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Ükshommik
Mul meeldivad hääletud
hommikud
Kui elu läheb must mööda
Kuskil küll lauad on kaetud
Siin aga ei jooda ei sööda
Eilsed päevad kui redeli pulgad
Neid mööda võib ronida üles
Ja tulla jälle tagasi
Mälestused süles
Tänane päev on veel tühi
Kuid minemas omasoodu
Ükskord selleltki tolmu pühin
Ta vananeb nagu kõik loodu.
Hilja Tüür
Koguva Jaagult

Tõeline rahva
spordipidu
Juubelijooksu peakorraldaja SK
Muhu juhatuse esimees Kalev
Kütt jäi eelkõige rahule just
osalejate arvuga: “Rõõmustas
see, et võrreldes eelmise aastaga
oli tänavu 100 jooksjat rohkem
ja jooksma oli tuldud pea igast
Eesti otsast. Ilm oli jooksmiseks
samuti väga hea. Ka muhulased
olid tublid osalema. Eriti tahaksin
välja tuua Pallasmaa, Paenase,
Levalõpme ja Liiva inimeste
aktiivsust.”
Põhijooksu distantsil 17,2 km
sai ainsana aja alla tunni Tallinna
jooksuklubi Elujooks esindaja
Raivo Alla. Teine ja kolmas koht
kuulusid saarlastele: 2. Kalev
Õisnurm, 3. Henek Tomson.
Naistest saavutas esikoha JK
Sarma esindaja Annika Vaher.
Järgnesid Mari Sauga Tusti
külast ja Relika Mell Hiiumaalt
Emmaste külast.
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Muhu leht

15. GLOBE suvelaager
13.-15. augustil toimus Mändjalas
Muhu Põhikooli korraldatud 15.
GLOBE suvelaager, kus said kokku
loodushuvilised õpilased üle Eesti.
Laagris osalesid õpilased ja õpetajad 30 koolist. Neid juhendasid
Tartu Ülikooli teadlased ning
aktiivsemad GLOBE programmi
õpetajad. Peakorraldajateks olid
Muhu Põhikooli GLOBE õpetaja
Riina Hopp ning Eesti Füüsika
Seltsist Muhu kooli GLOBE programmi vilistlane Karli Kütt. Neile
olid abiks arvutiõpetaja Katrin Jõgi
ja kooli direktor Andres Anton.
Esimesel laagripäeval moodustati
osalejatest 10 gruppi, kuhu kuulusid erinevate koolide õpilased. Õpilastest ja õpetajatest moodustatud
seltskonnad tegutsesid ühiselt läbi
kõigi kolme laagripäeva. Avapäev
sisaldas kaht õppesessiooni, kus
õpilased omandasid teadmisi looduse uurimisest, nt veekeemia, veetaimestiku, mullastiku, kliima jm
kohta. Veel mängiti GLOBE mänge,
kus oli muuhulgas vaja GPSi kasutades orienteeruda ning erinevaid
taimi lehtede järgi ära tunda, samuti
toimus rollimängude ettevalmistamine.
Teisel päeval toimus ekspeditsioon, mis on ühtlasi laagri tähtsaim
osa. Uurimisretkel rakendasid
õpilased eelmisel päeval omandatud
teadmisi ning teostasid erinevaid
mõõtmisi, et analüüsida kohalikku
loodust ning võrrelda erinevaid
Maa sfääre. Uurimisretke tulemustest valmis igal rühmal ettekanne.
Tihedasse päevakavva mahtusid

veel ka satelliidi- ja rollimäng. Õhtul
toimus disko.
Viimasel laagripäeval katsuti
jõudu GLOBE-teemalises viktoriinis, esitati ettekanded ekspeditsiooni uurimistulemustest, juhendajad tegid kokkuvõtted laagrist
ning lõpuks autasustati parimaid ja
tänati juhendajaid. Kolmepäevane
laager lõppes traditsiooniliselt
ühise tordisöömisega.
Kokkuvõtteks võib öelda, et
GLOBE laager on saanud paljude
õpilaste jaoks suve oodatuimaks
sündmuseks, seega oleks tore näha
rohkem Saaremaa koole haridus- ja
keskkonnaprogrammis GLOBE
osalemas.
Soovime öelda suured tänud
Eesti GLOBE’i korraldajatele ning
eelkõige õpetaja Riina Hopile, tänu

