kuraga Mari oskas
meile giidina rääkida nii Kihnu
meeste hülgejahist, Kihnu naiste
körtidest ja veel paljust muustki.
Peale muuseumikülastust saime
kokku Kihnu noore vallavanema
Ingvar Saarega. Üheskoos pidasime
maha pisikesed talgud – poisid
aitasid Ingvaril kruusa autokastist
maha loopida, neiud aga hakkasid
puidukaitsevahendiga laudu üle
võõpama. Peale tööd kulus pisike
puhkus Ingvari talus koos kohvi ja

EVNÜ noored Kuraga talu põllupeenra ääres.

kringliga kenasti ära. Vaevatasuks
saime Ingvarilt laenutada ka jalgrattad, millega tegime saarele kena
tiiru peale.
Õhtul tegime suitsusauna ja
päeva lõpetasime lõbusa ühislaulmisega. Meie seltskonnaga liitus
laupäeval ka Nurme Silvia, kes on
saarele tulnud Kanadast (esivanemate kaudu ikka Kihnu verd) ja
õpetab Kihnu koolilastele inglise
keelt.
Pühapäeva hommikul tegime
kõigepealt elamise korda ja seejärel
kutsus EVNÜ juhatuse esimees
Margus Kägu kokku koosoleku.
Päevakorrapunktideks EVNÜ
tegevused 2011. aastal, edasised
plaanid jne. Noortevahetuse
teemadel võttis sõna ka juhatuse
liige Maaja Puurmann. Koosolekule
oli tulnud ka vallavanem, kellest sai
värske EVNÜ toetajaliige.
Reis läks igati korda. Väikesaarte
noortel on palju ühiseid jututeemasid ja ühistegevuses on
teadagi jõud. Muhu saarelt osalesid
üritusel EVNÜ liikmed Lembitu
Valdmets ja Ragnar Looris, toetajaliige ja siinse jutu kirjutaja Arnek
Grubnik koos pojaga (loodetavasti
saab temastki peagi EVNÜ liige)
ning samuti Kihnu saarel värskelt
EVNÜ toetajaliikmeks astunud
Kaisa Masso. Kutsun ühtlasi muhulasi üles EVNÜ liikmeteks või
siis toetajaliikmeteks astuma!
EVNÜ toetajaliige
Arnek Grubnik

Info tel. 454 8982.

Kõnetund koolipapa kabinetis
Kool on olnud oluliseks kultuurikoldeks eesti rahva ajaloos ja väärib
eriti suurt tähelepanu täna, kui
maakohad kipuvad vaikseks jääma
ja Eesti all mõeldakse juba reeglina
ainult Tallinna linna. Kehva regionaalpoliitikat või selle puudumist

trotsides kihab usin koolielu senini
pea igas maakoolis.
Umbes aasta tagasi Muhu kooli
juhtima asunud Andres Antoni
kohta on koolist kaugemal seisvate
muhulasteni jõudnud ainult häid
sõnu. Näiteks tervitab direktori-

härra hommikuti õpilasi uksel ning
õpetab noormeestele viisakat
käitumist.
„Tahame või mitte, aga kodust
algab kõik,“ rääkis Andres Anton.
Järg lk 4.
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Muhu mereväravad hoogustavad
turismi arengut

28. augustil sündis
Jelena Shorina ja Raivo
Heinati perre Andreas
Heinat.

Tähelepanu!
Muhu Vallavalitsuse kassa on
suletud ametniku puhkuse tõttu
järgmistel aegadel: 22.-28.
oktoober, 5.-11. november.
Makseid on võimalik endiselt
tasuda Muhu Vallavalitsuse
arvele 1120228703 (Swedbank).

Elektrilepinguid
saab sõlmida kõigis Eesti Posti
postkontorites, samuti internetilehel www.energia.ee, Eesti
Energia klienditelefonil 1545 ja
maakondlikus teenindusbüroos.

