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17. septembril
Muhu restorani
kaubahoovis
SÜGISLAAT

Kesse parv
Kesse laiu elanike huvidest
lähtuvalt tellis Muhu Vallavalitsus ettevõttelt GreenForest
transpordialuse, mida saab pukseerida paadiga, et viia saarele
loomasööta, ehitusmaterjale ja
sõidukeid. Parvega ei toimu
reisijate transporti. Eeskätt
kasutavad alust oma eraviisilisteks tegevusteks Kesse laiu elanikud marsruudil Virtsu-Kesse
(Virtsus on selleks kalasadam ja
Kessel lõunapoolne lauter).
Parve gabariitmõõtmed on
8000x3500x960 mm.
Parv on ujuv tänu kolmele
plastujukile, mis on pealt avatavad, luues võimaluse avastada
purunemist või leket (olemas
kontroll-luugid).
Järg lk 6.

2,7-tonnine maastur
parvel.

6. september 2011

Muhu leht

Muhu pätid
vallutasid Hiiumaad
Hellamaa
Külakeskuse
kuueliikmeline
meeskond
toimetas
kohvikus
nimega
“Muhu
Pätid” ja
pakkus
hiidlastele
muhu
rahvustoitu.
(NB! Ka
hiidlastel
on oma
Hellamaa!)
6. augustil toimus Hiiumaal juba
viiendat korda Kärdla kohvikutepäev. Kohvikutepäeva toetus tuleb
läbi Leader programmi ja eesmärgiks on toetada Hiiumaa ettevõtjaid. Enne kohvikutepäeva toimuvad koolitused kohvikuga seotud
teemadel.
Kohvikud ei ole ainult söögikohad, vaid kõigil neil on omad
teemad või tegevused. Eelnevalt
toimub konkurss kohvikute väljavalimiseks. Kohvikupidajad
esitavad komisjonile oma kohviku
tutvustuse. Igakord võetakse üks
kohvikupidaja ka väljastpoolt

Hiiumaad. Sel aastal tuli kutse
Muhumaale.
Hellamaa Külakeskuse baasil sai
kokku pandud kuueliikmeline
meeskond, kes läks Kärdlasse
Muhumaad esindama. Meie teema
oli muhu pätid ja nimigi sai pandud
„Muhu Pätid“. Pakkusime kohvikus peamiselt Muhu rahvustoite –
päris õiget tuhlihapurokka, sooja
õlut, mustikasuppi ja pannileiba.
Mõni väljamaa lidin ja nostalgiat
tekitav mulksukohvi olid ka nimekirjas.
Käsitööpoolel olid esindatud
muhu pätid, mille valmistamist nägi

kohapeal. Lisaks oli külastajatel
võimalik osaleda õnneloosis, mille
peaauhinnaks oli paar pätte. Õnneloosist sai osa võtta siis, kui oli
tõlgitud veidi muhu keelt. Päris
vahva oli näha ja kuulda, kuidas
kohalikud helistasid muhulastest
sõpradele ja küsisid sõnaseletust.
Tuli välja, et see muhu keel on päris
keeruline.
Päev oli pikk ja väsitav, aga
samas väga huvitav. Muhulased
jätsid kindlasti Hiiumaale maha
oma pätijäljed, mida siiani meenutatakse.

Tiina Jõgi

Ka Hiiumaal on pätte kantud
ISSN 1736-289X

Hiiumaa ligi 40 seltsi hulgas on
pätakavallamehed - Pühalepa valla
Suuremõisa ümbruse elanikud.
Katkend Endel Saare raamatust
"Hiiumaa - kiviajast tänapäevani":
”Selliseid jalavarje oli mugav
kanda ja nendega oli kerge lume

sees astuda. Pätakate tegemiseks
kasutati suuri villaseid sokke,
millele õmmeldi riidest kate ümber,
ja tugevamast materjalist, näiteks
nahast, tallad alla. Pätakavarred
tõmmati üles üle püksiotste - siis
lumi ei pääsenud jalanõudesse.

Pätakate sisse pandi tavaliselt kaks
paari villaseid sokke - nii oli talvel
soe metsatööle minna.”
On teada, et pätid olnud talvel
külmaga palju soojemad kanda kui
nahast saapad, millega hiidlased
muidu uhkelt ringi käisid.
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IX Muhu jooksu
tulemused

Täiskasvanud õppija nädal tuleb taas!