kellele on meil võimalus sellises
toredas projektis osaleda.
Muhu Põhikooli GLOBE meeskond ja GLOBE Eesti tänavad omakorda 15. GLOBE suvelaagri toetajaid: Euroopa Sotsiaalfond, Tartu
Ülikool, Haridus- ja Teadusministeerium, Keskkonnaministeerium,
Saaremaa Tarbijate Ühistu, Muhu
Puidukoda, Muhu Põhikooli väikesed ja suured käsitöötegijad, Karja
Pagar, Vettel OÜ, Kuressaare
Turismiinfokeskus, Keskkonnaameti Kuressaare kontor, Muhu
Vallavalitsus, Kirsten Einer Lillepuu, Saaremaa orienteerumisklubi,
KIK, Loodusajakirjade MTÜ,
kirjastus Maalehe Raamat.
Elisa Kipper, Emma Maltis,
Eliis Paas ja Agnes Äkke
Muhu kooli globelased

GLOBE'i õpilased mikrokliima mõõtmisi tegemas,
esiplaanil Agnes Äkke Muhu koolist.
Emma Maltis

Külaelu on tõusuteel

Kevadel kirjutasin Saarte Hääles
arvamusloo „Kas külaelu on
tõusuteel?“ Kange tahtmine oli loo
pealkirjast esimene sõna ja
küsimärk ära võtta, aga ei riskinud.
Nüüd, hilissuvel, olen rõõmus, et
need võibki kaotada. Pädaste küla
noored said hakkama sellega, et

võtsid küla praegused ja endised
elanikud kokku. Vahe pea veerand
sajandit viimasest kokkutulekust,
seega terve inimpõlv. Kokkutuleku
lõpul ja hiljemgi oleme tänanud oma
küla noort ja aktiivset külavanemat
Marve Järve, kelle eestvedamisel
asi kenasti toimis. Kogu Marve

pere, tema õe Maarja pere ja emaisagi võtsid üritusest igati aktiivselt
osa. Kokkutulek oleks aga olnud
hädine, kui kogu küla elanikkond
poleks aktiivsust üles näidanud. Ja
selles ju kogu asja mõte oligi.
Järg lk 4.
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10. Muhu Jooks

10. Muhu Jooks 18. augustil 2012
Kokku osales 10. Muhu jooksul
244 jooksuhuvilist: põhijooksul
(17,2 km) - 63 jooksjat, rahvajooksul (6,3 km) - 107 jooksjat; 6,3 km
kepikõndijad ja matkajad - 53
osalejat; lastejooks (220 m) - 21
jooksjat. Parimad:
Põhijooks (17,2 km): Mehed
I Raivo Alla 0.59,57,3
II Kalev Õisnurm 1.03.40,2
III Henek Tomson 1.04.56,5
Naised
I Annika Vaher 1.14.37,0
II Mari Sauga 1.16.28,6
III Relika Mell 1.20.56,3
Mehed seeniorid
I Kalev Õisnurm 1.03.40,2
II Toomas Tarm 1.05.22,3
III Innar Sepp 1.06.34,4
Naised seeniorid
I Annika Vaher 1.14.37,0
II Mari Sauga 1.16.28,6
III Relika Mell 1.20.56,3
Noormehed
I Romet Raun 1.13.23,5
II Marten Jõevee 1.13.24,3
III Andres Opp 1.20.47,8
Neiud
I Danielle Luks 1.55.40,6
Rahvajooks (6,3 km)
Mehed
I Ahto Jakson 22.30,9
II Janar Mai 23.27,6
III Aarne Hõbelaid 27.18,3
Naised
I Jane Pärnlaas 27.58,1
II Kersti Jääger 28.36,8
III Kairi Tuulmägi 29.48,4
Mehed seeniorid
I Ahto Jakson 22.30,9
II Aarne Hõbelaid 27.18,3
III Peetre Nigol 27.50,5
Naised seeniorid
I Katrin Prükk 30.17,9
II Anne Oidekivi 31.30,4
III Triin Lett 31.32,7
Noormehed
I Rauno Liitmäe 29.27,1
II Herman Annus Oidekivi 29.34,7
III Henry Lember 29.53,4
Neiud
I Laura Pere 38.26,6
II Brigita Tool 38.37,6
III Marju Lember 39.16,1

