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Kolmapäeval,
22. veebruaril
Eesti Vabariigi 94.
aastapäevale pühendatud

kontsert-aktus
Muhu Põhikooli saalis
algusega kl 19.00
Olete oodatud osalema!
Teisipäeval, 21. veebruaril
kell 18.00
Hellamaa külakeskuses
Vastlapäeva tähistamine
Valmistame pärmitainast ja
küpsetame ise endale kuklid
Palun anna teada oma
tulekust 20. veebruari
õhtuks tel: 4500006, 5163773
Vahetame muljeid ja peame
plaane!

miinikolne
unenägude tormi käe
mere põhja pialt miinid
isegid tõusvad ää
kas muhu siiliku miinikolne
soan esimise ilmasõja järel
ilmale
vaaremade kipekange
värvimõtte väel
nende aeg oo aspeldat meite
sisse
kut iseoma kiedus:
madara punane apu toariga
oo kut kapeta mänd kinni
madaras
mis oo roviisori kieles
Gallium Boreale
Irma Järvesalu
2011 murdevõistluselt

8. veebruar 2012

Muhu leht

Võitis tervis ja sport
Kui mujal Eestis on koolides
külmapühad, siis Muhu Põhikoolis peeti reedel, 3. veebruaril tervisepäeva. Kuna õues
oli tõesti väga külm, toimus
üritus siseruumides.
Üritusest võttis osa kogu
koolipere. Päev algas mälumänguga. Küsimused olid spordi ja
olümpiamängude kohta. Toimus klassidevaheline teatevõistlus. Jõudu katsusid erinevad kooliastmed. Noorematel
ja vanematel õpilastel olid
erineva raskusega ülesanded.
Viimaseks alaks oli saalibändi.
Võistlesid kõikide klasside
võistkonnad astmete kaupa.
Sellel päeval kohti ei jagatud,
võitis tervis ja sport.

Fotol esireas (vasakult) Johanna Keerd, Endrik Sugul, Erik
Lember, Helina Kikerist ja Kaila Sugul.
Tekst ja foto Anne Keerd

Kulla munuksed!

Meitel oo jälle murdevõistlus pihta akkamas. Sellevoastane teema
sai juba mineva kevade paika pantud: „Elud-ma´ad“.
Neh oo sii vähetumaks majasid,
misedel iganest põnev ajalugu
seljataga oo. Uuri kasvõi Liiva
linnas natuke rinki, voata kus oo
resturaan ja kalakohvik ja ambulants ja. Nende majadel oo mailmatuma pitk ja põnev elu seljataga.
Mõni kukub vahest riakima, kis
oo kuskilt kuuln oma maja kohta
midagid ja vahest jälle küsitse
mõne maja kohta, et mis elu sial
koa ennemalt elatud oo. Neh ja
Tamse naesed rükkisid ju omad
aegu kõikide Tamse ja Ranna ja
Rebaski küla majade kohta eesti
kieles kohe terve roamatu. Nõnna
et olge aga nobedkirja panema kõiki sõuksi asju, teestel vägagid uvitav lugeda. Ja kui ep tia just tervet
pitka ajalugu, siis äkist tuleb miele
mõni seiklus kuskil peres või mõni
noores põlves tehtud kiisikategu.
Neh ja muhulaste elulugusid

oodetse ikka koa, nõnna kut igavoasta. Põle nee kõik viel kirja pantud üht. Kirjuta omast või kellestkid teesest, vahet põle. Kirjuta võivad kõik, olgu naad sündin muhulased või sisse asun. Ühed muhulased oo puhas, kui naad tahtvad
olla. Ja muidugist võivad sõuksed
inimesed koa kirjuta, kis põle üldsegid muhulased ja kis põle siiakanti
eluilmal viel oma jalaga soangid, aga
oo näituseks kuuln mõne tulisema
uhke jutu mõne muhulase kohta.
Oleks ju vägagid moekas nähe,
mismuodi mõni mulk või setu muhu
kielt mõestab ja papri piale kirjutab.
Kui sõnadest nälg äkiste kätte
tuleb, siis oo nüid ju internettis ülal
murdesõnastik. Sie oo suuremaste
kokku pantud nendest sõnadest,
mis inimesed oo soatn murdevõistlustele, nõnna, et sialt näeb ää, mõuke oo üksgid sõna ja kirja panemise
moed. Sõnastiku levab aadressi
pialt muhu.rehepapp.com/murre/
index.php/Esileht
Neh, rahvaloendusel koa uuriti,