20. august 2011. a
Kokku osales 9. Muhu
jooksul 159 osavõtjat, sh.:
Põhijooks (17,2 km) - 53
jooksjat;
Rahvajooks (6,3 km) - 82
jooksjat;
6,3 km kepikõndijad ja
matkajad - 24 osalejat.

Võitjad
Põhijooks (17,2 km)
Mehed
I Ando Õitspuu 1.00.10,0
II Kalev Õisnurm 1.02.15,0
III Raivo Alla 1.02.27,0
Naised
I Kaire Matson 1.16.08,0
II Taimi Kangur 1.19.18,0
III Anne-Li Tilk 1.24.31,0
Noormehed
I Romet Raun 1.14.02,0
II Sander Veskimeister
1.30.33,0
Meesseeniorid
I Kalev Õisnurm 1.02.15,0
II Innar Sepp 1.03.11,0
III Jüri Linde 1.08.55,0
Naisseeniorid
I Taimi Kangur 1.19.18,0
II Anne-Li Tilk 1.24.31,0
III Triin Peterson 1.32.37,0
Parim muhulane
23. Karli Kütt 1.22.11,0
Rahvajooks (6,3 km)
Mehed
I Ahto Jakson 0.22.08,0
II Rene Busch 0.22.39,0
III Madis Osjamets 0.23.45,0
Naised
I Kersti Jääger 0.28.41,0
II Anne Oidekivi 0.29.01,0
III Helen Oll 0.31.35,0
Noormehed
I Daniel Hütt 0.26.13,0
II Matiss Shteinharde 0.26.39
III Jarmo Ling 0.31.07,0
Neiud
I Una Shteinharde 0.35.03,0
II Karen Saksakulm 0.38.02,0
III Maarjali Vaht 0.38.04,0
Parim muhulane
M Madis Osjamets 0.23.45,0
N Anne Oidekivi 0.29.01,0
Aktiivsem Muhu asutus Muhu Põhikool (10 osalejat)
Vanim osaleja - Del Maltis
(sünniaasta 1931)
Noorim osaleja - Sander
Must (sünniaasta 2005).

7. – 14. oktoobrini
Õppimine seob põlvkondi!

30. juulil sündis Sandra
Kruusimaa ja Mikko Pilt’i
perre poeg Preston Pilt.
2. augustil sündis Sirle ja
Mart Kesküla perre poeg
Andero Kesküla.
15. augustil sündis Kertu-Liis Saat’i ja Eiko Toomi
perre poeg Tristan-Erik
Toom.

Avaüritus 7. oktoobril Raplamaal
E-õppe päev 12. oktoobril
Grundtvigi päev 13. oktoobril
XV täiskasvanuhariduse foorum 14. oktoobril Tallinnas
Maakondlike ürituste info: TÕN-i Saaremaa koordinaator Meelis Kaubi
5185954, meelis@saare.ee
NB! Saaremaa aasta õppija 2011 nominentide hulka esitati Muhu vallast
Sulev Vahtra.

Vallavalitsuse istungitelt
2. august
Kinnitati Mõisaküla Siljavälja mü
jagamine: Siljavälja, Sepa ja
Koasiku.
Lubati muuta Vahtraste k Tõnu
ja Kesküla katastriüksuste (kü)
piire.
Otsustati korraldada Igaküla Mäe
mü DP avalik väljapanek 22.8 – 4.9.
Kinnitati Levalõpme k Kalda mü
uueks nimeks Kiku.
Väljastati kirjalik nõusolek Lõetsa
k Mäe puurkaevu rajamiseks.
Tunnistati kehtetuks OÜ-le
Muhu Puu väljastatud ehitusluba
Soonda k Platsi end. noorloomalauda rekonstrueerimiseks.
Väljastati ehitusluba OÜ-le
Collester Soonda k Platsi end.
noorloomalauda rekonstrueerimiseks.
Lubati Statkom Vara OÜ-d
korraldada küünikontsert Aljava k
Aljava küünis 12. augustil.
Kinnitati ametisse Muhu põhikooli direktoriks vaba ametikoha
täitmiseks väljakuulutatud konkursi võitja Andres Anton.
Muudeti määrust „Mobiiltelefonide kasutamise kulude hüvitamise piirmäärad ja kord”.
11. august
Lubati muuta Vahtraste k Tõnu
ja Kesküla kü-te piire.
Kinnitati
projekteerimistingimused Nautse k Miku mü
puhkemaja ehitamiseks.
Väljastati kaevetööde luba
- Elter Networks AS-le Liiva ATJ
likvideerimiseks ja ümbertõstmiseks vastavalt Liiva ATJ likvideerimise ehitusprojektile nr 031106;
- OÜ-le Kureltole 10 kV kaabli
toomiseks ja Pärase alajaama
paigaldamiseks.
Kehtestati kantselei poolt paku-