Parimad muhulased
Põhijooks
Mehed: Risto Ülem
Naised: Anne Pink
Naised seeniorid: Mari Sauga
Rahvajooks
Mehed: Andres Vahter
Naised: Kairi Tuulmägi
Mehed seeniorid: Toomas Kivistik
Naised seeniorid: Anne Oidekivi
Noormehed: Rauno Liitmäe
Neiud: Laura Pere
Aktiivseim Muhu asutus –
Muhu Põhikool
Vanim osaleja - Endel Maltis (s.
1931)

Muhu Vallavalitsus ja SK
Muhu tänavad 10. Muhu
jooksu toetajaid ja
abistajaid:
Ivo Aulik, OÜ Bivarix rattapood,
Eesti Kultuurkapital, Paulig Coffee
AS, OÜ Muhro, Premia Tallinna
Külmhoone AS, OÜ Käoking, RN
Reisid, Kaie Õun, Muhu Käsitööselts
„OAD ja EED“, AS Tiir, OÜ Collester, OÜ Kehte, Väike Lillepood,
Heaolutoake, OÜ Kiiskar, OÜ Muhu
Puidukoda, Reine Väli, OÜ Moekasti,
STÜ Muhu-Liiva Apteek, Büroopluss, Vanatoa turismitalu, Netttikand OÜ, Saaremaa Vesi, Kalmer
Saar, Muhu Restoran, AS Eesti Teed,
Politsei, Mirja Saarkoppel, Kaire
Nurja, Kaia Kollo, Saarte Liinid,
Ingrem ja Kalev Raidjõe, kõik
muhulastest abistajad.

Kohtumiseni
11. Muhu Jooksul!

Seltsitegevuse ja külaelu toetamisest
Küürutasin ühel õhtul kodus tuhlipõllul ja fantaseerisin küla ühispõllu
teemal. Oma põllul on üksi igav ja töö ka väsitav. Looks külaseltsi, siis
taotleks kõvasti raha ühise kartulipõllu tegemiseks ja selle harimiseks
läbi aasta. Sügisel järgneksid tuhlivõtutalgud, kus töövahenditeks hargid
ja koogud nagu vanasti, põlluserval mängiksid Lõõtsmoorikud. Tihuselt
saaks hobuveokid saagi äraviimiseks. Kuidas saagi jagamine käiks,
seda veel ei tea, kuid õhta oleks Hellamaa külakeskuses kõva pidu,
kutsuks Laur Teäri tantsuks mängima ning nagu kuulda-lugeda on,
võib raha leida Leaderist, PRIAst, fondidest ja lisa küsiks veel Muhu
valla seltsitegevuse toetamise taotluste hindamise komisjonilt.
Õnneks paljud muhulased on leidnud selle komisjoni poole
pöördumise taotluse vormi valla kodulehelt üles ja on kirjutanud sinna
palju häid mõtteid ning toetust saanuna ka need kenasti teoks teinud.
Käesolevaks, 2012. aastaks oli valla eelarvesse seltsitegevuse reale
planeeritud 4600 eurot laialijagamiseks. Uued omanikud sellest on
leidnud täna umbes 3900 raha, nii et midagi on veel järel. Toetatud on
külakokkutulekuid, spordiüritusi, küla ühiste postkastide soetamist,
bussiputkade remonti ja muud.
Järgmine taotlusvoor on 15. oktoobril ehk siis selleks päevaks
vallamajja jõudnud taotlused lähevad komisjonile läbivaatamisele.
Tuletame meelde, et toetuse saajad on kohustatud esitama vallavalitsusele ühe kuu jooksul pärast ürituse või projekti läbiviimist vormikohase aruande. Kui aruanne esitatud, siis on komisjonil kergem, et ei
pea teid järjekorras tahapoole lükkama või toetusest hoopis ilma jätma.
Taotluse esitamise tähtajad on 15. märts, 15. juuni ja 15.
oktoober. Palun planeerige oma küla või seltsitegevust pikemalt ette,
sest toetust ei eraldata taotluse esitamise tähtajaks juba toimunud
üritusele! Vallavalitsuse 25. mai 2011. a määrusest nr 50 saate lugeda,
et eelistatakse neid projekte, kus on veel kaasfinantseerijaid (näiteks
küsitud raha suurtest fondidest) ja ise ka midagi panustatakse.
Komisjonile meeldib, kui projekti käigus tekib mingi asi või koht, mis
jääb küla ühiskasutusse. Külakokkutulekud on head asjad, kuid toetuse
tulemusena võiks tekkida ja jääda külarahvale mingid rajatised, asjad
või esemed.
Häid mõtteid ja ideid meie valla seltsitegevuse arendamisele ja esitage
kindlasti taotlusi.
Meelis Mereäär, komisjoni esimeheks valitu