et mõukest murret kiskid oskab
riaki. Olli pakutud küll soare ja hiiu
ja kihnu koa ja, neh, neid suure moa
omasid olli mitu tükki, aga muhu
omat põlegid oln eraldi väljas. Tulli
kirjuta, et maa oska muud murret
ja siis sai täpsusta, et muhu oma.
Nõnna et meitel oo viel pitk tie köia
ja taris palju oma kielt riaki ja kirjuta, et järgmise korra aegas soaks
juba otseti vastata, et maa riagi
vähepärast muhu murret.
Teite tüösid oodetse emakielepäävani, 14. märtsini Liiva või
Hellamoa roamatukoguse. Nie
tuleb panna kinnise ümbriku sisse
ja piale kirjuta oma varjunimi. Teese, pissikse ümbrikuga panna seltsi
oma pärisnimi ja aadress ja tillevonni nummer.Ja muidugid võib tüösid
jälle soata Liiva roamatukogu meili
piale koa liivark@muhu.ee
Millal lõpetamise pidu oo, juu
seda näeb-kuuleb siis kui kõik tüöd
oo kohale jõudn.
Kenad nobed sulejoosu teitele!
Muhu Kessi noorikud
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Volikogu 25. jaanuari
istungi päevakorrast
1. Maamaksumääruse muutmine
2. Rootsivere küla Vahtna DP
algatamine ja KSH algatamata
jätmine
3. Eemu tuuliku võõrandamine
4. Avaliku korra eeskiri, 1.
lugemine
5. Muhu valla 2012. a eelarve
1. lugemine
6. Informatsioonid.

Miljööväärtuslike
külade
teemaplaneeringust
Muhu valla üldplaneeringu
täiendamiseks ja täpsustamiseks
algatas Muhu Vallavolikogu
Muhu valla miljööväärtuslike
külade teemaplaneeringu.
Teemaplaneeringu eesmärgiks
on täpsustada Muhu valla üldplaneeringuga määratletud miljööväärtuslike hoonestusalade
piire, miljööväärtuslike külade
kaitse- ja kasutamistingimusi
ning määrata tingimused ehitustegevuse korraldamiseks lähtuvalt konkreetse küla olukorrast.
Planeeringu koostamisest võtavad osa Muhu Vallavalitsus,
konsultant (AS Pöyry Entec),
miljööväärtuslike külade elanikud ning teised asjastu huvitatud isikud.
Teemaplaneeringu koostamise peamine eesmärk on aidata
kaasa Muhu külade ajalooliselt
kujunenud eripära säilitamisele
ning kvaliteetse elu- ja ehituskeskkonna kujundamisele.
Oluline on teada, et teemaplaneeringuga määratud ehitusja maakasutusreegleid tuleb
edaspidi järgida detailplaneeringute koostamisel, projekteerimisel, ehitamisel ja maakorralduslike toimingute läbiviimisel
koos kehtiva üldplaneeringuga.
Et Muhu miljööväärtuslike
külade teemaplaneering saaks
kõigile meeltmööda, nii kohalikule omavalitsusele kui külade
elanikele, siis aktiivne kaasarääkimine ja -mõtlemine on
planeeringu koostamise protsessis väga olulised. Ainult sellise
koostöö tulemusena saab valmida dokument, mis rahuldab
erinevaid osapooli ning leiab
hiljem aktiivset kasutamist.
Teemaplaneeringu koostamise käigus küladele antud
hinnangud on pälvinud kohalike
suurt tähelepanu.
Järg lk 5.

Algatati Vahtna
katastriüksuse
detailplaneering
Muhu Vallavolikogu algatas
oma 25.1.2012. a otsusega nr
121 Rootsivere küla Vahtna
katastriüksuse (47801:001:0315,
pindala 5, 74 ha) detailplaneeringu. Katastriüksuse sihtotstarve on üldkasutatav maa
ning detailplaneeringuga ei
muudeta olemasolevat sihtotstarvet.
Planeeringu eesmärgiks on
katastriüksusele linnuvaatlustorni
püstitamine, juurdepääsuteede,
parkla ja supluskoha korrastamine.
Ajaloolise sadamakompleksi
konserveerimine ja märgistamine,
puhkeotstarbeliste rajatiste ja
ehitiste planeerimine, paadisilla
paigaldus ning ehituskeeluvööndi
vähendamine ja üldplaneeringu
muutmine ehituskeeluvööndi osas.
Algatamise otsusega on võimalik
tutvuda Muhu Vallavalituses Liiva
küla, Muhu vald Saare maakond.
Info: tel 4548984
e-post maa@muhu.ee

