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Tähelepanuväärseid
saa
vutusi
saavutusi
Maakondlikul koolitopil
saavutas Muhu õpilaste
võistkond I koha, võistkonda kuulusid Piret Saartok ja
Hanna Vahter V klassist,
Karina Lõbus ja Mariliis
Hopp VI klassist, Indrek
Uutsalu ja Liina Tarvis VII
klassist, Sandra Süld ja
Keidy Jõgi VIII klassist ning
Ott Kuusk ja Mareli Ots IX
klassist. Võitja - Muhu
Põhikool - sai rahalise preemia ning korraldab järgmisel
aastal maakondliku koolitopi, milles on kolm vooru:
teadmised, sport ja loovus.
Põhikoolide osas toodi ka
Karujärve sügiskrossilt I
koht (koguarvestuses III).
Jooksmas käisid Agnes
Äkke, Kertu Vapper, Riho
Valdmets, Alari Toomsalu,
Kristina Vapper, Maarika
Oidekivi, Silver Saarkoppel,
Rauno Liitmäe, Kairi Laaneväli, Kristel Ots, Anneli
Oidekivi, Risto Ülem, Kristjan Saar, Kairi Ingver, Karolin Saarik, Siim Saaremäel
ja Marko Vaht.
Maakondlikult õpioskuste
olümpiaadilt toodi teine
koht. VI klassi võistkonnas
olid Tiina Seo, Kaisa Saarkoppel, Liisa Uutsalu, Mariliis Hopp ja Karina Lõbus.
Kõigile nimetatutele avaldas direktor oma käskkirjaga kiitust.
Koolisisesel koolitopil
võitis IX a, järgnesid VI ja
IX b. Loovülesande teemaks
oli “Tervis – kalleim aare”.

ISSN 1736-289X

30. oktoober 2006

Muhu leht

Sitke Muhu mees
August Pallas 100-aastane
August Pallas, pärit Pallasmaa Tüilt, sai 17. oktoobril
2006 saja-aastaseks.
Kusti lapsepõlv ja noorus
möödusid Muhus, aga aastal 1944 sundis poliitiline
olukord teda perega Rootsi
põgenema. Seal sündisid
Linda ja Virve.
1951 sai ümber asutud
Kanadasse, kus on seega
elatud suurim osa elust.
Siiski on kodutalu ja
kodusaar, mis ta pidi maha
jätma, et päästa elu, jäänud
kõige kallimaks, unustamatuks paigaks ja pidevaks,
siiani kestvaks kõneteemaks.

August Pallas 100 aastat
17. oktoober 2006
Mälestused noorusmaalt veel selged nagu luules,
ei ajamerre kadun’d aastad neid ei kustuta.
Mälestuste mägi kindlalt seisab rannatuules,
kui palju võiks ta meile jutusta!
Su noorusa’ast, su tööst, su rõõmust, murest,
su väsimata kätest saja aasta sees!
Kas tuln’d see jõud Tüi metsa hiidse tamme juurest
või oled lihtsalt kanget sorti Muhu mees?
Nüüd teadus arenen’d, aeg mitmet moodi ringi käinud;
nii palju sadu asju kompuutri sees.
Aga seda see aparaat pole ikka selgeks teinud
kuidas saja-aastaseks saan’ üks lihtne Muhu mees.
Täna kõik, kes me siia kokku tulnud,
Sul tervist, õnne soovides me seisame su ees.
Jää selleks kes sa ikka oled olnud:
Üks tubli, õige Muhus sündin’d mees.

Esper Kõvamees

Kusti pühitses oma suurt
tähtpäeva armsalt oma pere
ja lähedaste keskel Muhu
hümni ja Virve lõõtsa
saatel.
Meenub pilt, kus Kusti
seisab piduliste hulgas 30aastase mehena, ka just
100. sünnipäeva tähistamisel. See oli 13. mail 1936
Vildiaugu papa Ivan Läksi
puhkpillidega pidupäeval. Ei
tea, kas Kusti aimas siis,
et tema sama kõrgesse ikka
jõuab.
Kallis Kusti, jätkugu su
päevad armsa abikaasa Liidi
kõrval ikka kindlalt, ausalt
ja truult, nii kui läbi terve
elu. Teie heldus on andnud
jõudu ja näidanud suunda
meile kõigile, sugulastele ja
sõpradele, kes teie pühendust tunnevad.