Koguva mehed püstitavad lipumasti.
Muhu Muuseum

Vallavalitsuse istungitelt
31. juuli

Volikogu 29. augusti
istungi päevakord
1. Igaküla Mäe maaüksuse
detailplaneeringu kehtestamine.
2. Viira küla Uuelu maaüksuse
detailplaneeringu kehtestamine.
3. Simisti küla Kaisturanna
maaüksuse detailplaneeringu
kehtestamine.
4. Hoonestusõiguse võõrandamine (Tõnise kinnistu - MTÜ-le
Muhu Mahe Maja).
5. Info.

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 135619 pakkumuste
avamise ja menetlemisega seotud
toimingutes. Pakkumuste avamiseks, pakkujate kvalifitseerimiseks,
pakkumiste vastavaks tunnista-

miseks ja eduka pakkumuse väljaselgitamiseks moodustati komisjon
(esimees Indrek Võeras – Muhu
Vallavalitsuse ehitusspetsialist,
liikmed Aarne Põlluäär – Orissaare
vallavanem, Raido Liitmäe – Muhu
vallavanem, Väino Juhkental – AS
Telora-E projektijuht).
Anti nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks Kallaste külas Muhu
vallas maatüki osas vastavalt
asendiplaanile, määrates maaüksuse
koha-aadressiks Jõemetsa ja sihtotstarbeks maatulundusmaa.
Järg lk 7.
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Vieväost ja kõrendatest

Sa eldus jah, kus elu uo ikka vigurisi
tein. Muol uo mieles, kuidas ennevanasti kaost vett väeti. Ikka kahe
ruanda ja kõrendatega, pienemas
kieles kaelkookudega. Teistmuodi
sie es sünni ju kuedagid. Muo
lapsepõlvekodu olli kao oma
puarsada mietrid elust-muast
iemal. Noh ikka sõuke, kust ruandaga vesi välja tõsteti. Kaosalvetsed
ollid palkidest kokku sätitud. Rihalas olli ulk luomi, kis kõik juua
uotasid: oma 4-5 veist, 2-3 obust,
lambud olli kua mõni ja muud
pudulojussed. Neh, muol uo obuste
nimedkid viel mieles, Arfa olli nuor
kõirb mära, Maia olli musta karva
ja Mahta olli üsna vana. Selle selgas
lubati mindkid ratsuta.
Meite pere olli üsna suur, oma
tosin inge, aga luomajuotja olli ikka
muo ema. Sial ta siis iga omingu
neid ruandud tassis. Abiks ollid taal

