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Muhu leht
Pöide – Orissaare
Suusamaraton

Lugupeetud ettevõtjad!
Palume Teil kinnitada registreeringu õigsus majandustegevuse registris hiljemalt 15.
aprilliks k.a. Registreering,
mille andmeid ei ole õigeaegselt
kinnitatud, peatatakse vastavalt
Majandustegevuse registri
seadusele alates 1. maist 2011.a.
Ettevõtjal, kelle registreering on
peatatud, ei ole õigust vastaval
tegevusalal enam tegutseda.
Registreeringu õigsust saab
kinnitada ning registreeringuandmeid muuta portaali X-tee
teenused ettevõtjale kaudu või
esitades paberkandjal vastava
taotluse registreeringu teinud
organisatsioonile (antud juhul
Muhu vallavalitsusele).
Õigsuse kinnitamine on
vajalik, et register sisaldaks aktuaalseid ja usaldusväärseid
andmeid. Registreeringu õigsuse
kinnitamise eest ei tule tasuda
riigilõivu.

23. jaanuaril toimunud Pöide
– Orissaare Suusamaratoni
põhidistantsi (20 km) läbinud
muhulaste tulemused:
7. Kaarel Tüür
44. Raido Liitmäe
73. Mihkel Ling
78. Peeter Mänd
97. (N 11.) Marika Rosing
101. Vassel Kivisoo
104. Mart Mänd
107. Urmas Hopp
110. Toomas Rohtlaan
152. (N 38.) Katrin Kivihall
Lastesõit (poisid 10-12.a.)
8. Mikk Valk
10. Keido Keinast

Pildil:
2.klassi lapsed kunstitunnis
lumest loomi meisterdamas
(õp. Karina Kütt).

Info telefonil 45 30672.
Heiske Tuul
Sekretär-registripidaja

Anne Keerd

Kulla munuksed muhulased igas mailma nukkas
Ootame kõiki huvilisi
18. veebruaril kell 15
Koguva Toomale,
kus tähistame Juhan
Smuuli 89. sünniaastapäeva
Saaremaa
Rahvateatri
päevakohase etendusega,
kakskeelse - eesti-soome - (J.
Smuuli loomingust) luulevihiku esitlusega ja väikese
kohvilauaga.
Muhu Muuseum
ISSN 1736-289X

Meite muhu murde võistlus akkab
jälle teite lugusid ja laulusid kätte
ootama. Sedakorda oo asi sedaviisi,
et nagut juba mineva voasta emakielepäva aegus sai paika pantud,
siis oo ikka viel kangeste oodetud
teite kirjatükid kangetest muhulastest. Sest neid oo mailm täis. Ja
muhulase mälu oo koa kole pitk.
Ikka riagitse, et saa voasta iest sial
peres oln üks sõuke mies või nii
tulisema kange naene, et… Ja ega
üks kange ja rahvale miele jäen
muhulane ep pia siis surn olema.
Oo neid koa küll, kis alles elus ja
üsna nooredkid viel. Nõnna et
pange aga kõik kirja, kis teitele
miele tulavad ja teite arvates oo
mailma ja meite pisikse Muhu
soare iaks midagid sõukest tein, et
nende tegud piaksid viel saa voasta

pärast koa ilmarahval mieles olema.
Ja üks teene teema olli viel selleks voastaks päävakorda tõstet.
Inimesed oo tahn kangeste kirjuta,
mesmoodi ennevanaste ühte või
teist tüöd tehti. Ja sie oo muidugist
vääga uvitav tiada soaaja noorematel inimestel koa. Nüidse aa
inimesed ep tiagid paljut änam
kanga kudumisest või villa
koaarimisest. Ja sõuksed tüöriistad
kut võrguui ja kalasi oo akan ää
unuma. Neh ja ennevanaste tehti
kodu võid ja kaost väeti roandatega
vett nõnna, et kaks roandad ollid
kõrendatega kaelas. Ja muidugid olli
ennemuiste mustmiljun sõukest
asja, misest nüidsedkid vanamad
inimesed paljast kuuln oo. Kukkuge aga paljast kirjutama. Eluaegas
ep tia, millal võib sõukest tarkust