Pädaste mõis valiti
Euroopa hinnatuimaks
ajalooliseks hooneks
Euroopa 2012. a hinnatuimaks ajalooliseks hooneks valiti
viie eesti mõisa (Pädaste, Karlova, Atla, Saue ja Saka) hulgast
Pädaste mõisakompleks. Auhind antakse igal aastal ajaloolistele hoonetele riigis, kus koguneb
Euroopa ajalooliste hoonete
ühenduse peaassamblee, pidades
silmas nii ajaloolise hoone taastamist kui ka panust mõisakultuuri arendamisse laiemalt.

Volikogu 27. septembri
istungi päevakorrast:
1. Kuivastu sadama akvatooriumi piirikoordinaatide kooskõlastamine.
2. Muhu valla arengukava
kehtivuse perioodi pikendamine
ja Muhu valla arengukava aastateks 2007-2017 redaktsiooniline
muutmine.
3. Muhu valla eelarvestrateegia 2013-2016 kinnitamine.
4. Informatsioonid.
Muhu Vallavalitsuses on
võimalik tutvuda kõikide
volikogu istungit puudutavate
materjalide ja lisamaterjalidega
tööpäevadel 8.30 kuni 17.00 ja
Muhu
valla
kodulehel
www.muhu.ee

Uuendatud jahisadamad on viimase
suvega laiendanud oluliselt Muhumaa merelist mõõdet. Tänavu
pakuti teenuseid tuhandetele
turistidele kolmest ilmakaarest.
Lisaks pilootsadamale Lõunarannas avati mereväravad Koguva
jahisadamas ja Kuivastu väikesadamas. Meresõitjaid kohtab nüüdsest
ka Kesse laiu abajas ning suurt huvi
pakuvad ehitusjärgus sadamad
Muhu põhjarannikul.
Kuigi Koguva ja Kuivastu väravad avati vaid paar kuud tagasi, on
kaikohad paljudele meresõitjatele
juba tuttavad. Siiski on turundustöös veel palju teha. Ka Lõunaranna
sadamat pole merekaartidele veel
märgitud.

Mereturism kasvab koos teeninduspunktide arvu ja kvaliteediga. Muhu saarele ringi peale
tegemiseks tuleb läbida vaid 35
meremiili. Peatuda saab nii kolmes
jahisadamas kui ka mitmes väiksemas lautris. Kindlasti huvitub
välisturist seejuures põnevatest
toodetest ja heast teenindusest.
Väikese väina ääres on avatud
Koguva sadama kalandusmuuseum.
Tutvuda saab naabruses paikneva
uisulaevaga ning ööbida vanas
kalurikülas.
Teisel pool saart ootab meresõitjaid Kuivastu sadam koos
teenindushoone ja kütusetanklaga.
Sel suvel korraldasid seal uhke
vaatemängu Muhu väina regati

võistlejad – ühe päevaga täitis
akvatooriumi rohkem kui sada
meresõidualust.
Kümme meremiili eemal jätkas
Lõunaranna sadam sama hoogsalt
võõramaiste jahtide vastuvõttu.
Kui tänaseni on enamik tooteid
olnud sadamatekesksed, siis edaspidi võiks mereturisti suunata
tutvuma kaugemate vaatamisväärsustega. Rendiautod on leidnud
kasutamist juba mitmes Muhumaa
sadamas. Vaja oleks ka rohkem
giiditeenuseid, lasteatraktsioone,
odavmajutust ja lihtsaid sööginurki.
Mihkel Jürisson
Muhu valla arendusnõunik
Vt täisteksti Muhu kodulehel
www.muhu.ee

Vallavalitsuse istungitelt
4. september
Kinnitati projekteerimistingimused Lõetsa k Mäe mü elamu
rekonstrueerimiseks.
Väljastati ehitusluba:
- Uue Kodu Planeerimise OÜ-le
Raugi k Aspli tee 3 mü sauna ehitamiseks
- SA-le Kredex Kuivastu sadama
elektriauto laadimispunkti ehitamiseks
- Elektrilevi OÜ-le Kuivastu
sadama elektriauto laadimispunkti
elektrivõrguühenduse ehitamiseks.
Anti korraldus muuta Raegma k
Kaasiku kü jagamise otsust (Raegma
külatee – transpordimaa).
Otsustati muuta Pädaste k Tamme
mü tagastamise korralduse sõnastust.
Kehtestati Liiva ja Hellamaa
raamatukogude avaliku internetipunkti kasutamise eeskiri.