kõrendad, et vähegid kergem oleks.
Aga sie tüe olli ikka raske ja neid
ruandatäisi läks ilmatu jägu taris.
Sui es oln äda midagid, luomad ollid
mere jaares karjamual, jõid sial
omatahtsi. Aga talve! Kao ümbert
läks ju libeks, vett läks kallates
maha ja sie külmas ää. Andis jalgu
all oeda. Noh pärastpuole tegi
vennas emale sõukse kelgu, misega
sai mitu roandad korraga ää tuua.
Ja kui viel sõuke puurenn kaolt
rihalse juure tehti, siis olli ju päris
lihtne väirk! Muudkut kalla vesi
renni ja sie vuolas ise laoda juure.
Nõnna olli talu aegus, aga kaloosi
aal olli vähem luomi. Siis es tohi
üle ühe lehma ja mullika ollagid ja
obust es ole ju ülepiagid. Lambud
olli kua mõni, paljus nie tühad
rüübata jõudsid.
Jah, kui sa seda asja mõtled: mis
nüid oleks äda luomi juota, põleks

taris kõrendud, kelku ega renni;
vaota paljast lekrikao nuppu ja vesi
jooseb lohvi müeda kohale. Aga
nüid põle rihalas änam luomaingegid. Põle ju küla kohtagid änam
lehma leida.
Aga kõrendad ollid vanal aal üsna
tarblised riistapuud. Nägu kuulda
oln, vädasid Targa küla perenaesed
piimanõusid, masu puuroandud,
kõrendate otsas meiereise, mis oma
kahessakümmend uastad tagasi
Suonda Kaegutähvenal olli. Sie olli
alles tassimine, aga naesed ollid
valjud, lippasid paljajalu otse läbi
Tammeniidi.
Nõnna uo muo arvates luod
nende kõrendate ja luomade
juotmisega. Olgu meite riaki!
Juta Naaber
Murdevõistlus 2011

Vallavalitsuse istungitelt
Algus lk 2.
Tunnistati lihthanke „Muhu Lasteaia mänguväljaku atraktsiooni uuendamine” edukaks pakkumuseks OÜ
Tiptiptap pakkumus summas 3999,
37 eurot.
Anti luba Statkom Vara OÜ-le
heinaküüni kontserdi korraldamiseks
Muhu vallas Aljava külas 11. augustil
2012. a kell 20 kuni 23 koos lahja
alkoholi müügiga.
Otsustati toetada Saaremaa Merenädala Lõunaranna sadama päeva
korraldamist ja läbiviimist 300
euroga.
Otsustati eraldada reservfondist
Muhu Valla Eakate Hooldekodu
majanduskuluks 1680 eurot, hooldekodu majas vabanenud korteri
vannitoa remondiks.
Väljastati projekteerimistingimused Võlla k Hansi mü majandusabihoone puhkemajaks rekonstrueerimiseks.

7. august
Väljastati projekteerimistingimused:
- Pallasmaa k Mäeotsa mü aida
ehitamiseks,
- Rässa k Ranna mü suveköögi
ehitamiseks,
- Lehtmetsa k Kummi mü elamu
ehitamiseks,
- Mäla k Jaagu mü elamu ehitamiseks.
Väljastati kaevetööde luba OÜ-le
Erko Elekter Raugi k Aspli tee 3 mü
elektrivõrguühenduse rajamiseks.
Otsustati mitte nõuda Mõisaküla
Merekivi abihoone ehitamiseks
ehitusprojekti 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.
Väljastati ehitusluba:
- Elektrilevi OÜ-le Lepiku k Matsi
mü elektrivõrguühenduse ehitamiseks,
- OÜ-le Tiri Talu Võlla k Hansi
mü majandusabihoone puhkemajaks
rekonstrueerimiseks,
- Mõisaküla Merekivi mü suvila
ehitamiseks.
Väljastati kasutusluba Elektrilevi
OÜ-le Nõmmküla Klubi alajaama
Veski fiidri pinge parendamisele.
Nõustuti taotlustega:
- jagada Lehtmetsa k Nossa kü
kaheks: Nossa ja Uuskummi;
- jagada Kallaste k Veskimäe kü
kaheks: Veskimäe ja Liigi.