taris minna viel.
Ja neh, nee ennemuistsed tüöd,
mis tänapäe tihasse, oo ju koa ikka
vähe teese mõlgiga – katussid
tihasse ja koostasid ooletatse ja
maju ehitatse ju ikka nägu vanastigid, aga nüid oo oskajad mehed
kampa akan ja massinud oo nendel
koa änam käe. Ehk oo nendelgid
omad kenad muhukielsed nimed või
oo tüö juures sõuksi moekaid asju
ja ütlemisi oln, misest aitaks teestele koa kirjuta.
Neh ja ega siis ep pia paljast
muistsetest tüödest koa kirjutama.
Vanamad inimesed tahaks äkist
tiada soaja mesmoodi selle arvutiga
soab näituseks muusikad tiha. Ja
kindlaste oo sõuksi asju küll, mis
nooremad inimesed paergusel aal
Järg lk 3
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Valimisinfo
Valimisjaoskond nr 1.
Hääletamise koht valimispäeval: Hellamaa küla (Hellamaa Külakeskus). Hääletamise
aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Piirid: Hellamaa, Kesse,
Kuivastu, Lalli, Lehtmetsa,
Lepiku, Levalõpme, Liiva,
Lõetsa, Mäla, Mõega, Oina,
Pädaste, Pärase, Raegma, Raugi,
Rässa, Simisti, Soonda, Tusti,
Vahtraste, Võiküla, Võlla.
Eelhääletamise info: 28.022.03 Hellamaa küla (Hellamaa
Külakeskus). Eelhääletamise
aeg: 12.00-20.00
Valimisjaoskond nr 2.
Hääletamise koht valimispäeval: Piiri küla (Muhu Jahiseltsi maja). Hääletamise aeg
valimispäeval: 9.00-20.00
Piirid: Aljava, Igaküla,
Kallaste, Kantsi, Kapi, Koguva,
Külasema, Laheküla, Leeskopa,
Linnuse, Mõisaküla, Nautse,
Nurme, Nõmmküla, Paenase,
Pallasmaa, Piiri, Põitse, Päelda,
Rannaküla, Rebaski, Ridasi,
Rinsi, Rootsivere, Suuremõisa,
Tamse, Tupenurme, Vanamõisa,
Viira küla.
Eelhääletamise info: 28.022.03 Piiri küla (Muhu Jahiseltsi
maja). Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00
* Toimub eelhääletamine
väljaspool elukohajärgset
valimisjaoskonda
* Toimub hääletamine
valijatele, kelle elukoha andmed
on Rahvastikuregistrisse kantud
valla või linna täpsusega
· Ajavahemikus 24. veebruar
kell 9.00 kuni 2. märts 20.00
ööpäevaringselt.
· Valimisjaoskonnas hääletamine
a) eelhääletamine elukohajärgselt - ajavahemikul 28. veebruar
kuni 2. märts iga päev kell 12.0020.00. Avatud on kõik valimisjaoskonnad;
b) eelhääletamisel väljaspool
elukohta - ajavahemikul 28.
veebruar kuni 2. märts iga päev
kell 12.00-20.00. Avatud on
vähemalt üks valimisjaoskond
igas kohalikus omavalitsuses
(Tallinnas linnaosas). Toimub ka
hääletamine valija asukohas ning
kinnipidamiskohas;
c) valimispäeval 6. märtsil
kell 9.00-20.00. Avatud on kõik
valimisjaoskonnad, toimub ka
kodus hääletamine.
Täinedav info: Vabariigi
Valimiskomisjoni kodulehelt
www.vvk.ee