Juta Kõvamees
Kitching
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Veel on võimalus saada
toetust küladele
Käesoleva aasta vallaeelarves on kuluartikli „Seltsitegevus” raames 40 000 kr
ette nähtud külade omaalgatuse toetuseks. Kuigi
seda teadvustati kevadel
toimunud vallavalitsuse
kohtumisel külavanematega, ei ole siiani kogu raha
kasutust leidnud. Seni on
vallavalitsus sealt külavanemate esitatud avalduste
alusel eraldanud toetusi
külakokkutulekute läbiviimiseks, küla ühiste
heakorratööde tehnika või
kütusega kindlustamiseks,
aga ka näiteks küla ühiskasutuses olevate pinkide
tellimiseks. Soe sügis
võimaldab veel teha näiteks
heakorratalguid, kuid muud
ühiskasulikku võib ette
võtta ka aastaajast sõltumata. Toetuse saamiseks
tuleb külavanemal esitada
avaldus vallavalitsusele.
Toetuse maksab vallavalitsus otse tööde või materjalide ostuarve tasumisega
või kuludokumentide alusel
kulutuste tegijale.

Aado Keskpaik

Vallavalitsuses
11. septembril
Kasutusluba anti Koguva k Pärdi
kunstitallile.
Anti nõusolek Mõisaküla Kivarimäe
mü-le suvemaja ehitamiseks.
Anti ehitusluba Leeskopa k Kästiki
elamu rekonstrueerimiseks.
Anti ehitusload MTÜ Muhu Turismi
Assotsiatsioonile pingi (pinkide),
prügikasti ja infotahvli püstitamiseks: Kuivastu Sadama mü-le,
Võiküla tee äärde, Mäla k Uuemõisa
mü-le, Liiva k Meierei mü-le, Kallaste
Andoväljale (Üügu pank), Aljava k
Kunnati mü-le, Linnuse k Heinamaa
mü (vana teetammi osal).
18. september
Anti nõusolek Hellamaa k Metsa mü
ostueesõigusega erastamiseks.
Anti nõusolek jagada Simisti k
Kadakaaru mü kolmeks, Külasema
k Kopli mü kaheks, Võiküla Lauri
mü kaheks ja Igaküla Neo-Jaani mü
kaheks.
Anti kirjalik nõusolek Pallasmaa k
Mäeotsa mü-le sauna ehitamiseks.
Anti ehitusluba Koguva k Laasu
elamu rekonstrueerimiseks.
Kinnitati projekteerimistingimused
Viira k Juhani mü elamule ja Soonda
k Tänavasuu elamule.
Otsustati eraldada Nõmmküla
mänguväljakute rajamiseks 5000
krooni.
Järg lk 7.

Volikogu istungitelt
22. septembri istungil
määrati maaüksuste sihtotstarbed: Soonda k PaaliUuelu mü ja Tupenurme k
Mäe mü – elamumaadeks.
Algatati Pädaste k Männiku mü detailplaneering.
Selle eesmärk on jagada
maaüksus neljaks, anda
neile hoonestusõigus ja
muuta elamukruntide maa
sihtotstarvet.
Muhu vallas korraldatud
jäätmeveo rakendamise
korra esimesel lugemisel
selgitas Raido Liitmäe
olmejäätmete kogumise ja
vedamise põhimõtteid.
Vallavolikogu määrusega
kinnitatakse jäätmeliigid,
millele kehtestatakse korraldatud jäätmevedu, veopiirkonnad, vedamise sagedus, aeg ning teenustasu
piirmäär. Volikogu esimees
Kadri Tüür tegi ettepaneku,
et volinikud kontakteeruksid külavanematega ja
arutaksid asja läbi. Tuleks
üle vaadata ka valla heakorra eeskirjad, kuna need
on vananenud. Esimene
lugemine lõpetati.
Jäätmevaldajate registri asutamine ja registri
pidamise korra kehtestamise esimesel lugemisel
ütles Raido Liitmäe, et
jäätmevedajaks loetakse
isikut või asutust, kelle
(elu)tegevuse käigus tekivad
jäätmed või kelle tegevuse
tulemusena
jäätmete
olemus või koostis muutub.
Valla sõiduauto võõrandamine. Muhu Muuseumilt
tuli algatus müüa valla
omandis olev Daewoo
Nexia. Hääletati võõrandamise poolt.
Muhu valla arengukava
2003-2006 täitmine, selle
arvestamine 2007. a eelarve
kavandamisel. Aado Keskpaik tutvustas eelnõu sisu.
Eelmises
arengukavas
püstitatud ülesanded on
seni täies mahus lahendamata, enamus neist
siiani aktuaalsed. See on
uue arengukava vastuvõtmiseni piisavaks aluseks
2007. a eelarveprotsessile.
Hääletati eelnõu vastuvõtmise poolt.
Muhu valla 2006. a lisaeelarve esimene lugemine
(T. Peedu). Eelarve suure-