tavate paljundusteenuste hinnad:
1. must-valge A4 koopia või print
– 12 senti/leht
2. mustvalge A4 kahepoolne
koopia või print – 20 senti/leht
3. must-valge A3 koopia või print
– 25 senti/leht
4. värviline A4 koopia või print –
40 senti/leht
5. värviline A3 print – 65 senti/
leht
6. skaneerimine – 12 senti/leht.
Otsustati suurendada 2011. a
eelarvet sihtotstarbeliste vahendite
arvelt.
25. august
Otsustati seada sundvaldus
avalikes huvides vajaliku tehnovõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks
- Ridasi k Tõnu kinnistule.
Sundvaldus seatakse Eesti Energia
Jaotusvõrk OÜ kasuks 0,4 kV
pingega maakaabelliini ehitamiseks,
rekonstrueerimiseks ja majandamiseks vastavalt asendiplaanile;
- Hellamaa k Lehekopli kinnistule
Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ
kasuks 0,4 kV ja 10 kV pingega
maakaabelliinide ja komplektalajaama ehitamiseks, rekonstrueerimiseks ja majandamiseks vastavalt asendiplaanile.
Anti nõusolek Linnuse k LinnuseNurme tee ja Ridasi k NurmeAljava tee koormamiseks isikliku
kasutusõigusega Eesti Energia
Jaotusvõrk OÜ kasuks 0,4 kV
maakaabelliinide paigaldamiseks
tee alasse vastavalt asendiplaanile.
Otsustati korraldada Koguva k
Nuka, Sauna, Vana-Käspri, SuureAndruse ja Arbu ning Rootsivere k
Tiigi ja Sauna-Välja mü-te DP
eskiislahenduse avalik väljapanek
5.-18. septembrini 2011 ning
tulemuste arutelu 19. septembril kl

13 Muhu vallavalitsuse maa- ja
planeeringuosakonna ruumides.
Väljastati ehitusluba Eesti Energia
Jaotusvõrk OÜ-le Suuremõisa,
Nurme ja Ridasi k Ridasi alajaama
fiidri rekonstrueerimiseks pingeparandusprogrammi raames.
Otsustati kooskõlastada riigi
omandisse jäetavate mü-te pindalad järgmiste mü-te osas:
- Hellamaa Väike-Rehe 5,06 ha
- Lõetsa Veskipõllu 3,63 ha
- Rootsivere Punga 63,31 ha.
Otsustati määrata plaanimaterjali
alusel moodustatavate mü-te
nimedeks:
- Hellamaa k Väike-Rehe
- Rootsivere k Punga
- Tusti k Piilu
- Kuivastu k Tuulemetsa
- Kallaste k Sarviku
- Suuremõisa k Rajametsa.
Kinnitati
projekteerimistingimused:
- Piiri k Muhu Puidukoda OÜ-le
kuuluva Puidu mü katlamaja
ehituseks
- Liiva k Muhu Maa OÜ-le
kuuluva Meierei mü-l asuva end
meierei hoone katuse rekonstrueerimiseks ja parkla ehitamiseks.
Otsustati moodustada ajutine
komisjon avaliku korra ning koerte
ja kasside pidamise eeskirjade
väljatöötamiseks.
Väljastati ehitusluba Oina k Jüri
taluhoone rekonstrueerimiseks.
Anti kirjalik nõusolek Tamse k
Kivisambla mü abihoone ehitamiseks.
Võeti vastu vallavalitsuses
kuvariga töötajate prillide hüvitamise kord.
Vallavalitsuse ja volikogu istungite
protokollid, otsused, määrused ja
korraldused on kättesaadavad
internetist www.muhu.ee dokumendid - dokumendiregister.
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Eesti lipu kasutamisest
Eesti lipu kasutamise põhimõtted
ja üldnormid on riigikogu sätestanud seadusega. Õigusaktiga
kehtestatud Eesti lipu kasutamise
korra järgimine väärtustab, lihtsustab ja ühtlustab sinimustvalge
lipu kasutamist.
Eesti lipu heiskamisega anname
teada oma isiklikest rõõmu- ja
kurbusepäevadest, samuti ühisest
väärtuspildist ja minevikukogemusest. Näiteks heiskame sinimustvalged lipud pulmade, sünnipäevade, suguvõsakokkutulekute
puhul – sellega teavitame oma
kodukanti perekondlikest sündmustest. Lipu heiskamisel leinalipuna väljendame kaastunnet. Aga
näiteks vabariigi aastapäeval või
emadepäeval heiskame lipud
ühtsustunde väljendamiseks: meile
kõigile on oluline Eesti Vabariik,
selle väljakuulutamine ja selle

