Kõrgessaare Valla

TEATAJA
REEDE 15. JUULI 2011

Kõpu piirkonna külade X
kokkutulek Kõpu külas
30. JUULIL
Päevakava
12.00 Mäelstusjumalateenistus Kõpu
alumisel surnuaial
Jaani kiriku koor
13.00 – 14.00 Registreerimine Kõpu kooli
õuel
14.00 X KÕPU KÜLADEPÄEVA
AVAMINE
14.30 – 17.00 Jututuba suvehiidlastele
„Elu Kõrgessaare vallas täna ja homme“
Töötoad
Näitused
Külavaiba kudumine
Laste mõõduvõtmised
Loterii
15.00 – 17.00 Külasupp Pihla talus
17.00 – 17.30 Rongkäik Külamäele läbi küla
18.00 Küladevahelised mõõduvõtmised
Oksjon
Tantsutöötuba
Tõrva põletamine
21 .00 – Küladepäeva lõkke süütamine
Küladepäeva teatepulga edasiandmine
järgmistele korraldajatele
Tants ja trall hommikuni
******
Päeva juhib Küla Karla
Kõrva- ja silmailu pakuvad:
Kõpu ja Kärdla noored lauljad
Lauka Põhikooli väike viiulikoor
Emmaste puhkpilliorkester
Saaremaa rahvatantsurühm „Marleen“
Inga
Ansambel „Kukeprotest“

Lauka- Reigi piirkonna
külade III kokkutulek
13.augustil toimub III Lauka piirkonna
külade päev Isabella ja Napi külade
territooriumil. Päevläbi erinevaid
ettevõtmisi mõlemas külas, tegevusi
väikestele ja suurtele. Vaatame ajas tagasi
kui ka tulevikku.
Oodatud on kõik piirkondade elanikud ja
külalised ning muud huvilised lähemalt ning
kaugemalt!
Algus kell 15:00 Napi küla Hansu talu õuel.
Info: 53038128 Arno Kuusk

Omavalitsuse infoleht
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ILMUB KORD KUUS *** TASUTA

Päikeseloojangumuusika Kõpu
tuletorni jalamil

SÜNDIS UUS
VALLAKODANIK

22. juuli – Trio koosseisus Riho Sibul, Jaak
Tuksam, Jaanus Nõgisto.
29. juuli – Aldo Meristo kvartett (viiul, klaver, bass,
löökriistad).
5. august - "Looduse laul" - Reval Ensemble
(sopran, flööt, klaver, tšello).
19. august – "Cabaret" - Heli Veskus (sopran),
Annaliisa Pillak (mezzosopran), Jaanika RandSirp (klaver).
Konterdid algavad kell 21, piletid 8 ja 5 €

JETE LOORA TEEÄÄR

"Tuulesaared" Tahkuna tuletorni
all ka sel suvel
Augusti alguses toob Theatrum Hiiumaale
Tahkuna tuletorni alla taas kord “Tuulesaared” ja
Marseille
sadamalinna
õhustiku,
kus
merelemineku igatsust, huumorit ja romantikat.
“Tuulesaared” etenduvad kuuel õhtul.
“Tuulesaarte” etendused toimuvad 4., 5., 6.,
11., 12., 13. augustil kell 20.00 Tahkuna
tuletorni all Hiiumaal.
Pilet kuni 1. juulini 14€, edaspidi 15€.
Pileteid on võimalik osta:
Theatrumi kassas (Vene 14 E-R 12-17), Kärdla
kultuurikeskuses (tel 463 2192), Piletimaailma,
Piletilevi
müügipunktides
ja
Statoili
teenindusjaamades üle Eesti ning vabade kohtade
olemasolul tund enne etenduste algust kohapeal.
Piletite broneerimine Theatrumis tel 6446 889,
aadressil theatrum@theatrum.ee