neb üksikisiku tulumaksu
ülelaekumise arvelt. Rahanduskomisjon toetas
antud kulutusi, parandusettepanekud
hääletati
ükshaaval läbi. Kõik hääletasid Nõmmküla külakeskuse remondi poolt. Töötajate premeerimise vastu
hääletas kaks, ülejäänud
olid poolt. Lisaeelarve maht
on 784000 krooni. Esimene
lugemine lõpetati.
Informatsiooni turismija maaelukomisjoni tegevusest andis Albert Noor.
Ta tundis heameelt, et
Muhu internetiseerimiseks
kirjutati eelarvesse 60000
kr, täna on kõigil muhulastel
võimalik liituda. Toetatud
on turismi. Koostööd tehakse Muhu Turismi Assotsiatsiooniga. Külavanemate
küsitluse andmeid kasutab
arendusnõunik Aado Keskpaik. Info võeti teadmiseks.
Lõpuks tutvustasid Tiit
Peedu ja Aado Keskpaik
Väikese väina äärsete
valdade ühisalgatusi väina
keskkonnaseisundi uurimiseks ja ühise sotsiaalmaja
rajamiseks.

20. oktoobri volikogu
istung toimus Hellamaa
Külakeskuses.
Maaküsimustes andsid
ülevaateid Kristo Kiiker ja
Mihkel Ling. Maade ajutisse kasutusse andmine.
Lubati Tarvi Valdmetsal
kasutada 2007. aastal
Lehtmetsa k 10,5 ha.
Maaüksuse sihtotstarbe
määramine: Mõisaküla
Saarkopli mü maatulundusmaast elamumaaks kuni 2
ha ulatuses.
Algatati detailplaneeringud: Kallaste k Lautri,
Külasema Kopli, Nõmmküla
Kooli ja Nõmmküla Merinõmme.
Muhu vallavolikogu 15.
juuni 2006 otsuse nr 58
“Kallaste küla Korju maaüksuse detailplaneeringu
algatamine” muutmine (A.
Keskpaik, M. Ling). Teostades järelvalvet planeeringute üle, esitas Saare
maavanem 22. septembril
ettekirjutuse Muhu vallavolikogule ja Muhu vallavalitsusele Korju detailplaneeringu küsimuses.