Volikogu 21. jaanuari istungilt
Volikogu kinnitas ühehäälselt
rahvakohtunikukandidaadiks
Velli Saabase.
Riigikogu valimisteks otsustati
moodustada kaks jaoskonnakomisjoni asukohtadega Hellamaal ja Piiril.
Volikogu nimetas Hellamaa jaoskonnakomisjoni esimeheks Tiina
Jõgi, komisjoni liikmed: Hants
Kipper, Pille Keerd, Kai Smirnov,
Eve Suurkivi, asendusliikmed: Vello
Lauge ja Aime Marksa. Piiri jaoskonnakomisjoni esimeheks nimetati
Reet Hobustkoppel, komisjoni liikmed: Kaie Abe, Vassel Müürisepp,
Heiske Tuul, Malle Mätas, asendusliikmed Maris Davydov ja
Arnek Grubnik.
Muhu Vallavalituse ametiasutuse
avalike teenistujate, töötajate ja
ametiasutuse hallatavate asutuste
töötajate töötasustamise korra
eelnõule jagas selgitusi vallavanem
R. Liitmäe. Määruse lisana kehtestati teenistujate ja töötajate palgaastmestik ja palgamäärad.
Volikogu kinnitas Muhu valla
pedagoogide töötasustamise alused, mis reguleerivad direktori,
õppealajuhataja, pedagoogide ja
lasteaia pedagoogide töötasustamist.
Toimus Muhu valla 2011. a
eelarve esimene lugemine. Eelarvekoostamise põhimõtteid tutvustas pearaamatupidaja L. Valk.
Tulumaksu on eelarvesse planeeritud 0,3 % rohkem kui laekus

2010. a tegelikult. 2010. a esialgse
ja tegelike laekumiste vahe on +1,1
%. Eelarve mahuks planeeritakse 2
963 025 eurot.
Muhu Vallavolikogu töökorra
muutmise eelnõu läbis esimese
lugemise. Vajadus töökorda muuta
on tingitud kahest asjaolust. Esiteks määruste ja otsuste esitamise
tähtaeg volikogule 14 päeva enne
istungit on ilmselgelt liiga pikk aeg
ja teiseks on plaanis hakata edaspidi
volikogu istungeid pidama kolmapäevasel päeval.
Raegma k Kaasiku mü detailplaneering võeti volikogu poolt
vastu 23.11.2010, avalikul väljapanekul ei esitatud lahenduse osas
ettepanekuid ega vastuväiteid.
Lähtuvalt sellest kehtestas voliogu
ühehäälselt Raegma Kaasiku
detailplaneeringu.
Viira küla Uuelu maaüksuse
detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise
algatamata jätmine: DP algatati
18.5.2004. a, mille järgi maaüksus
jagatakse kolmeks krundiks, neist
ühele rajatakse tankla ja teisele
talupood. Avalikul väljapanekul
arvati, et tuleks hinnata kaasnevaid
keskkonnamõjusid. Vallavalitsus
leidis, et otstarbekas on läbi viia
keskkonnamõju eelhindamise
protsess ning selle alusel otsustada
KSH vajalikkuse üle. Lähtudes
eelhinnangust, ei kaasne planeeringu
realiseerimisega olulist negatiivset

keskkonnamõju ning KSH algatamine pole põhjendatud. Volikogu
otsustas mitte algatada KSH Viira
Uuelu detailplaneeringule. Eelnõu
vastuvõtmise poolt hääletas 12 ja
vastu 1 volikogu liige.
Muhu valla arengukava kehtivuse pikendamine aastani 2015 ja
„Muhu valla arengukava aastateks
2007 – 2015“ redaktsiooni muutmine. Muudatused on tingitud
vastavalt KOKS§37 lg 4, mille
kohaselt kehtiv arengukava peab
mistahes eelarveaastal hõlmama
vähemalt neli eelseisvat eelarveaastat. Et meie arengukava oleks
seadusele vastav ja aluseks vajalikele investeeringutele, on kõige
mõttekam pikendada kehtiva
arengukava kehtivuse perioodi
aastani 2015. Veel sel aastal on
vajadus algatada uue Muhu valla
arengukava koostamine.
Informatsioonid: 1) Saare Kalandusele on esitatud taotlus Kallaste
ja Võrkaia sadama rekonstrueerimiseks. 2) Miljööväärtuslike alade
teemaplaneering - volikogu on
teemaplaneeringu algatanud, kuid
lähtudes hinnapakkumistest,
otsustati teemaplaneering viia läbi
kahes etapis. Esimene etapp
hõlmab 7 Muhu küla, kus ehitustegevuse reguleerimine on pakilisem. 3) Vallavalitsus ootab kuni
10. veebruarini kandidaate valla
2010. a. preemiatele.