14. august
Otsustati tagasi lükata Riigihangete seaduse § 49 lg 1 p 1 alusel pakkujate OÜ KRTL/Koger Projektijuhtimise AS ja AS Eston Ehitus/
Nordecon AS poolt riigihankele nr
135619 „Muhu ja Ida-Saaremaa
sotsiaalkeskuse projekteerimisehitustööd” esitatud pakkumused,
kuna kõikide pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust ja hankija võimalusi hoone ehituse täiendavaks
rahastamiseks.
Väljastati projekteerimistingimused:
- Rinsi k OÜ-le Muhu Varahaldus
kuuluva Vana-Männi mü elamu
rekonstrueerimiseks,
- Võerahansu Farm OÜ-le Nautse
k Mihkli mü elamu rekonstrueerimiseks.
Väljastati ehitusluba Pädaste k
Kadaka mü aida ehitamiseks.
Otsustati anda luba Kalle Tapio
Reinile Muhu Univesum Kroket
Tournament 2012 korraldamiseks

Muhu vallas Uietalul Nõmmkülas 17.
augustist kell 18st kuni 19. augustini
kell 12ni.
Kinnitati sotsiaalkomisjoni ettepanekud toetuste maksmiseks.
Anti nõusolek maa riigi omandisse
jätmiseks Tupenurme k maatüki
osas vastavalt asendiplaanile, määrates maaüksuse koha-aadressiks Villu.
Nõustuti Ridasi k Neo kü jagamisega.

28. august
Väljastati ehitusluba:
- Võerahansu Farm OÜ-le Nautse
k Mihkli mü elamu puhkemajaks
rekonstrueerimiseks ja tehnosõlme
ehitamiseks,
- Elektrilevi OÜ-le Rässa k VanaLuiskama mü elektrivõrguühenduse
ehitamiseks,
- Lehtmetsa k Kuti mü elamu
ehitamiseks.
Väljastati projekteerimistingimused:
- Rässa k Lahenurga mü aida
ehitamiseks,
- Rootsivere k Niidi elamu ja sauna
ehitamiseks.
Otsustati mitte nõuda Rässa k
Lahenurga puukuuri ehitamiseks
ehitusprojekti 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 Pädaste k Lahe mü
puurkaevu asukoht.
Väljastati kaevetööde luba OÜ-le
Erko Elekter Lepiku k Matsi mü
elektrivõrguühenduse rajamiseks.
Nõustuti taotlusega jagada Kesse
k Vanaõue vastavalt jagamise plaanile kaheks: Vanaõue ja Uueõue.
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Viira küla bensiinijaam
Tänan neid terve mõtlemisega
vallavolikogu liikmeid (kahjuks
on neid vähemus), kes on aru
saanud, et Muhus ei ole vaja iga
kilomeetri peale ehitada bensiinijaama, seda enam, et ehituseks valitud piirkond on aastaringselt liigniiske ja kevadel ei
ole seal välistatud ajutised
allikad. See tähendab, et põhjavesi tuleb maapinnale. See on
ka piirkond, kus põhjavesi on
reostuse eest looduslikult kaitsmata.
Muhu põhjaveeuuringuga on
tegelenud Eesti Geoloogiakeskuse hüdrogeoloogia osakonna nõunik, Eesti juhtiv
hüdrogeoloog Rein Perens, kelle
eksperthinnangust kokkuvõtlikult tehtud järeldused
oleksid, et ala enda hüdrogeoloogilised tingimused ei ole
sobilikud sellise ehitise rajamiseks. Reostatud sademevee,
õlipüüdurist puhastatud vee
immutamissügavus peab olema
aasta ringi vähemalt 1,2 m
ülalpool põhjavee kõrgeimat
taset, ehk kõrgvee perioodil ei
olegi võimalik sadevett pinnasesse immutada.
Samas on keskkonnaameti
kirjades viidatud ka ohumomentidele. Keskkonnaameti
arvamus: “Välistatud ei ole
erakorraliste avariide toimumine, millest tulenevalt võib
pinna- ja põhjavette sattuda
kütust.” Kuigi avariiohtlike
olukordade tekkimise võimalused saab kaasaegsete puhastus- ja kontrolliseadmete kasutamise korral viia miinimumini,
ei välista see põhjavee reostust
selles täielikult kaitsmata põhjaveega piirkonnas. Põhjavette
sattunult on naftasaadused suhteliselt püsivad ning põhjaveekiht võib jääda reostunuks
aastakümneteks ja enam.
Paraku on seadused arendajasõbralikud ja lõplik otsus jäi
vallavolikogu teha, kellest enamus otsustas vett mitte juua ja
jala mitte käia.
Lugupidamisega
Eve Suurkivi
Viira küla külavanema kt.
nende inimeste nimel, kes
on bensiinijaama Viira külasse
ehitamise vastu.
PS Muhu saarel on ainult üks
arvestatav põhjaveekiht, mis
toitub pinna- ja sademevetest
ja täidab meie salvkaevud puhta
veega. Hoidkem seda!
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Kallid Enda ja Arno
Tuulmägi!