Õnnitleme juulikuu
eakaid sünnipäevalapsi ja
juubilare!
EVALD WIIBURG
LINDA VOOGLA
MAURI TOMINGAS
LEMBIT KÜTTIM
ENN LAUR
EVA-MARIA SAUL
ENE MÄGI
ORBO MÄND
ALFRED KARHU
ATS VÕSAMAA
KATRIN MIKK

1. augustil täitub
Leida Pielbrgil
55. tööaasta Kõrgessaare
Raamatukogus

Hiiurootslaste väljarände 230.
aastapäeva üritused 12. augustil
Kell 10.00 kuni 16.00 konverents Hiiumaa
Muuseumi Pikas majas (info tel 5284401 Helgi
Põllo).
Konverentsi kava;
10.00-10.30
Külaliste
saabumine
ja
registreerumine
10.30-10.40 Tervitussõnad, (Urmas Selirand, jt)
10.40-11.00 Rootslaste jäljed tänasel Hiiumaal.
Helgi Põllo
11.00-11.50
Hiiurootslaste
ajaloost
Jörgen
Hedman (inglise keeles), tõlge
11.50-12.00 Muusikalised vahepalad.
(Koit Randus ja lapsed)
12.00-12.20
Eestlaste
ja
eestirootslaste
keelesidemetest. Meeli Sedrik
12.30-13.30 Lõuna
13.30-14.00 Johan Lithander, eestirootslased ja
esimene eestikeelne kokaraamat. Raimo Raag
14.00-14.45 Läänemere-äärse hiiukandle ajaloost.
Rauno Nieminen
14.45-15.15 Kohvipaus
15.15-15.45 Uusi võimalusi rootslaste loo
tutvustamiseks. Ukrainas. Riina Hein
15.45-16.15 Arutelu, konverentsi lõpetamine
Kell 18.00 kuni ca 18.45 osalusetendus
hiiurootsaste
väljarände
teemal
Ristimäel
(lavastaja
Ly
Meldorf;
osades
Käina
harrastusnäitlejad)
Kell 21.00 kontsert Kõpu tuletorni jalamil (Sofia
Joons (hiiukannel), Toivo Sõmer, Kristiina Ehin.
Pääse 5€.

Leida Pielberg (Soonik) sündis 26. juuli
1937. aastal. Lõpetas 1956. a. Tallinna
Kultuurharidusala
Kooli
raamatukogunduse erialal. Kõrgessaare
raamatukogus töötab 1.augustist 1956. a.
Sellest ajast kuni 31.märtsini 2000 oli ta
raamatukogu juhataja ja alates 1. Aprillist
2000 raamatukoguhoidja.
Palju õnne ja tervist talle!

Lea Volensil ja Heli
Pihlamäel täitub 3. augustil
30 tööaastat lasteaias Vigri
Suur tänu tehtu eest ning jõudu ja jaksu
edaspidiseks!

20. augustil algusega kell 19.00 on
Tahkuna tuletornis Rauno Pehka ja tema
ansambli kontsert.
Pääse 6€.
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Detailplaneeringute teated
29.juuni
istungi
korraldusega
algatati
detailplaneeringu koostamine Poama küla
Niidimetsa maaüksusel. Detailplaneeringu
koostamise eesmärk on 9,93 ha suuruse
maaüksuse
jaotamine
elamukrundi
eraldamiseks
ning
krundi
ehitusõiguse
määramiseks
elamu
ning
abihoonete
püstitamiseks.
29.juuni istungi korraldusega kehtestati Kalana
küla Purje maaüksuse detailplaneering vastavalt
DAGOpen OÜ Projektbüroo tööle nr 11-07.
Detailplaneering näeb ette maaüksuse jaotamise
kaheks krundiks ning ehitusõiguse määramise
elamu
ja
abihoonete
püstitamiseks.
Detailplaneeringu
avaliku
väljapaneku
perioodil ettepanekuid ega vastuväiteid ei
esitatud.
14.juuli istungi korraldusega võeti vastu Luidja
küla Bretimetsa maaüksuse detailplaneering
vastavalt DAGOpen OÜ Projektbüroo tööle nr
11-21. Koostatud detailplaneering näeb ette
olemasoleva
maaüksuse
jaotamise
elamukrundiks
ning
transpordimaa
maaüksuseks ning elamukrundi ehitusõiguse
määramise
elamu
ning
abihoonete
püstitamiseks.
Detailplaneeringu
avalik
väljapanek Kõrgessaare vallamajas ning valla
kodulehel toimub perioodil 08.-21.august 2011.
14.juuli istungi korraldusega võeti vastu Poama
küla Jõeääre maaüksuse detailplaneering
vastavalt DAGOpen OÜ Projektbüroo tööle nr
11-39. Koostatud detailplaneering näeb ette
olemasoleva 4,2 ha suuruse maaüksuse
jaotamise elamukruntideks ning ehitusõiguse
määramise
elamu
ning
abihoonete
püstitamiseks.
Detailplaneeringu
avalik
väljapanek Kõrgessaare vallamajas ning valla
kodulehel toimub perioodil 08.-21.august 2011.