Vallavalitsuse istungitelt
11. jaanuar
Kantsi k Muhu vallale kuuluvate
Ado maaüksuste uuteks nimedeks
kinnitati Adometsa ja Adopõllu.
Määrati Kantsi k Ado mü
sihtotstarbeks elamumaa.
Otsustati tühistada Muhu
Vallavalitsuse 14.12.2010 korralduse nr 448 „Viira küla Metsa
maaüksuse tagastamine“ punkt
3.4, lähtudes õigustatud subjekti
poolt esitatud vastuväidetest ning
asjaolust, et ühendus Põllu talu
metsa ja majapidamise vahel on
võimalik lahendada ka erastatava
Põllu maaüksuse siseselt Metsa
talu maaüksusele täiendavaid
piiranguid tekitamata.
Väljastati projekteerimistingimused:
- Linnuse k Kallaste majandushoone saunaks rekonstrueerimiseks;
- Kesse k Jaani-Aadu k elumaja
ehitamiseks.
Otsustati toetada rahaliselt

MTÜ Muhu Mõte ühisturustuspunkti tasuvusuuringu läbiviimist.
18. jaanuar
Otsustati pikendada Hellamaa k
Tammiku kinnistu elamu ja abihoonete ehitamiseks projekteerimistingimuste kehtivusaega ühe
aasta võrra.
Väljastada kaevetööde luba OÜle Asfako Rässa k Põllu kü
elektrivõrguühenduse rajamiseks.
Kantselei poolt pakutavate
paljundusteenuste hindadeks
kehtestati
must-valge A4 koopia 0.12 eurot
leht
must-valge A3 koopia 0.25 eurot
leht
värviline A4 koopia 0.40 eurot leht
värviline A3 koopia 0.65 eurot leht.

25. jaanuar
Otsustati väljastada Eesti
Energia Võrguehitus AS-le
elektrivõrguühenduse rajamise
projekteerimistingimused
- Kallaste k Kadaka kinnistule
- Põitse k Kolga kinnistule.
Väljastati kirjalik nõusolek OÜle Eesti Energia Jaotusvõrk
elektrivõrguühenduse rajamiseks
Pärase k Matsi kinnistule.
Väljastati ehitusluba Eesti
Energia Jaotusvõrk OÜ-le elektrivõrguühenduse rajamiseks Mõisaküla Mihkli kinnistule.
Väljastati kaevetööde luba OÜle Asfako elektrivõrguühenduse
rajamiseks Pärase k Matsi kinnistule.