12. september
Otsustati jagada:
- Igaküla Mäe kaheks: Mäe ja MäeEnnu
- Nautse k Kästiku-Mihkli kaheks:
Kästiku-Mihkli ja Sallo-Mihkli.
Kinnitati projekteerimistingimused:
- Soonda k OÜ-le Muhu Puu kuuluva Platsi mü end. noorloomalauda
rekonstrueerimiseks tehnoülevaatuspunkti ehitamiseks,
- Nurme k Eha mü elamu rekonstrueerimiseks.
Väljastati ehitusluba:
- Uue Kodu Planeerimise OÜ-le
Raugi k Aspli tee mü-l ja Aspli tee 3
mü-l tuletõrje veemahuti ja täitmistorustiku ehitamiseks,
- Rässa k Kalevi mü suvila ehitamiseks,
- Rässa k Ranna mü suveköögi
ehitamiseks,

- Rässa k Uue-Laasu mü paariselamu ehitamiseks,
- Saarte Liinid AS-le Kuivastu
sadama mü elektriauto laadimispunkti platsi ehitamiseks.
Väljastati kasutusluba:
- OÜ-le ViaRivera Invest Kallaste
k Kadakamarja mü saunale
- Elektrilevi OÜ-le Raugi k Aspli
tee 3 mü elektrivõrguühendusele.
Kooskõlastati puurkaevu asukoht
Rässa k Hansu mü-l.
Otsustati tühistada 3. juuli 2012
korraldus nr 181 „Lepiku k VäljaMänniku kinnistule sundvalduse
seadmine tehnovõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks Eesti Energia
Jaotusvõrk OÜ kasuks“.
Eraldati summasid reservfondist
(lasteaia renoveerimiseks, teedele
rajatiste majanduskuluks, katlamajale inventariks, heakorrale inventariks, elamu- ja kommunaalmajanduse
kalmistute rajatiste kulule).

25. september
Väljastati kasutusluba MTÜ-le
spordiklubi TC 2000 Tamse külas
Staadioni maaüksuse tenniseväljakutele.
Kinnitati riigihanke nr 135619
„Muhu ja Ida-Saaremaa Sotsiaalkeskuse projekteerimis-ehitustööd”
volitatud isiku ning pakkumuste
avamise ja menetlemise komisjoni
koosseis. Otsustati volitada AS-i
Telora-E projektijuht Väino Juhkentali isikus teostama ja esindama
Muhu Vallavalitsust riigihanke nr
136842 pakkumuste avamise ja
menetlemisega seotud toimingutes
ning moodustada pakkumuste
avamiseks, pakkujate kvalifitseerimiseks, pakkumiste vastavaks tunnistamiseks ja eduka pakkumuse
väljaselgitamiseks komisjon: komisjoni esimees Indrek Võeras – Muhu