põhiseaduslikud väärtused.
Lühidalt: Eesti lipu heiskamisega
väljendame meile olulisi tundeid,
sõnumeid ja mõtteid.
Eesti lipu kasutamise korra
sätestab seadus. Täpsemaid suuniseid Eesti lipu igapäevaseks
kasutamiseks annab hea tava, milles
on selgitatud lipu kasutamise nn
ideaaljuhte. Ikka selleks, et teada,
kuhupoole püüelda ja millest eeskuju võtta. Tava arvestab ka
rahvusvaheliselt ja ajalooliselt välja
kujunenud lippude kasutamise
traditsioonidega. Kuid ei seadus ega
hea tava anna vastuseid kõikide
lipu kasutamise üksikküsimuste
kohta. Seepärast tulebki appi võtta
ka terve mõistus. Eesti lipud
heisatakse üldjuhul päikesetõusul
või kell kaheksa. Kuid näiteks suguvõsa kokkutulekul on paslik lipp
heisata hoopis kokkutuleku algu-

ses. Seadus ega hea tava ei kõnele
sellest midagi.
Eesti lipu heiskamisel on kokku
lepitud üldistes reeglites. Reeglite
eesmärgiks on väärtustada ja
lihtsustada lipu kasutamist, mitte
aga pärssida seda. Kui neist
kokkulepitud reeglitest ei ole
võimalik kinni pidada, siis tasub
lipp ikkagi heisata. Näiteks kui
lipud heisatakse lipupäeva hommikul kella kaheksaks, aga teie saate
lipu heisata alles kella üheksaks, siis
on korrektne, et heiskate lipu kell
üheksa ehk esimesel võimalusel.
Sest oluline ei ole ju lipu heiskamise
täpne aeg, vaid lipuheiskamine ise
ja sellega väljendatav mõte. Oluline
on veel, et lipp oleks puhas ja terve
ning lipuvardale või -mastile sobiva
suurusega.

Eesti lipu kasutamise
meelespea
· Igaüks võib heisata Eesti
lipu
· Heiska Eesti lipp pidupäevadel
· Suhtu lipusse austusega
· Heiska lipp päevavalguse
ajaks
· Jaaniõhtul Eesti lippu ei
langetata
· 24. veebruaril, 23. juunil
ja 20. augustil heisatakse Eesti
lipp kõikidele elu-, äri- ja
büroohoonetele.
Vaata lisaks
Eesti lipu kasutamisest
Riigikantselei veebilehel
valitsus.ee/eestilipp