ESF meede 1.3.1 „Kvalifitseeritud tööjõu
pakkumise suurendamine“ toetatud ning
eelkõige pikaajalistele töötutele suunatud
projekti "Kõrgessaare Tööharjutuskeskusest
praktilised
tööoskused"
infopäev
on
Kõrgessaare Tööharjutuskeskuses (Tööstuse tee
16a,
Kõrgessaare
ehk
Valitsejamaja)
esmaspäeval 25 juulil 2011.a algusega kell
10.00
.
Samas antakse ka infot käimasoleva, samast
meetmest toetatud ning töötutele suunatud
projekti “Kõrgessaare valla tööharjutuskeskuse
töölerakendamine ja arendamine” kohta.
Lisainfo tel 5341 5285 Katrin Sarapuu.
Vallavolikogu õigusaktide eelnõud,
vastuvõetud vallavalitsuse korraldused ja
määrused ning vallavolikogu otsused ja
määrused on avalikustatud valla kodulehel
www.korgessaare.ee

Vallavalitsuse istungid
16. JUUNI
Vallavara otsustuskorras võõrandamine.
Võõrandada otsustuskorras vallale kuuluv
kinnistu Tööstuse tee 17A, Kõrgessaare
alevikus Silvar Savenkovile.
Arvamuse
andmine
Malvaste
II
liivakarjääris maavara kaevandamise loa
taotluse kohta.
Anda nõusolek Osaühingule Hiiu Teed
ehitusliiva kaevandamise loa väljastamiseks
Malvaste
II
liivakarjääris
mäeeraldisel
pindalaga 2,7 hektarit.
Kaevandamise käigus mitte lubada karjääris
kaevandamisega
mitteseotud
tegevusi
(krossisõidud, laskeharjutused jm). Peale
kaevetööde lõppu ala korrastada vastavalt
korrastamisprojektile.
Vallavara enampakkumisega võõrandamine.
Kõrgessaare Vallavolikogu 14.11.2008 otsusega
nr 85 moodustatud vallavara enampakkumisega
võõrandamise läbiviimise komisjonil korraldada
Kalana külas asuva Sireeni maaüksuse, millel
asub Ristna majaka udusireenihoone, avalik
suuline enampakkumine 03.08.2011 vastavalt
vallavolikogu poolt määratud tingimustele.
Projekteerimistingimuste väljastamine hoone
rekonstrueerimiseks.
Väljastada
projekteerimistingimused
Kõrgessaare
Vaba
Aja
Keskuse
rekonstrueerimiseks
Kõrgessaare
aleviku
Tööstuse tee 25 maaüksusel
Projekteerimistingimuste
väljastamine
elektrivarustuse rajamiseks.
Väljastada projekteerimistingimused Kaleste
küla Mihkli maaüksuse elektrivarustuse
rajamiseks
Kirjaliku nõusoleku väljastamine ajutise
vaatlustorni püstitamiseks.
Väljastada kirjalik nõusolek vaatlustorni
püstitamiseks
kehtivas
detailplaneeringus
määratud asukohale Mangu küla Lautrikoha
maaüksusel.
Ehitusloa väljastamine elektrivarustuse
rajamiseks.
Väljastada ehitusluba Kalana küla Kopli tee 1
maaüksuse elektrivarustuse rajamiseks.
Väljastada kirjalik nõusolek Suureranna küla
Mihkliniidu
maaüksuse
elektrivarustuse
rajamiseks.
Ehitusloa
väljastamine
püstkodade
komplekti püstitamiseks.
Väljastada ehitusluba püstkodade (3 tk)
kompleksi püstitamiseks Suurepsi küla UueHendriku maaüksusel.
Ehitusloa
väljastamine
tootmishoone
rekonstrueerimiseks.
Väljastada
ehitusluba
tootmishoone
rekonstrueerimiseks
Kõrgessaare
aleviku
Kõrgessaare Sadama maaüksusel.
Ehitusloa väljastamine suvila püstitamiseks.
Väljastada ehitusluba suvila püstitamiseks
Kalana küla Kopli tee 1 maaüksusel.
Ehitusloa
väljastamine
abihoone
püstitamiseks.
Väljastada ehitusluba abihoone püstitamiseks
Jõeranna küla Kopli maaüksusel.
Ehitusloa
väljastamine
elamu
rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks.
Väljastada
ehitusluba
elamu
rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks Reigi küla
Kordoni maaüksusel.