Vallavalitsuse ja volikogu istungite protokollid, otsused, määrused ja
korraldused on kättesaadavad internetist
www.muhu.ee - dokumendid - dokumendiregister.
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Sotsiaaldemokraatide uus algus
Sotside seekordsete valimiste
tunnuslause „UUS ALGUS!“ on
pälvinud tähelepanu ja tekitanud
küsimusi, mida see tähendab. Sven
Mikser on andnud sellele minu
meelest väga arusaadava seletuse ja
püüdes tema mõtteid siinkohal
veidi refereerida, ütleksin, et
sotsiaaldemokraatide hinnangul
vajab Eesti hangunud poliitiline
mõte restarti. Kinni jooksvad
primitiivsed lahendused vajavad
värske pilguga ülevaatamist. Olles
oma põhilised projektipõhise
eesmärgid saavutanud, olles elanud
läbi iseseisvusaja suurima majanduslanguse, peame ka oma dogmad
üle vaatama ja tegema oma riigis uue
alguse.
Me tahame näha Eestit, kus Eesti
inimene tahab elada. Kus ta ei pea
tundma end ääremaalasena ja
pidevalt tõestama, et ta on ikkagi
inimene! Me tahame riiki, kus saab
oma pere ja tuleviku pärast muretsemise kõrval oma perest ja tulevikust ka rõõmu tunda.
Vaja on teha ka uus algus selles
osas, mis puudutab kodaniku ja riigi
kahekõnet, millest on viimastel aastatel saanud riigi ülbitsev monoloog.
Valitsus, kes usub vaid omaenese
tarkusesse ja ignoreerib avatud mõttevahetust, jookseb varem või
hiljem kinni. Sotsiaaldemokraadid
annavad Eestile tagasi sellise
riigivalitsemise stiili, mis otsib dialoogi ja püüab kõigi oluliste asjade
otsustamisse kaasata kodanikuühiskonna. See ongi uus algus.
Kuidas sinna jõuda?
Analüütikud on avaldanud
arvamust, et Eestis puudub edasiminekuks visioon. Tänast olukorda
on nimetatud isegi vaimseks
stagnatsiooniks. Kui kuulame

VALIMISED
istuvat peaministrit, on lihtne
hakata uskuma, et oleme oma
geniaalsete lahendustega maailma
pideva imetluse ja kadeduse
objektiks. Samas kui kuulame
suurima opositsioonierakonna ja
Eesti pealinna juhti, siis oleme
justkui kõrvuni mudas ning kui ei
oleks Tallinna linnavalitsust, kes
annab kartulikoti ja küttepuud, siis
ei näeks meist keegi enam uut
kevadet.
Tegelikkus ei ole ei üks ega teine.
Jah, me oleme mõnes plaanis olnud
silmapaistvalt edukad. Ja teisal
astunud dramaatilisi eksisamme.
Meie edu on makromajanduslik,
aga tunnistagem, et selle edu
siirdamine ühiskonna pikaajalisse
arengusse ei ole olnud kaugeltki
sama edukas. Eesti probleem ei ole
mitte see, et me oleksime olnud
edutud vaid selles, et meie senise
edu alused ei ole enam jätkusuutlikud. Me oleme kahekümne
aasta jooksul ehitanud Eesti
arengut odavale tööjõule, odavale
laenurahale, lihtsale maksupoliitikale ja oluliste sotsiaalsete
lahenduste edasilükkamisele.
Kuidas muutuda targaks ja
ettenägelikuks?
Sotsiaaldemokraadid usuvad, et
tark riik ja tark majandus algavad
targast rahvast. Eesti rahvas on
tarkust ja haritust alati oluliseks
pidanud. Aga töötus, vaesus ja
ääremaastumine on kvaliteetse
hariduse muutnud paljude jaoks
luksuskaubaks, mida saab vaid
vaateaknalt kaeda. Kui tahame, et
meiesugusel väikerahval oleks
tulevikku, siis ei saa me endale