Selles tehti ettepanek viia
selle detailplaneeringu
algatamisega seotud vallavolikogu otsus vastavusse
seadusega. Selle tagamiseks muutis volikogu oma
otsust, lisades sinna seda
põhjendavad kaalutlused.
Planeeringu algatamise
põhjenduseks on Riigikohtu otsus, mille järgi planeeringu algatamisega ei
rikuta kellegi õigusi, kuna
selles staadiumis ei ole
veel võimalik otsustada, kas
algatatav planeering üldse
kehtestatakse ja milliseks
see lõpuks kujuneb.
Teise lugemise läbis
Muhu vallas korraldatud
jäätmeveo rakendamise
kord. Määrus kinnitati.
Jäätmevaldajate registri asutamine ja registri
pidamise korra kehtestamine läbis teise lugemise.
Valla sõiduauto kapitalirendi lõpetamine ja uue
sõiduauto kasutusrendi
alustamine. Vallavanema
käsutuses oleva sõiduauto
Peugeot kapitalirendi leping
otsustati lõpetada, jättes
auto jääkmaksumusega
välja ostmata. Otsustati
sõlmida
kasutusrendi
leping uuele sõiduautole,
kusjuures Peugeot järelmaksumus arvestada kasutusrendi lepingu järgseks
sissemakseks. Rahanduskomisjon ei olnud vastu,
kõik volikogu liikmed
hääletasid poolt.
Muhu valla 2006. a lisaeelarve läbis teise lugemise ja kinnitati, üks oli
vastu.
Lea Valk andis informatsiooni Muhu valla 2006. a
eelarve 9 kuu täitmise
kohta. Tulumaks on hästi
laekunud, tulud täidetud 88
% ulatuses.
Aado Keskpaik andis ülevaate valla arengukava
koostamiseks moodustatud
töögruppide koosolekutest.
Saarte Teedevalitsus esitas
uue taotluse kaevandusloa
saamiseks Koguva karjääris. Turismi Assotsiatsiooni
projekt
turismiviitade
paigaldamiseks on saanud
heakskiidu, kaasfinantseerijaks on vald. Järgmises
volikogus annab oma tööst
aru maakomisjon.
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Tere, muhulased!
Minu nimi on Indrek Võeras
ning olen nüüdseks poole
aasta jagu kandnud Muhu
valla ehitusspetsialisti rõõme ja kohustusi. Paljudega
Teist olen lähemalt või
kaugemalt tuttav, teistele
püüan lühidalt kirjeldada
oma senist käekäiku.
Sündinud ja kasvanud
olen Muhu saarel Pallasmaa külas, haridusjuured
olen saanud Liiva lasteaiast
ja Muhu Põhikoolist. Peale
põhikooli suundusin haridust omandama pealinna.
Tallinnas olen lõpetanud
ehitustehnikumi ja tehnikaülikooli. Tehnikumis
omandasin ehitustehniku
elukutse ja tehnikaülikoolis
ehitusinseneri elukutse.
Õpingutega koos ja pärast
õpinguid olen olnud Tallin-

nas ja Tallinna lähipiirkonnas aktiivses ehitustegevuses üle kümmekonna
aasta. Sealt olen saanud
hulga kogemusi ja uusi
teadmisi. Kogu selle aja on
aga minuga kaasas olnud
kindel teadmine, et suure ja
laia ilma eluga mina ennast
siduda ei suuda ega taha,
vaid et suur ja vägev tahtmine on jällegi lõplikult
mere taha tagasi tulla.
Tänavu aasta kevadel kutsutigi mind Muhu Vallavalitsuse poolt osa võtma
konkursist Muhu valla
ehitusspetsialisti ametikohale ning nii see siis juhtuski.
Selle poole aasta jooksul
olen endale selgeks saanud
paljud Muhu saarel toimuvate, planeeritavate ja

hädavajalikult planeerimist
ootavate ehitustegevustega
seotud lootused ning paraku ka probleemid. Omalt
poolt püüan, et ootused
täituksid ja mured lahendatud saaksid.
Ametis oldud aja jooksul
on olnud kaunis raske
loodusjõududena peale
tungivaid mõtteid ja ideesid
maha suruda ning jääda
tegelike võimaluste raamidesse. Need raamid kipuvad
küll teinekord kaunis ahtaks jääma, kuid hea nõuga
lahenduvad ka raskemad
probleemid.
Soovin kõigile muhulastele jätkuvat rahulikku
meelt.

Indrek Võeras
(Kase Indrek)