Ehitusloa
väljastamine
majandushoone
püstitamiseks.
Väljastada
ehitusluba
majandushoone
püstitamiseks
Kalana
küla
Merineitsi
maaüksusel.

29. JUUNI
Ehitusloa väljastamine elektrivarustuse
rajamiseks.
Väljastada ehitusluba Kaleste küla Mihkli
maaüksuse elektrivarustuse rajamiseks.
Kasutusloa väljastamine.
Väljastada kasutusluba Tahkuna 10 kV haruliini
rekonstrueerimise I etapile Tahkuna, Malvaste,
Kodeste ning Mudaste külade territooriumil.

Avatud rendikonkurss
kinnistule
“Kõpu majakas”
Kõrgessaare Vallavalitsus kuulutab välja
avatud rendikonkursi Kõrgessaare vallas
Mägipe külas asuva kinnistu “Kõpu majakas”
(39201:001:2890)
tervikvara
rendile
andmiseks.
Kinnistu “Kõpu majakas” antakse rendile
tähtajaga 16.10.2021.a avalikkusele suunatud
turismi, kultuuri ja vaba aja teenuste
pakkumiseks ning Kõpu tuletorni külastajate
ning seal toimuvate muude ürituste .osavõtjate
komplekseks ja kvaliteetseks teeninduse
tagamiseks.
Kinnistu “Kõpu majakas” (39201:001:2890)
rendile andmise tingimused on kinnitatud
Kõrgessaare Vallavolikogu 13.mai 2011
otsusega
nr
67
ning
kättesaadavad
elektrooniliselt
www.korgessaare.ee
(vt.
uudised
või
avaliku
teabe
alt
dokumendiregistrist)
või
Kõrgessaare
vallamajas (Kõpu tee 8, Kõrgessaare).
Pakkumiste esitamise tähtaeg on 31.august
2011.a kl 16.00.

PUHKUSED
Vallavanem Jaanus Valk kuni 31.07.
Pearaamatupidaja Inge Elissaar kuni 31.07.
Ehitusnõunik Arno Kuusk kuni 31.07.
Lastekaitse- ja peretöö spetsialist Larissa
Babõnina 18. – 31.07
Maanõunik Kalle Viin kuni 03.08.
Vallasekretär Ludmilla Träder kuni 07.08.
Sotsiaalnõunik Linda Kiivit 08. – 14.08.
Asjaajaja Maire Türnpuu 08. – 21.08.
Raamatupidaja Reet Põldveer 01. – 31.08.