Gert Uiboaed
Riigikantselei sümboolikanõunik

Projektiaeg ei soosi riigi jätkusuutlikkust
Võimalik, et meie aega hakatakse
nimetama projekti- või programmiajaks (nagu oli pronksi- ja
rauaaeg). Programmiaeg ei saa kaua
kesta, sest on PEALISKAUDNE,
FORMAALNE, KATKENDLIK.
Võimalik, et külakiikede, palliplatside, loodusradade, kõlakodade
jms valmistamine võiks ka edaspidi
toimuda programmide alusel, ent
ühiskonna transformatsiooniks
vajalike eelduste loomine ja hoidmine eeldab sootuks teistsugust
“lähenemist”, süsteemset mõtlemisviisi ja professionaalset, järjekindlat, edasi- ja tagasisidestatud
tegevust.
Peost-suhu mõtlemisviis ja
nägude tegemine, mis programmide
ja projektidega tahes-tahtmata
kaasas käib, on just see, mida eesti
perekonnad ja kogukonnad taunivad.
Riigi jätkusuutlikkust iseloomustab produktiivse tegevuse osakaal.
Kelle huvides on nii seatud, et
ausalt tegutsemise korral ei ole
väikeettevõtjal võimalik ellu jääda?
Püsimajäämiseks oleks vaja
võimalikult kiiresti võtta meetmeid
selleks, et ettevõtlus saaks “uue
hingamise”.
Vaja oleks aduda vähemalt seda,
et
* ettevõtluse edendamiseks oleks
vaja tegeleda mitte pelgalt ettevõtlusega, vaid kõige sellega, millest
ettevõtlus sõltub, sh sotsiaalse
problemaatikaga;
* juhtimise objektiks saavad olla
vaid protsessid;
* juhtimisel on mõtet vaid kor-

rektse täitmise korral;
* efektiivsus on infrastruktuuri
funktsioon;
* tootmise otstarbekuse, mahu,
kvaliteedi, aja, koha, intensiivsuse,
rütmi jms üle saab otsustada vaid
metasüsteemide süsteemis (supersüsteemis).
Jätkusuutlikus riigis peaks igal
kodanikul olema lisaks elukestvaks
enesetäiendamiseks vajalikule
üldhariduslikule ettevalmistusele
ka erialane, kutsealane ja ametialane
ettevalmistus. Kõigile on vajalik
veel loomealane, tunnetusalane,
tööalane, mängimisalane, hügieenialane, kaitsealane, perekonna-,
kultuuri- ja ühiskonnaalane ning
meditatsioonialane ettevalmistus.
Jätkusuutlik saab olla vaid selline
riik,
* mis on humaanne, kus austatakse inimese, sh veel sündimata
inimese õigust elule;
* milles igaühel on küllalt palju
iseseisvust ja vabadust loominguks, arenguks ja eneseteostuseks,
* milles valitseb kõigile ühesugune kord ja selline korraaustus,
milles JOKK-käsitlusi ei sallita,
* milles igaühelt, sh saadikutelt
ja ametnikelt, ka ajakirjanikelt,
eeldatakse arukust, haritust ja
riigimehelikkust, mille juurde
kuulub ausus.
Eesmärgiks peaks olema inimene,
kes
* sobib elama siin, Eestis, nii
ühiskonna liikmena kui ka kultuuri
esindajana;
* on küllalt haritud, infor-

meeritud ja kogenud, et ette näha ja
aru saada võimalustest ja piiridest,
mõõdust ja ohtudest,
* oskab, suudab ja tahab teha
tööd;
* tahab rajada, hoida ja kaitsta
oma kodu ja kodumaad, õiglust
ning õigust olla vaba ja iseseisev;
* kaitsta nõrgemaid;
* tunneb, austab ja kaitseb
loodust ja Loojat, kultuuri ja kultuuriväärtusi,
* hoiab oma ja teiste tervist;
* hindab au ja väärikust, vaimsust ja teisi aateid;
* hindab oma ja teiste aega.
Jätkusuutlikus ühiskonnas
peaksid iga tasandi saadikud ja
ametnikud aduma, et nad saavad
a) luua inimestele eeldusi produktiivseks tegutsemiseks
või
b) tekitada raskusi ja takistusi.
Iseseisva ja vaba riigina püsimajäämiseks oleks vaja igal regulatsioonitasandil võimalikult kiiresti
aru saada, et jätkusuutlik saab olla
vaid selline riik, milles on kõigil,
maal ja linnas, Virust Võruni, Vilsandist Narvani võimalik olla
informeeritud.
Paraku on kommunikatsioonisüsteemis eesmärgiks reklaamitulu
saamine ja kodanikel on usaldusväärse, operatiivse ja süsteemse
info kättesaamine ning arutlustes
osalemiseks vajalikul määral
informeeritud olemine enamasti
võimatu. Sellega kaasneb võõrdumine.
Eestluse häll - Maa, Küla ja Talu