Vallavalitsuse ehitusspetsialist, Raido
Liitmäe – Muhu vallavanem, Väino
Juhkental – AS Telora-E projektijuht.
Kinnitati projekteerimistingimused:
- Lõetsa k Nurga mü kanalisatsioonisüsteemi ehitamiseks,
- Kesse k Vanaõue mü puhkemaja
ehitamiseks.
Väljastati kirjalik nõusolek puurkaevu rajamiseks:
- Pädaste k Lahe mü-le,
- Tupenurme k Andruse mü-le,
- Rässa k Lahenurga mü-le.
Väljastati ehitusluba:
- Uue Kodu Planeerimise OÜ-le
Raugi k Aspli tee mü tuletõrjeveemahuti ehitamiseks,
- Elektrilevi OÜ-le Lahekülas Lahe
alajaama fiidri F2 pingekvaliteedi
parendamiseks.
Kinnitati sotsiaalkomisjoni ettepanekud sotsiaaltoetuste maksmiseks.
Eraldati toetusi külade juhtimiseks
ja täiendõppeks
Otsustati jagada Levalõpme k
Vanatoa: Paeserva ja Vanatoa.
Otsustati määrata Aljava k MihkliMardi kinnistu uueks koha-aadressiks
Mardi.
Anti nõusolek Suuremõisa-Laheküla tee katastriüksuse isikliku
kasutusõigusega koormamiseks
Elektrilevi OÜ kasuks tehnovõrkude
paigaldamiseks vastavalt asendiplaanidele.
Muhu valla noorsootöö kvaliteedi
hindamise projekti raames moodustati enesehindamise läbiviimise
komisjon koosseisus Jaana Palu
(esimees), Arnek Grubnik, Tiina Jõgi
ja Lembitu Valdmets.
Loobuti Saaremaa Ralli toetamisest vahendite puudumise tõttu.
Otsustati toetada Eesti Biograafika
Stipendiumi fondi.
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Tark ei torma
Kui te mõnel sügisesel õhtutunnil
kuulete õues valju huilgavat häält,
siis ilmselt ei ole tegemist lõunasse
lendavate kurgede, vaid päästjatega, kes vilkurite ja sireenidega
järjekordsele tahmapõlengule
sõidavad.
Korstnast paistev leek on märk
sellest, et maja- või korteriomanikul
on jäänud tegemata hulk väga
vajalikku tööd. Kui päästjad peavad juba korstnaid kustutama
sõitma, on see päästjate aja raiskamine, sest sellist asja saab ja tuleb
vältida.
Mõelgem korraks sellele, et samal
ajal, kui päästjad teie tegemata töö
vilju koristavad, võib kilomeetreid
eemal juhtuda tõsine õnnetus, kuid
päästjad ronivad parasjagu teie
korstna otsas. Kas see tundub
mõistlik?
Arvestada tuleb, et peale suure
päästemasina külaskäiku sõidab
teie kodu ette veidi väiksem auto
ning ametnik alustab teie suhtes
väärteomenetlust, et välja selgitada,
kuidas ja miks teie korsten põlema
läks. Väärteomenetlus võib päädida
ka rahatrahviga.
Kui midagi on pahasti, otsitakse
ikka välja seadused, mis kohustavad
kodanikku üht või teist tegema.
Kehtivas tuleohutusseaduses on
kirjas, et eramus võib neli aastat
ise oma kütteseadmeid puhastada

ja kontrollida, kuid viiendal aastal
peab seda tegema kutsetunnistusega korstnapühkija. Seda kõike peab
tegema nii sageli, et oleks välistatud
tahmapõlengu oht. Kortermajades
peab kutseline mustnina käima igal
aastal, mõlemal pool annab korstnapühkija omanikule ka vastava
paberi, et töö on eeskujulikult tehtud. Kui pühite oma korstnat eramajas ise, siis pange ka kuhugi kirja,
millal seda viimati tegite.

Mida teed, teed endale
Samas peab ise oma küttesüsteemi kallale asudes seda hästi
tundma, selgeks tuleb teha, kus
asuvad korstna lõõrid, millised
küttekeha osad üldse tahma koguvad ning kuidas neile ligi pääseb.
Seetõttu tulekski esmalt kutsuda
korstnapühkija, kes teile elementaarse selgeks teeb.
Kui pliit või ahi ei tõmba või ajab
suitsu sisse, on kuri juba karjas. Siis
peaks esimesel võimalusel tahmatöö ära tegema.
Korstna pühkimine ja küttekehade hea tervise eest seismine ei ole
mitte ametnikule ega seadusele
vajalik. Seda tuleb teha ikka selleks,
et katkisest ahjust-pliidist ja seest
pigitanud korstnast ei saaks algust
tulekahju.