TEATED
Kuni 31. augustini vallamaja avatud 7.30 –
16.00. NB! Kassa ajad ei muutu.
20. –21. juuli vallamaja suletud.
4. augustil täitub meie asjaajajal

Maire Türnpuul
55. eluaasta.
Vallamaja rahvas õnnitleb südamest
juubilari!
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Keskkonnamõju hindamise teated
Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regioon
teatab Ninametsa lubjakivikarjääri rajamise ja
töötamisega
kaasnevate
tegevuste
keskkonnamõju hindamise algatamisest ja
programmi
avalikust
arutelust.
Kavandatavaks
tegevuseks
on
lubjakivi
kaevandamine
Ninametsa
karjäärist
tehnoloogilise kivi saamiseks. Tegevuse
asukoht on Hiiu maakond, Kõrgessaare vald,
RMK Putkaste metskonna maaüksus M-1
(katastritunnus
39201:004:1120).
Luba
taotletakse kehtivuse ajaga 15 aastat,
kaevandamise
mahuks
on
kavandatud
keskmiselt 25 tuh m³ aastas. Keskkonnamõju
hindamise
eesmärgiks
on
planeeritava
Ninametsa
lubjakivimaardla
maavara
kaevandamisega
kaasnevate
võimalike
keskkonnamõjude hindamine ümbritsevale
keskkonnale, mõju ulatuse määramine ning
võimaluste leidmine tekkivate negatiivsete
keskkonnamõjude
leevendamiseks.
Keskkonnamõju hindamine algatati vastavalt
keskkonnamõju
hindamise
ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lg 2
punktile 2.
Keskkonnamõju hindamise osapooled:
1) arendaja on Direct Consulting AS (Peterburi
tee 2F, Tallinn; kontaktisik: Tõnu Kõuhkna; tel:
6030700);
2) tegevusloa andja ja keskkonnamõju
hindamise järelevalvaja on Keskkonnaameti
Hiiu-Lääne-Saare regioon (Kõrgessaare mnt
18, Kärdla; kontaktisik Kai Vahtra, tel 463 6822,
e-post
kai.vahtra@keskkonnaamet.ee);
3) keskkonnamõju hindajaks on Maves AS
(Marja 4D, 10617 Tallinn; kontaktisik: Karl
Kupits; tel: 5093437; e-mail: karl@maves.ee).
Keskkonnamõju hindamise programmiga on
võimalik 19.07-02.08.2011 tutvuda:
1) Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni
Kärdla kontoris aadressil Kõrgessaare mnt 18,
Kärdla;

2) Kõrgessaare vallamajas aadressil Kõpu tee
8, Kõrgessaare;
3) Internetis Keskkonnaameti koduleheküljel
http://www.keskkonnaamet.ee
(Uudised-teated-Keskkonnamõju hindamised).
Keskkonnamõju hindamise programmi
avalik arutelu toimub 03. augustil 2011.a
algusega kell 17.00 Kõrgessaare alevikus
Tööstuse tn 25 (Tervisemaja).
Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi
keskkonnamõju hindamise programmi kohta
saab esitada Keskkonnaameti Hiiu-LääneSaare regioonile kirjalikult või e-posti teel 02.
augustini 2011.

Koostööpakkumine
Hiiumaa Metsaseltsilt
MTÜ Hiiumaa Metsaselts on varsti juba tosin
aastat teinud tööd selle nimel, et meie saare
metsaomanikel oleks rohkem teadmisi oma
metsade majandamiseks.
Praeguseks on meil 123 liiget ja tõenäoliselt
oleme üks suuremaarvulisemaid MTÜ-sid
Hiiumaal.
Oma selle aasta SA Erametsakeskuse poolt
rahastatavasse
metsaühistu
taotlusesse
plaanisime ka õppepäevad Hiiumaa erinevates
piirkondades, eesmärga tutvustada inimestele,
kes seni veel meie tegevusest kaugemal
seisnud,
milliseid
toetusvõimalusi pakub
erametsanduse tugisüsteem.