- saab muutuda taas elamiskõlbulikuks, kui Eestis suudetakse
taastada maksukord, mis muudaks
kõik paigad põhimõtteliselt võrdseks ettevõtluskeskkonnaks. Maaelu on hääbunud kõlbmatu maksusüsteemi tõttu.
Siin ei ole olnud ega tule süüdistusi, aga ridade vahelt peaks paistma, et riigi tasandil on omakasule
suunatud tegevus saast, millest
oleks vaja vabaneda. Kas oleks vaja
rõhutada, et meetmeid oleks vaja
võimalikult kiiresti ning resoluutselt (mitte mängult)?
Kõrgema võimu kandjaks on
rahvas.
Ülo Vooglaid’i kõnest Tartus
Allikas: Sõltumatu Infokeskus
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Viinakuu juubilarid ja sünnipäevalapsed
Leida Palu
94 (1.10)
Janne Tüür 90 (15.10)
Hilda Kipper 89 (1.10)
Linda Väärtnõu 89 (15.10)
Amanda Tuul 86 (10.10)
Armilda Luht 86 (19.10)
Õnnela Armas 84 (21.10)
Leili Toom 83 (1.10)
Maimu Mägi 82 (20.10)
Laine Tüür 81 (16.10)
Lauri Einer 80 (16.10)
Linda Kollo 70 (2.10)
Meeli Auväärt 70 (3.10)
Ingrit Siig
65 (2.10)
Liia Keert
65 (8.10)
Lilja Heapost 65 (9.10)

Elle Leppik 60 (3.10)
Maimu Leena Susi 60
(26.10)
Eero Raun
60 (31.10)

Palju õnne!

Täname väga suurepäraselt hooldatud Sepamäe kalmistu
eest! See on üks kaunimaid Eestis. Soovime kalmistuvahile
Ivo Tammikule tervist ja jaksu!
Perekonnad Riives, Saar ja Tammai.

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

EAÕK
Lähimad pühad kirikukalendris:
8. september Jumalasünnitaja
sündimise püha
14. september Ristiülendamise püha

1. oktoober Jumalasünnitaja
kaitsmise püha
22. oktoober Jumalaema
Kaasani pühakuju päev
Hellamaa
17. septembril kl 10 jumalik
liturgia
Liiva hooldekodu
17. septembril kl 13 palveteenistus
Rinsi
NB! Nimepäeva teenistus
toimub laupäeval, 22. oktoobril
kell 10.
Head kiriku- ja kooliaasta
algust!
Preester Andreas Põld, tel 45
33743, 56 606 703, e-post
andreas.pold@mail. ee

IN MEMORIAM
Meie hulgast lahkus
20. augustil 65-aastane Viljar Nairis.

Täname 9. Muhu jooksu
toetajaid ja abilisi:
- Hr. Ivo Aulik ja OÜ Investonia
- OÜ Bivarix rattapood
- Bauhof
- OÜ Tempore
- AS Nordecon
- K-Rauta
- OÜ Käoking
- RN Reisid
- FIE Kaie Õun
- Muhu Käsitööselts „OAD ja
EED“ MTÜ
- AS Tiir
- OÜ Collester
- OÜ Kehte
- Väike Lillepood
- Heaolutoake
- OÜ Kiiskar
- OÜ Muhu Puidukoda
- Reine Väli
- OÜ Moekasti
- Kalakohvik
- GO SPA
- OÜ Muhu Jaanalind
- Saare Selver
- Politsei oma abilistega

- AS Saaremaa Teed
- Külasema külaselts
- Kaia Kollo
- Kaire Nurja
- kokatädid jt valla asutuste
tublid abilised
- Kuressaare Spordibaasid SA
- Käthe Pihlak
- Saarte Liinid
9. Muhu jooksul osales kokku
159 jooksjat: 17,3 km distantsil oli
53 osalejat, 6,3 km rahvajooksul 82
osalejat ning kepikõndijaid
matkajaid oli 24. Jooksu tulemused
on üleval valla kodulehel
www.muhu.ee ja Liiva kaupluse
juures infotahvlil.
Täname kõiki osalejaid, head
treenimist ja liikumist ning
kohtume 10. Muhu jooksul 2012.
aastal!
Muhu Vallavalitsus ja
SK MUHU

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.

Tunneme kaasa omastele!
Hind 30 eurosenti