lubada, et terve põlvkond lapsi
kasvaks üles võimaluseta ennast ja
oma võimeid välja arendada. Lastele
on vaja tagada, et igale lapsele on
ühtemoodi kättesaadavad õppevahendid, koolitoit ja huvitegevus.
Rääkides tasuta haridusest kui
Eesti tulevase arengu võtmeküsimusest, ei saa me keskenduda
üksnes kõrgharidusele. Me peame
vaatama haridust kogu tema
komplekssuses. Haritud rahva ja
targa ühiskonna eelduseks on kõigile
kättesaadav haridus, mis hõlmab nii
alusharidust, põhi-, gümnaasiumi ja
kutseharidust kui ka kõrgharidust.
Andes tasuta haridusele sisu kogu
noore inimese haridustsükli ulatuses, anname me Eesti ühiskonnale
uue hingamise ja uue alguse.
Meie senise maksusüsteemi
suurimaks vooruseks on peetud
tema lihtsust ja erisuste puudumist.
Aga maailm ei ole lihtne ja erisusteta.
On mõneti kurioosne, et kahte
madalaid makse jutlustava erakonna
koalitsioonivalitsus on viimastel
aastatel Eestis maksukoormust
jõudsasti kasvatanud. Sotsiaaldemokraatide jaoks ei ole maksukoormuse kasv kunagi olnud eesmärgiks, samas ei idealiseeri me
õhukest ja suutmatut riiki. Ent me
peame maksupoliitika juures oluliseks sedagi, et maksusüsteem
tagaks ühiskonna kui terviku arengu
ja et maksukoormus jaotuks
õiglaselt.
Sotsiaaldemokraadid on igatahes
valmis pakkuma Eestile terviklikku
visiooni uueks alguseks ja tegevuskava, kuidas jõuda kaasava ja
inimesest hooliva riigini.

Kajar Lember

Korstnapühkijate kontakte saab
lühinumbrilt 1524
Päästeala infotelefonile 1524 on
koondatud kutseliste korstnapühkijate kontaktandmed. Teenustööna tohib korstent tahmast
puhastada ainult kutseline korstnapühkija.
Oma kodukandis tegutsevate
korstnapühkijate kontaktandmeid
saab päästeala infotelefonilt 1524
küsida ööpäevaringselt. Kortermajas, ridaelamus ja paarismajas
tuleb korsten alati kutselisel
korstnapühkijal puhastada lasta.
Üksikelamusse tuleb kutseline
korstnapühkija kutsuda vähemalt

üks kord viie aasta jooksul,
ülejäänud korrad võib korstent ise
tahmast puhastada, kui vastavad
oskused ja ka töövahendid olemas
on.
Päästeteenistus soovitab siiski
ka üksikelamu puhul rohkem
kutselise korstnapühkija teenust
kasutada, sest lisaks tahmast
puhastamisele vaatab kutseline
korstnapühkija üle kogu korstna
seisukorra ja annab nõu, kus on vaja
parandustöid teha. Kutseline
korstnapühkija on läbinud vastava
koolituse ja tal on kutsetunnistus.

Korstent saab tahmast puhastada
ka talvel. Seda tulebki mitu korda
aastas teha, kui küttekollet kasutatakse aastaringselt ja köetakse
mitu korda päevas. Korstna pühkimise sagedus peab välistama tahmapõlengu tekkimise ohu.
Päästeala infotelefon 1524 on
päästeameti hallatav infotelefon,
millele helistamine on tavakõne
hinnaga. Telefoniteenus töötab
üleriigiliselt ja ööpäevaringselt.
Numbrit saab valida nii mobiiltelefonilt kui lauatelefonilt.
Lääne-Eesti päästekeskus

Muhu Põhikool 35
Muhu Põhikooli 35. aastapäeva
tähistamine toimub 4. juunil 2011.
Kohaletulijatel palutakse end registreerida kooli sekretäri juures.
Kokkutuleku osavõtutasu on 10
eurot. Päevakava ja sündmuste
kohta leiad infot kooli kodulehelt
muhu.edu.ee