Detailplaneeringu avalik väljapanek
Muhu Vallavalitsuse 24.1.2012.a.
istungil võeti korraldusega nr 22
vastu Nõmmküla küla Kalatööstuse ja Toomu-Mihkli maaüksuste (47801:003:0185, pindala
5,61 ha, sihtotstarve tootmismaa;
47801:003:0459, pindala 1,10 ha
sihtotstarve maatulundusmaa;
47801:003:0460, pindala 1,16 ha
sihtotstarve maatulundusmaa)
detailplaneering.
Planeeringu eesmärgiks on
ehitusõiguse määramine, haljastuse
ja hoonestuse põhimõtete ja ulatuse
määramine, liikluskorralduse
põhimõtete lahendamine, tehnovõrkude, trasside ja tehnorajatiste
asukoha määramine. Samuti servituutide vajaduse ning seadustest ja
õigusaktidest tulenevate kitsenduste määramine. Maa sihtotstarbe
muutmine äri- ja elamumaaks.
Planeeringualale (krunt nr 8)
kavandatakse rajada tervisekeskus
koos hotelli, parkimisala ja supelrannaalaga. Planeeritaval alal on
moodustatud kolm uut krunti.
Seanina kai on kavandatud rekonstrueerida paadisadamast
suuremate teenuste mahuga kümne
või enama sildumiskohaga sadamaks, külalissadamaks väikelae-

vadele. Planeeringuala krundil nr 9
asuv olemasoelv hoone on kavandatud rekonstrueerida puhke- ja
majutushooneks. Lisaks on planeeritud krundile ca 25 paarismaja,
mida oleks võimalik kasutada elamutena, osaliselt rentida välja
majutuseks. Krundil olevad
puhastusseadmed rekonstrueeritakse ning nende lähedusse on
kavandatud kõigi kolme maaüksuse
katlamaja koos küttemahutiga.
Seanina tulepaagi kinnistul on
olemasolev elektriühendus peakaitsmega. Olemasolevad elektriliinid
likvideeritakse ja asendatakse maakaabelliinidega.
Detailplaneeringu avalik
väljapanek toimub 8. veebruarist
kuni 22. veebruarini 2012. a.
Detailplaneeringu materjalidega on
avaliku väljapaneku kestel võimalik
tutvuda Muhu Vallavalitsuse maa
ja planeeringuosakonna ruumides
ning Muhu valla kodulehel
www.muhu.ee/Detailplaneeringud
Detailplaneeringu avaliku
väljapaneku tulemuste arutelu
toimub 7. märtsil 2012. a kell
13.00.
Info: tel 454 8984,
maa@muhu.ee

Vallavalitsuse istungitelt
6. jaanuar
Väljastati ehitusluba:
- MTÜle Ankur Koguva k
Kalatsehhi mü paadikuuri püstitamiseks ja mõrrakuuri rekonstrueerimiseks
- Eesti Energia Jaotusvõrk OÜle
Nümmküla Kaivo mü elektrivõrguühenduse rajammiseks
- Pädaste k Leena mü suvilale.
Väljastati kasutusluba:
-Lalli k Tänavasuu puurkaevule
- Eesti Energia Jaotusvõrk OÜle
Võlla k Kukemetsa elektrivõrguühendusele.

10. jaanuar
Väljastati ehitusluba MTÜle
Ankur Koguva k Koguva sadama
mõrrakuuri laiendamiseks kalakuivatusruumi ehitamisel.
Väljastati kasutusluba:
- Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ
Ridasi alajaama Nurme fiidri pinge
parandamisele
- Elion Ettevõtted AS Liiva
kappsõlmele.
Otsustati muuta ja määrata

moodustatud katastriüksustele
uued koha-aadressid: Pädaste k
Pädaste mõis ja Pädaste mõisahoone; Nõmmküla Ansuvälja tee;
Võiküla Viirelaiu tuletorn; Pärase
Suure-Aadu.
Kooskõlastati Uue Kodu Planeerimise OÜle kuuluva Raugi k
Aspli tee 3 mü puurkaevu asukoht.