Jäta meelde:
Hoolda küttekollet vastavalt
vajadusele.
Korstnat võib eramus ise
puhastada.
Ridaelamus ja korteris peab
kutsuma korstnapühkija kord
aastas.
Kasuta vigade parandamiseks
elukutselist pottseppa.
Põlevmaterjali koht ei ole
küttekolde läheduses.
Lahku kodust alles siis, kui
kütmine on lõppenud.
Ära küta ahju liimpuidu, saepuruplaadi ega olmejäätmetega.
Küta parasjagu, pigem vähe ja
sagedamini.
Tühjenda küttekolle söest pärast
nende jahtumist.
Veendu, et tuhas poleks hõõguvaid tükke.
Rikkis küttekollet ei tohi kütta.
Sulge siiber alles siis, kui ahjus
pole enam lahtist tuld või siniselt
hõõguvaid söetükke.
Küsimuste tekkides helista
julgesti päästeala infotelefonile
1524.
Evelin Trink
Lääne päästekeskuse
pressiesindaja

Oktoobris jõuab kätte enesekontrolli
tuleohutusaruande esitamise tähtaeg
Sel aastal peavad asutused ja
ettevõtted esimest korda päästekeskustele esitama enesekontrolli
tuleohutusaruande, esitamise
tähtaeg on 30. oktoober.
Nõue tuleneb kaks aastat tagasi
kehtima hakanud Tuleohutuse
seadusest ja paneb selle kohutuse
ehitiste ja hoonete omanikele,
esitamiseks on antud ajavahemik 1.
jaanuar kuni 30. oktoober.
Enesekontroll tähendab isiku
kohustust kontrollida tema valduses olevat kinnisasja, ehitist, ruumi,
seadet ja nende kasutamise ohutust
ning nõuetekohasust. Enesekontrolli tuleohutusaruanne tuleb esitada ehitiste kohta, kus paiknevad
lasteaiad, koolid, majutusasutused,
ravi- ja hoolekandeasutused,
kaubanduskeskused, suuremad
põllumajandus- ja tööstushooned,
kõrghooned ja maa-alused garaazhid
ning elutähtsat teenust pakkuvad
asutused.

Täpsemad kriteeriumid sätestab
Riigi Teatajast hõlpsasti leitav
siseministri määruse „Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid“ lisa 2. Sama
määruse lisa 1 sätestab aruandluse
vormi. Enesekontrolli tuleohutusaruandeid ei pea esitama eramud,
korterid ja väiksemad asutusedettevõtted. Juhendmaterjal koostamise ning näidisaruanne kohta on
kättesaadav Päästeameti kodulehel
www.rescue.ee/enesekontrolli-info
Tuleohutusaruande esitamise
kohustus on ehitise valdajal. Kui
valdajaid on mitu, peab ehitise
omanik määrama tuleohutusaruande koostamise ja esitamise
eest vastutava inimese, kes koostab
ja esitab ehitise kohta ühise tuleohutusaruande piirkondlikule
päästekeskusele. Pärnumaal, Saaremaal, Hiiumaal, Läänemaal,
Raplamaal ja Järvamaal tuleb

aruanne esitada Päästeameti Lääne
päästekeskusele. Seda võib teha
kas elektrooniliselt e-posti kaudu
(digitaalselt allkirjastatud pdffailina) aadressile laane@rescue.ee
või paberkandjal postiaadressile
Pikk 20A, Pärnu.
Esitatud aruannete põhjal hindab
tuleohutusjärelevalve ametnik
asutuse või ettevõtte tuleohutusalast olukorda ja teeb otsuse
tuleohutusülevaatuse läbiviimise
vajalikkuse kohta.
Küsimuste ja probleemide korral
annavad nõu piirkondliku päästekeskuse tuleohutusjärelevalve
ametnikud, kelle kontaktandmed
on kättesaadavad Päästeala infotelefonilt 1524 või Päästeameti
kodulehelt.
Aruande esitamata jätmise või
valeandmete esitamise korral võidakse isikut karistada rahatrahviga
kuni 2000 eurot.
Lääne päästekeskus