Targalt Internetis
1. veebruaril algas Tiigrihüppe
Sihtasutuse eestvedamisel
kahenädalane laste ja noorte
turvalist internetikasutust
edendav kampaania „Targalt
internetis“.
„Juba aastaid on üle maailma
tähistatud 8. veebruaril Turvalise interneti päeva. Sel aastal
keskendume Eestis 8-14aastaste noorte teadlikkuse
suurendamisele ohuolukordadest suhtlusvõrgustikes ja
muu virtuaalse meelelahutusega
tegelemisel,“ kinnitab Tiigrihüppe Sihtasutuse Internetiturvalisuse projektijuht Ilvi
Pere ning lisab, et muuhulgas
juhitakse tähelepanu ka tasakaalu leidmisele veebivälise ja
veebielu vahel.
Toreda uue lähenemisena
toob Pere välja näiteks noortele
hariva veebiviktoriini tegemise,
mille läbinutele on kingituseks
eesti muusikute ainulaadsed
mobiilihelinad. Oma hääle
teadlikuma internetikasutuse
propageerimiseks on andnud
Birgit Õigemeel, Cool D, Ines,
Tanja Mihhailova ja Tanel
Padar. Kampaaniainfot ning
internetiturvalisuse alaseid materjale nii lastele, lastevanematele ja õpetajatele koondab
veebileht
www.targaltinternetis.ee.
Aasta jooksul korraldatakse
projekti Targalt internetis
raames õpitubasid.
Gümnaasiumiõpilastelt
oodatakse töid “Targalt internetis” õppematerjalide konkursile, mille peaauhind on reis
kogu klassiga Heureka teaduskeskusesse Helsingis.
Lisainfo kampaania kohta
ning registreerumine Turvalise
interneti päeva konverentsile
(8. veebruaril) veebilehel
www.targaltinternetis.ee.
Projekt„Targalt internetis“
on Euroopa Komisjoni programmi “Turvalisem internet”
osa. Programmiga on liitunud 30
Euroopa Liidu liikmesriiki.
Eestis viivad projekti ellu MTÜ
Lastekaitse Liit, Tiigrihüppe
Sihtasutus, Politsei- ja Piirivalveamet, Sotsiaalministeerium
ja MTÜ Eesti Abikeskused.
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Võrkpallurid Rahvaliigas

Lumekoristustööd
katustelt, hoovidest.
Jääpurikate eemaldus.

SK Muhu / Moekasti võrkpallimeeskond osaleb Eesti
Võrkpalliliidu Credit24 Rahvaliiga B- tugevusgrupi turniiril.
Alagrupis on muhulastel
(võistkonnas: Veikko Veskimeister, Ain Ojala, Indrek Vallau,
Raimond Nau, Mihkel Lees,
Annes Vihm, Sander Veskimeister, Rene Helde, Rivo Keerd)
mängitud kaks mängu (kaotus
kodus Paliverele 2:3 ja võit
võõrsil Hiiu Teede meeskonna
üle 3:0), millega ollakse
jaanuarikuu seisuga teisel
kohal.
Kalev Kütt

Tel. 5350 2787.

Valgustatud liuväli

6. jaanuaril sündis Lii
Tarvise ja Kalle Kreisi perre
Kristin Kreis.

Muhu Vallavalitsus viib läbi
avaliku kirjaliku enampakkumise
Muhu vallale kuuluvate põllumaade rentimiseks kolmeks
aastaks. Enampakkumise alghinnaks on 32 eurot ha/a.
Pakkumised esitada Muhu
Vallavalitsusele 7. veebruariks
2011. Täpsem info maaüksuste
kohta valla kodulehelt ning tel. 4548
984.

Liiva spordihalli ees oleval
korvpalliväljakul on valminud
valgustatud liuväli, kus saab
uisutada ja jäähokit mängida.
Väljaku valmimisele aitasid
kaasa hokipoisid, päästeamet,
kommunaalamet ja teised.
Väljaku korrasolek sõltub ilmast
ja kasutajatest.
Väljaku kasutamise info:
kultuuri- ja spordikorraldaja Märt Lehto, tel: 5032010,
lehto@muhu.ee

Muhu Muuseum ootab kauneid
pilte fotokonkursile „Talvine
Muhu” 1. märtsini 2011. Vt lähemalt detsembrikuu Muhulasest.

Liiva Spordihalli otsast saab
alguse 1,5 km pikkune suusarada. Rajal saab harrastada nii
klassikalist kui uisustiili.