Sügis toob hingede aja
Mihklipäev, maakeeli kasupäev tähistab rahvakalendris suvetööde lõppu ja talvepoolaasta algust. Hingede
aeg kestab sügiskuu algusest uue aastani. Hingede
ajal hoitakse kodud puhtad
ja vaiksed. Müra tekitavad
tööd lükatakse võimalusel
edasi ning peale päeva
loojumist ei töötata sootuks. Hingeõhtuil on tavaks
mõistatada mõistatusi ja
jutustada lugusid.
Neil õhtuil oleks tore
leida rohkem aega laste
jaoks, et jutustada oma pere
lugusid ja arutada mineviku
ja tuleviku üle. Aeg ju
tegelikult ei loe hinge jaoks.
Oluline on tunda sidet
eelmiste ja praeguste
põlvede inimestega. Me
jagame samu tundeid,
näojooni, mälestusi, keelt
ja meelt ...
Hingede õhtul kaetakse
laud kõigest heast ja
paremast, mis kodus leidub.
Esimesel ja viimasel hingedepäeval on laual olnud
selleks puhuks tapetud
loomast valmistatud road.
Pärast hingede kostitamist
süüakse ise. Toitu võib viia
hiide, kalmule, sauna või
Lõuna-Eesti tava kohaselt
pööningule.
Meie rahvas on ikka olnud

hinge usku. Hing on meil
meeles ja keelel. Kui miski
on hingel, on hing raske, kui
miski rõõmustab, muutub
hing kergeks.
Inimene peab end hoidma, et hing püsiks sees. Kui
heidad hinge, ootab ees
Toonela tee. Kuid hingedeajal ja teistel pühadel
päevadel tuleb hing tagasi,
et rännata vanu radu ja olla
kodustega.
Olgu koduste askelduste
juures, kalmule minnes,
olgu mõttes või valjusti paljud meist kõnetavad
lahkunud lähedasi. Oleme
üks pere ja üks rahvas siinja sealpool Toonela jõge.
Meil on üksteisest tuge.
Hoidmist vajab ka elava
inimese hing. Sageli läheb
kergemast sellestki, kui
saab midagi hinge pealt ära
rääkida. Hinge kosutab
loodus, kaunis looming ja
lähedaste toetus. Hingejõudu annavad hiied, mis on
alati olnud ja peaksid alati
jääma.
Koju tulevad hinged, kes
kasvatanud kümne tuhande
aasta jooksul suure, sügava
ja ilusa vaimupärandi. Meie
muuseumidesse on talletatud vaid osake sellest,
ometi on need muuseumikogud maailma suuremaid.

Suur osa pärandist elab
märkamatult meie keeles,
meeles, hoiakutes ja tavades. Mida me teeme selle
pärandi uuesti mõtestamiseks ja lastele edasi
andmiseks?
Eesti rahvas alles hakkab
märkama, et oleme oma
loodushoidliku pärimuskultuuriga, oma hiite ja
hingeusuga Euroopa väärikamaid põlisrahvaid. Meie
kultuurimälu teab, kuidas
elada kooskõlas iseenda,
teiste rahvaste ja loodusega
kaua aega. See on meie esivanemate tarkus.
Hingede päevadel süütavad paljud meie hulgast
koduakendel või omaste
kalmudel küünlad. Paljud
põlisrahva aate kandjad
viivad tule ja annid ka
vanadele külakalmetele
ning hiitesse.
Hinged tulevad vaikse
ilmaga. Põlisrahva jaoks on
hingede aeg vaikne ja
rõõmus aeg. Kui hingi hästi
vastu võtta, on nende
külaskäik õnnistuseks
kodule.
Vaikset hingedeaega ja
head hingejõu kosutust!

Ahto Kaasik
Maavalla Koja vanem

4. juulil sündis Tõnu
ja Angela Ling’i perre
tütar Emma.
10. septembril sündis
Jaanuse ja Mai Peetris’e perre poeg Laur.
22. septembril sündis
Mari Naanu ja Margus
Pahapill’i perre tütar
Thea Pahapill.