19. jaanuar
Väljastati Simisti k Uuelu mü
elamu suveköögiks rekonstrueerimise projekteerimistingimused.
Otsustati jagada Rannaküla
Lumikellukese mü kaheks vastavalt DP põhijoonisele: Lembri ja
Lembi.
Otsustati mitte väljastada
projekteerimistingimusi Laheküla
Paavli-Mereääre aida ehitamiseks.
Vastavalt Muhu valla üldplaneeringule asub mü täies ulatuses
ehituskeeluvööndis, raskesti
ligipääsetaval, korduva üleujutusega ja osalt märgalal.
Kinnitati maamaksu soodustuste
saajate 2012. a nimekiri.

24. jaanuar
Väljastati ehitusluba Soonda k
Reiu mü aida rekonstrueerimiseks
suvilaks.
Väljastati kaevetööde luba OÜle
Tempore Nõmmküla Kaivo elektrivõrguühenduse rajamiseks.
Väljastati kasutusluba Eesti
Energia Jaotusvõrk OÜle Võlla
alajaama fiidri F2 pinge parendamisele.
Otsustati jagada:
- Oina k Andruse kü kaheks:
Andruse ja Karjaaru
- Mäla k Uuelu kü: Uuelu ja
Simmu-Mardi.
Otsustati vastu võtta Nõmmküla
Kalatööstuse ja Tooma-Mihkli mü
detailplaneering. Avalik väljapanek
8.-22. veebruarini, avalik arutelu 7.
märtsil.
Kinnitati sotsiaalkomisjoni
ettepanekud toetuste maksmiseks.
Vallavalitsuse ja volikogu istungite
protokollid, otsused, määrused ja
korraldused on kättesaadavad
internetist www.muhu.ee dokumendid - dokumendiregister.
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Armsad Muhu Katariina koguduse liikmed
ja sõbrad!
Juba mõnda aega on kestnud uus
aasta ning möödunud, 2011 on
jäänud seljataha. Siinkohal on
sobilik teha tagasivaade lõppenud
aastale. Ühtlasi soovime tänada
kõiki koguduseliikmeid ning meie
sõpru, kes väga mitmel erineval
moel on meile ikka abiks olnud. Suur
tänu kõigile! Igaühe panus on tähtis,
kas ta siis esmapilgul paistab väike
või suur.
Hea meel on selle üle, et üha
rohkem juurdub muhulaste hulgas
mõistmine: kirik - see on osa meie
saarest. Kohalikud inimesed on
need, kes saavad üleval hoida
kohalikku elu. Olgu siis tööandjatena töökohti luues ja hoides,
töötades koolis ning jagades haridust, kasvatades lasteaias väikeseid muhulasi, tulles kodust välja
tegema igat sorti isetegevust või siis
osaledes ühel või teisel moel
koguduse elus. Teisi inimesi meil
võtta ei ole kui need, kes meil on
ning ega eriti keegi meie eest siin
midagi ära tegema ei tule. Mis on
kahtlemata hea - need võimalused,
mis on meie ümber iga päev, moodustavadki lõpuks kokku meie elu.
Kirikuõpetajana tahan tänada

näiteks neid, kes tulid möödunud
aasta 7. mail „Teeme Ära!“ talgutele
ning aitasid kirikuaeda puhastada
talvisest prahist ja lehtedest. Neid
koolilapsi, pensionäre ja kõiki teisi,
tänu kelle panusele saime terve suve
jooksul hoida kiriku uksed avatuna
tuhandetele turistidele. Tänada
tahan ka Muhu segakoori liikmeid
ning eriti Leena Peegelit paljude
sügisõhtute eest, mis peale väsitavat tööpäeva said meil pühendatud jõululaulude õppimisele.
Ning muidugi nende ettekandmise
eest jõululaupäeva teenistusel kõigi
kohalike inimeste ning külaliste
rõõmuks.
Mida öelda lõppenud aasta
koguduseelu kohta? Täpsuse huvides siia juurde veidi arve. Tänavu
möödub 20 aastat sellest, kui peale
tervet pikana tundunud nõukogude
perioodi toimuvad Muhu koguduses igapühapäevased jumalateenistused. Linnamõõtu kohas ei ole
selline näitaja vast midagi erilist,
kuid Muhus on asjad veidikene
teisiti. Kui näiteks 1988. aastal oli
jumalateenistuste keskmine külastatvus 8 inimest, siis möödunud