Teade

Kirikuteated
EELK Muhu kogudus
Teenistused Muhu Katariina
koguduses pastoraadi talvekirikus pühapäeviti kell 11.
Koguduse hooldajaõpetaja Hannes
Nelis, tel 52 91 881,
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

NB! Laupäeval, 5. veebruaril
kl 10 Issanda templisseviimise
püha jumalik liturgia.
Hellamaa
NB! Laupäeval, 19.veebruaril
kl 10 jumalik liturgia.
Liiva hooldekodu
NB! Laupäeval, 19.veebruaril
kl 13 palvus.
Preester Andreas Põld, tel 45 33
743, 56 606 703,
andreas.pold@mail.ee

Paastukuu juubilarid ja sünnipäevalapsed
Salumonia Kask 96 (4.3)
Liidia Sander 91 (1.3)
Linda-Leonida Siig 90 (23.3)
Meeta Mägi 87 (23.3)
Leida Pauts 87 (29.3)
Vaike Kalbin 84 (21.3)
Vaike Tamm 83 (26.3)
Ellinoora Saarkoppel 82 (5.3)
Herberdt Oidekivi 81 (25.3)
Endla Äkke 80 (19.3)
Viljar Nairis 65 (16.3)
Aivo Kabur 75 (7.3)
Vassel Müürisepp 65 (18.3)
Hilja Vapper 70 (4.3)
Silvi Jürjestaust 65 (22.3)
Priit Rang 70 (10.3)
Ivo Tammik 60 (17.3)
Rein Ärm 70 (11.3)
Reet Naaber 60 (24.3)
Liidia Feofanova 65 (1.3)
Palju õnne!

Tule kontrolli oma silmi!
Tule 16. veebruaril kell 9.00 Muhu Noortekeskusesse (Liiva
lasteaia majas) ja kontrolli tasuta oma silmarõhku.
Kohal on silmaarst, kes kirjutab välja retsepti ja sellega saab ka
soodustust Norman Optika prillipoodidest.
Kõrgenenud silmarõhk võib põhjustada haiguse, mille
tulemusena võib oluliselt halveneda nägemine kuni selle täieliku
kadumiseni. Õigeaegne diagnoos ja järjekindel ravi võimaldavad
enamasti nägemise säilitada.
Lisaks saad arutleda oluliste teemade üle koos Riigikogu
valimiste kandidaatidega!

Tasuta 24 t ARVUTIKURSUS MS EXCEL!
· Koolitus viiakse läbi Muhu Põhikooli arvutiklassis järgmistel
aegadel: 01.03, 03.03, 08.03, 10.03, 15.03, 17.03.2011.a kell
16.00 – 19.15.
· Õpetajaks on paljude arvutiõpikute autor, 2009.a Saare
maakonna parim täiskasvanute koolitaja hr Tiit Tilk.
· Arvutikursusel käsitletakse tabeltöötlust.
· Koolituse sihtrühm: Muhu valla täiskasvanud inimesed, kellel
on läbitud arvutiõppe algkursus.
· Vajalik on eelregistreerimine hiljemalt 21.veebruariks:
Saaremaa Õppekeskus tel 455 5173, e - post: info@sok.ee.
· Täpsem info: kodulehekülg www.sok.ee (Projektid - EVHL
programm, Kursuste ajakava).
Koolitus viiakse läbi Eesti Vabaharidusliidu programmi
„Täiskasvanute koolitus vabahariduslikes koolituskeskustes“
raames, kursuse rahastamine toimub Euroopa Liidu sotsiaalfondi
ja Eesti riigi poolt.
Järgmise lehenumbri materjalid on oodatud 1. märtsi õhtuni.

IN MEMORIAM

Meie hulgast lahkus

30. jaanuaril 76-aastane Rauli Maripuu.
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 400 eks.
Trükipoognaid 4.
Hind 30 eurosenti.