Vallavalitsuses
Algus vt lk 2.
3. oktoober
Arutati Kallaste k Korju mü-ga
seonduvat.
Kinnitati Pädaste k Männiku
detailplaneeringu koostamise
lähteülesanded.
Ehitusload anti Tusti k Rauli mü
elamu ehitamiseks ja Nõmmküla
Ellumäe mü suvila ja sauna
ehitamiseks.
Kinnitati projekteerimistingimused:
Nõmmküla Ellumäe kahele aiamajale
ja Külasema Männi suvilale;
Rootsivere Kadaka, Mõisaküla
Kivarimäe, Tupenurme Lepiku ja
Kantsi Jürivärava elektrivõrguühendustele.
Anti nõusolek jagada Laheküla
Haaviku mü kaheks, Simisti k Lepiku
mü kolmeks, Paenase k Sireli mü
kaheks.
Kinnitati kultuuri- ja spordirahade
eraldamised.
Eraldati raha reservfondist IT
kuludeks.
17. oktoober
Eraldati vahendeid reservfondist.
Kuulati ära raamatupidaja ülevaade
kommunaalteenuste võlgnevuste
seisust, otsustati saata meeldetuletuskirjad koos hoiatusega
sanktsiooni eest.
Otsustati anda ehitusluba OÜ-le
Jaotusvõrk Pädaste k Pädaste
mõisa mü võrguühenduse väljaehitamiseks ning Kärme ja Olevi mü
võrguühendusega liitumise rekonstrueerimiseks.
Kinnitati Rässa k Kadri mü elamu
projekteerimistingimused.
Anti nõusolek jagada Kuivastu k
Kõrgetalu mü kaheks, Võiküla
Rannaveere mü kaheks ja Kantsi k
Jaagu mü kolmeks.
Nõustuti Hellamaa k Oru mü
ostueesõigusega erastamisega.

8

MUHULANE

Talv
ekuu sünnipäe
psed ja juubilarid:
alvekuu
sünnipäevvala
alapsed
Alviine Jürjestaust 8. november (94)
Vladimer Tarvis
13. november (93)
Ella Väärtnõu
18. november (92)
Liidia Saluste
27. november (92)
Salomonia Õue
11. november (89)
Elisaveta Schapel 8. november (86)
Arteemi Vahter
14. november (86)
Armilde Ausmeel
11. november (80)
Alfred Mägi
12. november (80)
Fride Saksakulm
16. november (80)
Aino Saksakulm
29. november (80)
Asta Mägi
14. november (75)
Aino Veski
25. november (75)
Estrid Põlluäär 29. november (75)
Terje Aav
5. november (70)
Vaike-Helje Lahke 26. november (70)
Verni Saarkoppel
8. november (65)
Endla Soop
4. november (60)
Endel Lend
10. november (60)
Palju õnne!

EVPde
omanikud!
Pärast 31. detsembrit 2006 ei saa
erastamisväärtpabereid (EVP-d)
enam kasutada, riik hüvitab
õigeaegsel taotlemisel kasutamata
jäänud väärtpaberid. EVP-de
hüvitamist on võimalik taotleda
järgmise aasta 8. jaanuarist kuni 2.
juulini. Alla 250-krooniseid erastamisväärtpaberiarveid riik ei hüvita.
Infot saab erastamisväärtpaberite
keskregistri infotelefonilt 671 5190.

Teated
* OÜ Muhu Farmid pakub
töökohti: päevakarjak, öövalve,
vasikatalitaja. Info 53 433 763.
* Hellamaa külakeskus
alustab 1. novembril oma
iganädalaste kohvihommikutega. Ootame aktiivset osavõttu ka kaugematest küladest.
Ilusat sügise jätku kõigile!
Külakeskuse pere

Kirikuteated
EELK

EAÕK

Jumalateenistused armulauaga Muhu Katariina
kirikus pühapäeviti kl 11.
Diakon Urmo Saks, tel
4594440, 56 612 829, e-post
urmo.saks@ eelk.ee

Hellamaa
26. novembril kl 10 liturgia ja hingepalvus.
Rinsi
12. novembril kl 10 liturgia ja hingepalvus.
Liiva hooldekodu
26. novembril kl 13 hingepalvus.
Kena sügist!
Preester Andreas Põld, tel
45 33743, 56 606 703, e-post
andreas.pold@mail.ee

Laupäeval, 4. oktoobril
kell 13.00 Muhu Noortekeskuses külas Maavalla
Koja vanem Ahto Kaasik,
kes kõneleb maausust.
Oodatud nii noored, lapsevanemad kui ka pedagoogid.