Eesti lipu kasutamise kord julgustab lippe kasutama
Eesti lipp kuulub meile kõigile ning seepärast ei
ole ükskõik, kuidas seda kasutatakse. Eesti lipu
kasutamise põhimõtted ja üldnormid on
Riigikogu sätestanud seadusega. Õigusaktiga
kehtestatud Eesti lipu kasutamise korra
järgimine väärtustab, lihtsustab ja ühtlustab
sinimustvalge lipu kasutamist. Samas ei ole
need reeglid mõeldud piirama Eesti lipu
kasutamist.
Hiljuti pöördus üks vallaasutus Riigikantselei
poole küsimusega, kas erakorralisel lipupäeval
võib lipu heisata ka hiljem korras ettenähtud
ajast. Nimelt oli Riigikantselei edastanud
kõikidele riigi- ja kohaliku omavalitsuse
asutustele erakorralise lipupäeva teate, milles
märkisime ära lippude heiskamise aja. Vastav
teade jõudis aga asutuse lipuheiskajani peale
teates märgitud aega. Mida sellisel puhul teha?
Kas heisata lipp peale lippude üldist
heiskamisaega või jätta lipp heiskamata?
Lipu heiskamise mõte
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.
Reeglid lihtsustavad lipu kasutamist
Eesti lipu kasutamise korra sätestab seadus.
Täpsemaid suuniseid Eesti lipu igapäevaseks
kasutamiseks annab hea tava, milles on
selgitatud
lipu
kasutamise
niinimetatud
ideaaljuhte. Ikka selleks, et

teada, kuhu poole püüelda ja millest eeskuju
võtta. Tava arvestab ka rahvusvaheliselt ja
ajalooliselt välja kujunenud lippude kasutamise
traditsioonidega. Kuid ei seadus ega hea tava
anna vastuseid kõikidele 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 alguses. Seadus ega hea tava ei
kõnele sellest midagi.
Järeldus
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.
Gert Uiboaed
Riigikantselei sümboolikanõunik
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 kõikide elu-, äri- ja
büroohoonetele.
Vaata lisaks
Eesti lipu kasutamisest Riigikantselei veebilehel
valitsus.ee/eestilipp

Saalihokiturniiri Viskoosa CUP 2011 võitis Saku Fortuna
Laupäeval, 2. juulil toimus Kõrgessaare Vaba
Aja Keskuse spordihoones traditsiooniline
saalihokiturniir Viskoosa CUP 2011. Näha sai
hea tasemega saalihokit ja paljud mängud
lõppesid minimaalse vahega.
Turniiril osales seitse võistkonda, kutsutud oli
küll kaheksa osalejat, kuid ühel tulijal jäi mitmetel
erinevatel põhjustel tulemata. Viskoosa CUP on
kutsetega turniir, siia tulla tahtjaid on alati
piisavalt, kuid oleme leidnud, et ühepäevase
turniiri läbiviimiseks on optimaalne arv kaheksa
võistkonda. Mängud kestsid hommikul kella
kümnest õhtul kella seitsmeni.
Tuleb kohe ära öelda, et Viskoosa SK
võistkonnad tulid vastavalt viiendaks ja
kuuendaks (mehed tegid seekord veel lisaaja
väravatega 4 – 3 ära Viskoosa noorte U-19
võistkonnale). Turniiri esineliku tase oli ühtlaselt
väga kõrge ja mõlema alagrupi kahel paremal
olid õigustatud ootused turniirivõidule.
Esimeses poolfinaalis võitis Soome võistkond

Seega palve MTÜ-dele: kui Teil on huvi sellise
õppepäeva korraldamiseks oma piirkonnas,
palun andke mulle teada, leiame sobiva aja.
NB! See ei tähenda, et praegu soojal suveajal
peaks need kokkusaamised tegema, aega on
kuni tänavuse aasta lõpuni.
Tagasisidele lootes,
Aira Toss
Mob: 56488601
www.metsaselts.hiiumaa.ee