Viinakuu juubilarid ja sünnipäevalapsed

Õnne ja tervist
kuldpulmapäevaks
soovivad Tiina, Anni,
sõbrad ja sugulased.
* Korstnapühkija A. Vaha (kt.
nr 054719)
6. - 8. september Muhu, Orissaare ja Pöide vallas
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!

Raissa Laugeni 102. sünnipäeva pildil on lisaks
Triinule ja Raidole vallamajast hällilapse tütrepoeg Heini (taga), Heini
elukaaslane Reelika ja
nende tütar Heleriin.
Teostan erinevaid ehitus-,
remondi- ja abitöid. Tel 5350
2787.
* Vallavalitsuse kassa on suletud
22.-28. oktoobril ja 5.-11. novembril. Makseid saab tasuda Muhu Vallavalitsuse arvele 1120228703 (Swedbank).

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

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
suured pühad septembris:
8. september - Jumalasünnitaja
sündimise püha
14. september - kalli ja elavaks-

tegeva risti ülendamise püha
Rinsi
8. september kl 10 Jumalasünnitaja sündimise püha jumalik
liturgia
Hellamaa
22. september kl 10 ristiülendamise püha jumalik lturgia
Liiva hooldekodu
22. september kl 13 palveteenistus.
Kena kooli- ja kirikuaasta algust!
Ülempreester Andreas Põld
tel. 45 33 743, mob. 56 606 703
e-post andreas@eoc.ee

IN MEMORIAM
Meie hulgast lahkusid
14. augustil 88-aastane Salomonia Keinast.
17. augustil 77-aastane Milvi Anto.
20. augustil 95-aastane Melania Vokk.
Tunneme kaasa omastele!

Leida Palu
95 (1.10)
Janne Tüür
91 (15.10)
Hilda Kipper
90 (1.10)
Linda Väärtnõu
90 (15.10)
Armilda Luht
87 (19.10)
Õnnela Armas
85 (21.10)
Leili Toom
84 (1.10)
Laine Tüür
82 (16.10)
Lauri Einer
81 (16.10)
Laine Niidi
80 (15.10)
65 (22.10)
Helgi Kann
80 (29.10) Viivi Palu
Ruti
Veskimeister
65 (23.10)
Jüri Oljanoi
65 (1.10)
Aavo-Vambola Mesipuu 65 (5.10)
Palju õnne!

Eesti Energia alustab avatud turu elektrilepingute
sõlmimist 26. septembrist
Ettevõte soovitab klientidel sõlmida elektrileping juba oktoobris. Lisaks
lihtsale lepingute sõlmimise keskkonnale internetis on Eesti Energia
tõstnud ka oma e-teeninduse koormustaluvust. Lisaks e-teenindusele,
mis asub internetiaadressil www.energia.ee, saab lepinguid sõlmida ka
klienditelefonil 1545, Eesti Energia büroodes ning Eesti Posti kontorites.

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 ka! Septembrist pakume ka treilerveo teenust
uue Brentexi treileriga!

Oktoobri Muhulase materjalid on teretulnud 30. septembri õhtuni.

Toimetab Anu Pallas,
tel: 52 28 929, e-post: muhulane@muhu.ee
Muhulane ilmub üks kord kuus.
Internetis www.muhu.ee - Uudised
Trükkinud Print Grupp 500 eks.
Hind 30 eurosenti