IN MEMORIAM

Ideekonkurss „Muhu
bussiootepaviljonid”
Muhu teede äärde püstitatud kümnest bussiootepaviljonist pärinevad seitse
nõukogude ajast. Neist
igaüks on oma teistest
erineva ehitusliku lahendusega. Hiljuti paigaldatud
kolmest paviljonist on üks
Tallinnas levinud klaasseintega tüüpi, kaks aga
sellega sarnased, kuid
laudisseintega. Lähiajal
oleks vaja Muhus üles
seada veel kolm uut
paviljoni.
Kuna bussiootepaviljonid
on valla avaliku ruumi
elemendid, peab Muhu
Vallavalitsus vajalikuks
kujundada välja vallas oma
ühtne bussiootepaviljoni
tüüp, millele järk-järgult üle
minna, asendades vanu
paviljone ja püstitades
uusi. Muhu bussiootepaviljoni projektlahenduse
saamiseks kuulutab vallavalitsus välja ideekonkursi.
Oodatakse eskiise, mis
rahuldaksid järgmisi nõudeid:
1. toetaksid Muhu saare
imago kujundamist edumeelse piirkonnana, mis
samas
kannab
edasi
kohaliku eripärase rahvakultuuri traditsioone,
2. oleksid tuule- ja vihmavarju pakkuvad kerged
küljelt avatud ehitused,
3. oleksid vandalismikindla kandekonstruktsiooniga,
4. seina- ja katusemater-

jalid ei pea olema vandalismikindlad, kuid ei tohi olla
üleliia hinnalised, võimaldamaks lõhutu hõlpsamat
taastamist,
5. omaksid väliskujunduses elementi, mida võiks
kasutada ka teist stiili
bussiootepaviljonide juures, mida kohe ei asendata,
et markeerida bussiootekohtade kaudu saare ühtsust (praegu kasutatakse
selleks valla vapiga peatusesilte).
Eskiisile palutakse lisada
lühikirjeldus ehitise materjalidest ja värvilahendus.
Muhu
Vallavalitsuse
eraldab konkursi preemiateks 10 tuhat krooni.
Hindamiseks moodustab
vallavalitsus komisjoni.
Tööd palutakse toimetada
kinnises ümbrikus, millele
kirjutatud „ideekonkurss”,
20. novembriks Muhu Vallavalitsusele aadressil Liiva
küla, Muhu vald, 94701
Saare maakond. Kavandid
esitada märgusõna all.
Kinnisesse ümbrikku panna väiksemas kinnises
ümbrikus kavandi autori
kontaktandmed.
Konkursis osalemisest
huvitatutel on võimalik
vallavalitsusest
saada
elektroonilisel kujul olemasolevate paviljonide
fotod. Täiendav info: Aado
Keskpaik 56 69 25 25,
aado.keskpaik@muhu.ee

Liiva Raamatukogu internetieeskirjades
kehtivad alates 30. augustist (Muhu Vallavalitsuse määrus nr. 6,
30.8.2006) järgmised muudatused:
Esmakordselt arvuti taha asumisel ja arvutieeskirjaga tutvumisel kirjutab
arvutikasutaja nõusolekuks eeskirja-andmikku oma ees- ja perekonnanime,
allkirja kõrvale ka isikut tõendava dokumendi numbri.
Pangaülekanneteks eraldi ajavahemikku enam ei ole, I-II arvutil saate aja
ette registreerida raamatukogu telefonil 45 98644.
III arvuti on ette nähtud ainult täiskasvanutele lühiajaliseks tööks [ca 15
minutit, saab teha ka pangaülesandeid] ja sellele ette ei registreerita.
Tööaega I-II arvutil (üks aeg jooksvaks või järgnevaks nädalaks) saavad
ette registreerida õpilased alates viiendast klassist.

Meie hulgast lahkusid
21. septembril 81-aastane Valve Vallisaar.
23. septembril 92-aastane Joosep Väärtnõu.
9. oktoobril 77-aastane Sven-Raimond Sepp.
15. oktoobril 85-aastane Linda Nukk.
24. oktoobril 74-aastane Helju Küla.
Sügav kaastunne omastele!

Toimetab Anu Pallas,
tel: 52 28 929, e-post: muhulane@muhu.ee
Muhulane ilmub üks kord kuus.
Internetis www.muhu.ee
Trükitud Saarte Trükikojas 600 eks.
Trükipoognaid 4.
Hind 3 krooni