aastal 15 inimest. Armulaual käinuid oli 1988. aastal 82 ja mullu
158 inimest. Liikmeid oli kogudusel
1988. aastal 58, mullu aga 143 sama palju kui näiteks aastal 1967.
Nende hulgas oli annetajaliikmeid
2011. aastal 64 inimest. Kõigile, kes
soovivad liikmeannetust teha:
Koguduse liikme annetuse saab
tasuda sularahas Muhu Katariina
koguduse liikme Heiske Tuule
kätte, kes töötab vallamajas, samuti
pangaülekandega EELK Muhu
Katariina koguduse arvele nr
1120123840 (Swedbank).
Vahetult jaanipäeva eel pidasime
kalmistupüha ning jaanipäeva järel,
26. juunil toimus üle paljude aastakümnete laste ristimispüha teenistus, mil ühel teenistusel ristiti
kuus last. Ristimisi toimus möödunud aastal kokku seitse. Kirikuhoones peeti ka mitmeid laulatusi;
küll ei olnud möödunud aastal
laulatatute hulgas ühtegi kohalikku
paari. Koguduse poolt maeti 10
inimest.
Erinevate esinejate poolt peeti
Katariina kirikus terve hulk suviselt
värvikaid kontserte. Korra kuus

peeti pühapäevakoolitundi ning
palvust sotsiaalkeskuses. Nendes
osalejatest on siiralt hea meel.
Nagu ikka nelja-aastase tsükli
järel, on selle aasta lõpul tulemas
koguduse juhtorganite valimised.
Ehk siis moodustatakse kogudusele
järgmiseks neljaks aastaks uus
nõukogu ning juhatus. Neil valimistel saavad osaleda kõik koguduse täiskogu liikmed - inimesed,
kes on aastal 2011 tasunud liikmeannetuse ning vähemalt korra
käinud armulaual.
Nii nagu ikka läbi sajandite
soovib Muhu Katariina luterlik
kogudus ka alanud aastal teenida
kõiki inimesi sõna ja sakramendiga.
Jagada lootuse, valguse ning usukindluse sõnumit. Paluda Jumalalt
abi ning õnnistust kõigile inimestele
siin meie saarel. Tänan veel kord
kõiki meie liikmeid ning sõpru.
Soovin Jumala ingleid meid toetama
ning aitama igasse meie päeva.
Üheskoos võidame lõpuks kõik
raskused ning näeme veelgi paremat
põlve, kui seni!
Aare Luup
EELK Muhu Katariina
koguduse õpetaja

Hea metsaomanik!

Sotsiaalkeskus tuleb
seniplaanitust väiksem

näited on Igakülast algav Mustamardi teelõik, kus veel aasta tagasi
oli võimalik jalgrattaga sõita.
Tänaseks on ainus vahend traktor,
millega seal muretult liikuda saab.
Sama seis on Tupenurmest Lumistele kulgeva teega.
Näiteid on ilmselt rohkemgi.

Nelja valla Muhusse Liiva külla
rajatava sotsiaalkeskuse projekt
läheb kärpimisele, kirjutab
Saarte Hääl.
Muhu vallavanema Raido
Liitmäe sõnul selgus ettevõtluse
arendamise sihtasutuses (EAS)
toimunud nõupidamisel, et
lähima paari aasta jooksul pole
mingit võimalust nn KOITkavast raha juurde saada,
mistõttu tehakse arhitektile
ülesandeks projekti mahtu
vähendada.
Sotsiaalkeskusse jääb pärast
projekti kärpimist endiselt 50
kohta. Hoone pinda on võimalik
vähendada esmajärjekorras
mitmete ühiskondlike ruumide
otstarbekama kasutuse näol.
Üle tuleb vaadata ka hoolealuste ruumide suuruse vastavus kehtestatud normidele.
Arhitektuuriliselt on praegune
projekt ehitajale keeruline ja
kulukas ehitada. Ökonoomsema ja väiksema hoonega
kaasnevad edaspidi väiksemad
halduskulud ja sellest tulenevalt
võib kujuneda väiksemaks ka
kohamaks.