Teabe koondamine
aitab võidelda
võõrliikidest tuleneva
ohuga Euroopas
Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuses (JRC)
tööd alustanud Euroopa võõrliikide teabevõrgustik EASIN on
Euroopas esimene omalaadne
ning tähistab olulist etappi
invasiivsetest võõrliikidest
tuleneva ohu vastu võitlemisel.
Aastas hinnanguliselt 12 miljardi
euro suurust majanduslikku
kahju põhjustavad võõrliigid on
elurikkuse ja loodusvarade jaoks
tõsine ohuallikas.
Invasiivsed võõrliigid põhjustavad üha suuremaid probleeme
meie loodusvaradele, inimeste
tervisele ja majandusele. Võrgustikuga hõlbustatakse võõrliikide kaardistamist ja liigitamist, indekseerides rohkem kui
40 elektroonilises andmebaasis
registreeritud andmed. Võrgustiku olulisima osa moodustab
rohkem kui 16 000 liiki hõlmav
kataloog.
Võrgustiku veebipõhiste
vahendite ja teenuste puhul
järgitakse rahvusvaheliselt
tunnustatud standardeid ja
protokolle. Andmeid saab kasutada tasuta, kuid need jäävad
nõuetekohaselt viidatud ja
võrgustikuga seotud allika
omandusse.
Uude keskkonda sattunud
ehk võõrliikide arv suureneb
kogu maailmas. Euroopas
registreeritud 16 000 võõrliigist
enamik ei ole uue keskkonna
jaoks märkimisväärne riskiallikas. Osa neist kohanevad aga
nii edukalt, et muutuvad bioloogilisest kurioosumist tõeliseks ohuks, mis võib raskelt
kahjustada kohalikke ökosüsteeme, viljasaaki ja kariloomi
ning ähvardada kogu keskkonda
ja sotsiaalset heaolu. Elupaikade
muutmine ja invasiivsed võõrliigid on ka bioloogilise mitmekesisuse vähenemise kaks
peamist põhjust.
Pressiteatest

Muhu Farmid müüdud
OÜ Muhu Farmid uus
omanik on AS Saaremaa
Lihatööstus, kes omandas selle
aktsiaseltsilt Ühinenud Farmid.
OÜ Saaremaa Lihatööstus
omandas tehinguga Hellamaal
asuva farmikompleksi koos
sinna juurde kuuluvate maade ja
rendimaadega ning 180-pealise
maheveisekarjaga.
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Eelteade kavandatavast kirjandusüritusest
Liiva Raamatukogus
27. oktoobril (laupäev) algusega kell 11 “Karl Ristikivi 100”
Ettekanded K. Ristikivi elust, loomingust, loomingu tähendusest:
Kadri Tüür, Eda Maripuu, Ainu Kään.
[Ürituse kuupäeva, kellaaega täpsustage mõnel eelneval päeval
raamatukogu telefonil 45 30686].
Olete oodatud!
Raamatukogus ka näitus K. Ristikivi loomingust.

Collester OÜ

Autoremont

Kere, veermiku ja mootori
remonttööd
Varuosade tellimine
Sildade reguleerimine
Rehvitööd
Piduristend
Heitgaaside mõõtmine
Ehitusteenused
Kerevenituspink
Ekskavaator-laaduri teenus Diagnostika
Transport (kraana + kallur)
Klaaside vahetus
Minitraktori teenus
Võimalik ka ise meie juures
Avant 520:
oma autot remontida
Laadimiskopp
Töökoda asub Soonda külas
Muruniiduk (ketid või terad) vanas lauda kompleksis.
Ekskavaator
Pinnasesilur
Pinnase kobestaja
Võimalik rentida koos juhiga
või ilma.
5067 502 - paavo@collester.ee
5273 775 - alan@collester.ee
Kui teil on aega vähe, siis tuleme ise autole järele, teeme
korda ja toome pärast tagasi.
Pakume ka treilerveo teenust uue Brentexi treileriga.

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
Hellamaa
13. oktoobril kl 10 jumalik

liturgia.
Liiva hooldekodu
13. oktoobril kl 13 palveteenistus.
Rinsi
27. oktoobril kl 10 jumalik
liturgia, koguduse nimepäev.
Ülempreester Andreas Põld
tel. 45 33 743, mob. 56 606 703
e-post andreas@eoc.ee

IN MEMORIAM
Meie hulgast lahkusid
14. septembril 90-aastane Akiliina Kolk.
17. septembril 76-aastane Saima Avilo.
19. septembril 76-aastane Ahto Tarvis.
28. septembril 92-aastane Liidia Sander.
Tunneme kaasa omastele!

Talvekuu juubilarid ja sünnipäevalapsed
Alviine Jürjestaust 100 (8.11)
Salomonia Õue
95 (11.11)
Elviine Soop
90 (13.11)
Liine Rannama
89 (23.11)
Armilde Ausmeel 86 (11.11)
Fride Saksakulm 86 (16.11)
Aino Saksakulm 86 (29.11)
Aralt Hobustkoppel 84 (9.11)
Asta Mägi
81 (14.11)
Aino Veski
81 (25.11)
Estrid Põlluäär
81 (29.11)
Ellen Roi
80 (24.11)
Aino Äkke
80 (25.11)
Helmut Noot
80 (27.11)

Astra Vingisaar
Meinhard Muda
Senta Room
Reet Väli
Sulev Prii

75 (3.11)
75 (4.11)
70 (10.11)
65 (14.11)
60 (25.11)

Palju õnne!

Killustikku erinevad fraktsioonid,
kruusa, liiva ja sõelutud mulda
Puhastame kraavid, teeääred ja
põllud võsast.
Ostame:
Kellel soov enne sügistormide
Parima hinnaga raieõigusi
tulekut ohtlikuks muutunud puid või
Metsamaad Ahendas ja mujal
oksi saagida, siis andke teada.
Muhus, ka läbiraiutud kinnistuid
Metsamaterjali
Info:
50
97
679
või
Müüme:
erkki.noor@bmw.ee
Kuiva küttepuud pikkusega 0,3 www.muhuvarahaldus.ee
3 meetrit.

Teostan erinevaid ehitus-, remondi- ja abitöid. Tel 5350 2787.

Lipupäev
Oktoobrikuu kolmas laupäev – hõimupäev
Hõimupäev on soome-ugri rahvaste ühtehoidmise päev. Sellega
väärtustame ühist pärandit ning avaldame toetust soome-ugri rahvaste
kultuurilistele püüdlustele.

Üks ajastu on ennast
vaikusesse kokku kerind
Liidia Sander (1. märts 1920 - 28. september 2012)
Paljud meist mäletavad Sinu aja
kirkaid ja helgeid hetki. Mõnda
teavad meie emad: Sa olid esimene, kes vaatas meile silma,
kui sündisime Muhu haiglas.
Sind pidasime Muhus ikka
päris tohtriks, Sa oskasid kõiki
haigeid lohutada oma sõbraliku
ja tervendava sõnaga, Sul
jätkus ravimiseks tarkust ja
lahkust igaühe jaoks; Sa teadsid
alati, kuidas aidata või olla.

Eks olud olid Sinugi ümber
küllalt karmid - Inimeseks
olemine on ju omaette ime.
Su teekond vajus loojangute
suhu, nüüd oled teisel pool me
tajumise oskust. Jääb üksnes
loota, et Sinu jagatud armastuse
jõud hoiab meie mälestuste
tänumeelses valguses Sind ikka
elavana muhulaste hulgas.
Tuhat tänu Sulle!
Muhulane

Novembri Muhulase materjalid on teretulnud 30. oktoobri õhtuni.
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