Aasta eest kohtusime Vanatoal
metsanduse õppepäeva raames
Muhu metsaomanikega. Tänaseks
oleme jõudnud mõttele moodustada
Muhusse Metsaühing.
Inimestel, kes metsanduse
teemalistel koosolekutel ei ole
osalenud ega ole ka igapäevaselt
toimuvaga kursis, tekib kindlasti
küsimus, miks seda vaja on.
Põhjuseid, miks ühing moodustada, on mitmeid:
- Muhus liikudes näeme nii mõnelgi pool äsja raiutud metsi ja raie
paratamatuid tagajärgi. Langi
seisukord pärast raiet on sageli
üpris trööstitu. Näiteks möödunud
talvel raiutud Koguva teeäärne
mets, kus poole suveni turritasid
kohati pooleteisemeetrised kännud,
nende vahel mahatallatud ja koristamata võsa. Tupenurme soos on
raskesti kättesaadavatelt aladelt
raiet tehtud. Korralik materjal
mädaneb, rääkimata sellest, et
teostataks metsataastust tulevaste
põlvede heaks.
- Teed, mida igapäevaselt Muhus
kasutame, on mittesihtotstarbelise
kasutuse tagajärjel kohati läbipääsmatuks muutunud. Head

Ühingu moodustamisel on võimalik eeltoodud olukordi vältida.
Samuti on ühingu moodustamisel
võimalik küsida toetust metsakorralduskavade uuendamiseks,
metsa istutamiseks, kuivendamiseks jne. Eelnevalt metsale tõeste
andmetega tellitud metsamajandamise kava alusel on võimalik alad
kaardistada. Selle alusel planeerida
raie vastavalt võimalusele kas
talvisel või suvisel ajal. On kohti,
kus vesisemal ajalgi võimalik
pinnast oluliselt kahjustamata
tegutseda.
Loodav ühing on mittetulundusühinguna eraõiguslik juriidiline isik,
mis oma tegevuses juhindub Eesti
Vabariigi seadustest, asutamislepingu otsustest, põhikirjast ja
muudest sellekohastest õigusaktidest.Ühingu eesmärgiks on

erametsaomanike ühtekoondamine,
ühtse üleriigilise erametsandusliku
struktuuri väljakujundamisele
kaasaaitamine, oma liikmete abistamine metsade säästlikul ja efektiivsel kasutamisel ühise tegevuse
kaudu, erametsanduslike ürituste
organiseerimine ja läbiviimine,
liikmete esindamine, erametsanduslike piirkondlike projektide käivitamine ja läbiviimine, toetuste
vahendamine ja taotlemine oma
liikmetele.
Käesolevaga kutsun kõiki
Muhu metsaomanikke 3.3.2012
algusega kell 11.00 Liiva
lasteaia saali Muhu Metsaühingu asutamiskoosolekule,
kus piisava arvu metsaomanike
osalusel koostame põhikirja, teeme
ettepaneku juhatuse valimiseks ning
võimalusel ka selle valimine. Juba
toimivatest metsaühistutest ja nende asutamisest tulevad rääkima oma
ala asjatundjad.
Küsimuste ja ettepanekutega
võite julgelt pöörduda telefonil 50
97 679.
Kena talve jätku soovides,

Erkki Noor
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- Puhastame Teie kraavid, teeääred ja põllud võsast
- Võtame vastu tellimusi järgmise
aasta küttepuude tootmiseks
- Kui Teil on metsamaad, kuid
endal puid teha pole võimalik, siis
Ostame
tellige see teenus meilt. Tasuda saab
- metsamaad, ka läbiraiutud ka metsamaterjalis.
kinnistuid
Info: 50 97 679 või
- Natura alasid
erkki.noor@bmw.ee
- metsamaterjali.
www.muhuvarahaldus.ee

Lugupeetud
vallakodanikud!
Kõik, kelle isikut tõendava
dokumendi kehtivusaeg hakkab
lõppema ja kes vajavad uute
dokumendide tarbeks uusi fotosid,
on oodatud 15. veebruaril 2012. a
Muhu Lasteaia saali. Saarefoto
ootab teid dokumendipilte tegema
alates kell 9.00 kuni 14.00
4 pilti maksab 5 eurot.
Kõik on oodatud!

12. veebruar Piiri magasiaidas
Tabivere näiteseltsi näidend.
Neljapäeval, 14. veebruaril
tuleb Hellamaale lugejatega
kohtuma saarlasest kirjanik
Adena Sepp. Temalt on seni
ilmunud neli menuromaani.
Kohtumise algus on kell 11.

Alates 14. veebruarist Liiva
Raamatukogus näitus “Juhan
Smuul 90”.

* Korstnapühkija A. Vaha (kt.
nr 054719) teenus, vajadusel koos
redeliga!
Korstende ja küttekollete parandustööd.
Muhus: 9.-11. veebruar ja 29.31. märts 2012
* 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!
„Saaremaa õunaaedade võrgustik“ projekti raames toimub 13.
veebruaril kl 10 Muhu lasteaia
saalis infopäev.
Projekti eesmärk on taaselustada
väiketootmine Saaremaa talude
õunaaedades läbi õunaaedade
uuendamise ja müügivõrgustiku
arendamise. Tutvustatakse projektis osalemise võimalusi, jagatakse infot õunapuuaedade
uuendamise kohta. Lektor on
aiandusagronoom Madli Jalakas.

Paastukuu juubilarid ja sünnipäevalapsed
Liidia Sander 92 (1.3)
Linda-Leonida Siig 91 (23.3)
Natalia Tamm 88 (3.3)
Meeta Mägi 88 (23.3)
Leida Pauts 88 (29.3)
Vaike Kalbin 85 (21.3)
Ellinoora Saarkoppel 83 (5.3)
Herbert Oidekivi 82 (25.3)
Endla Äkke 81 (19.3)
Asta Venda 80 (22.3)
Virve Saarik 80 (24.3)
Alma Lõhmus 75 (11.3)
Heldi Schmuul 75 (21.3)
Jüri Vapper 70(5.3)
Uno Aavik 70 (31.3)

Maive Maripuu 65 (21.3)
Ants Tuulmägi 65 (25.3)
Juri Marksa 60 (29.3)

Palju õnne!

Uisu- ja hokiväljak avatud

Tööpakkumine

Muhu spordihalli juures on
avatud uisu- ja hokiväljak. Väljak
on valgustatud tööpäeviti kuni
21.00ni. Spordihoone ja lasteaia
ümbruses on ka ca 800 m pikkune
vabastiili suusarada, lume lisandumisel valmistatakse ette ka
klassikarada.
Head talvemõnude nautimist!

Vanatoa Turismitalu OÜ
JUHATAJA. Samuti ootame kandideerima koka, teenendaja ja
koristaja ametikohale. Rohkem
infot leiad www.cv.ee

Muhu pinksimeister
Väljakutsetega lauatennise turniir
kestab 15. märtsini, tuniiriga on
võimalik kõigil suurtel ning väikestel huvilistel jooksvalt liituda.
Spordiklubi Muhu ootab kõiki
huvilisi teisipäeva ja neljapäeva
õhtuti kell 19.30 - 21.00 Muhu
Spordihalli. Täpsem info Muhu
Spordihallis ja tel: 5065161 Kalev.

Puude saagimine ja lõhkumine,
ehitus- ja remonttööd, mööbli ja
kodumasinate paigaldus, kiviaedade ladumine, muud abitööd. Tel
5350 2787.

Ostan Saare Kaluri aktsiaid.
Kuulutus ei aegu. Telefon 5558
6035.
Lipupäev - 24. veebruar
24. veebruaril 1918. a avaldas
Päästekomitee „Manifesti kõigile
Eestimaa rahvastele”, milles
kuulutati välja Eesti Vabariik.

Kirikuteated
EELK Muhu kogudus
Teenistused Muhu Katariina
talvekirikus 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
18. veebruaril kl 10 jumalik
liturgia

Liiva hooldekodu
18. veebruaril kl 13
palveteenistus
Rinsi
3. märtsil kl 10 jumalik
liturgia
Suur paast algab õigeusu
kirikus 27. veebruaril.
Preester Andreas Põld, tel 45
33743, 56 606 703, e-post
andreas.pold@mail. ee

IN MEMORIAM

Märtsikuu Muhulase materjalid on teretulnud 5. märtsi õhtuni.

Meie hulgast lahkusid
15. jaanuaril 87-aastane Elviine Kiiker.
21. jaanuaril 60-aastane Annes Kipper.
29. jaanuaril 91-aastane Arved Tamm.
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 450 eks.
Hind 30 eurosenti