Kataja
peamiselt
soomlastest
koosneva
võistkonna Team Old Stars alles peale lisaaega
määratud bullititega tulemusega 9 – 8 .Teises
poolfinaalis oli Saku Fortuna üle võistkonnast
Zamboni, kus mängivad põhiliselt paljukordse
Eesti meistri Jõgeva Tähe mängijad,
tulemusega 7 – 2. Pronksimängus oli Team Old
Statrs jällegi vaid ühe väravaga (8 – 7) üle
Zambonist ja seega saadi turniiri kolmas koht.
Finaal oli samuti võrdsete heitlus, kus
tulemusega 4 – 3 oli Saku Fortuna parem
Katajast. Fortunale oli seekordne võit esimene
Viskoosa turniiride ajaloos. Ülejäänud esineliku
võistkonnad on kõik mitmel korral ka esikohale
tulnud. Enim kordi on Viskoosa CUP-i võitnud
Kataja võistkond.Turniiri korraldasid koostöös
Kõrgessaare Vaba Aja Keskus ja Viskoosa
Spordiklubi.
Täname
ka
kultuurkapitali
Hiiumaa
ekspertgruppi toetuse eest.
Artur Valk

Postiteenused
Kõrgessaare A&O kaupluses E-L
10:00 – 20:00 ja P 10:00 – 18:00
*kirjade ja pakkide vastuvõtmine ja
väljastamine;
*maksete vastuvõtmine;
*rahakaartide vastuvõtmine;
*ajakirjandustellimuste vastuvõtmine;
*postmarkide-, postkaartide, ümbrike jms müük.

KÕRGESSAARE VALLA TEATAJA

Kalapidu „Lestafest“
Kõrgessaare sadamas

Hirvefotode näitus
Kalanas

Kõrgessaare sadamas 20. augustil 2011, algus kell
14.00 (kalapüügivõistluse algus kell 9.00).
Kell
8.30
kalapüügivõistlusele
registreerimine
Kõrgessaare sadamas.
9.00-12.00 kai pealt (või Kõrgessaare sadama
akvatooriumi alal) kalapüük käsiõngega/spinninguga.
Võidu kriteeriumid: kalade arv ja kaal

Hirveklubi president Toivo Lepik
avas
Kalana
sadamahoones
hirvefotode näituse. "See on meie
teada esimene suurem Hiiumaa
punahirve fotode näitus," rääkis
Lepik ja lisas, et näitus on ühtlasi ka
esimene etapp raamatu "Euroopa
punahirv Hiiumaal" koostamisel.
Raamatut paneb kokku koos Toivo
Lepikuga veel kaks loodusfotograafi.
Enamik näitusel esitletud fotosid on
tehtud Kõrgessaare vallas, näiteks
talvel hirvede söögikohas Nõmme
külas ja vaatlustornist Mardihansu
lahe ääres Vanajõe oru lähistel.
Näitust
saab
uudistada
varahommikust hilisõhtuni kuni 25.
juulini. (Allikas: Hiiu Nädal)

Tegevused alates kell 14.00
Päeva juhivad Klaara ja Veera.
Suupärased kalaroad, meelepärased kalurijoogid.
Avatud kõrts, restoran, kohvik ning üksikmüüjad
pakuvad ka kehakinnitust (kindlasti tuleb näiteks
müüki lestasupp, suitsulest, praelest jne).
Koguperetegevused maal ja merel:
Korraldatakse erinevaid (võistu)mänge ning tegevusi
terve päeva jooksul eri vanuses huvilistele. Lastele
avatud piraadilaev. Mängida saab vesijalgpalli,
peesitada pisut rannaribal, joonistada merd, kaluritele
kehahooldused jne.
Erinevate veesõidukite kasutusvõimalused loob ja
toob koha peale Kalana puhkeküla, lisainfo
www.kalana.ee
Kell 15.00 trikoovoor
Kell 16.00 (tagasi 18.00) saab minna kaasa mõrda
nõudma. NB! kohtade arv piiratud (max 20 in).
osalustasu 5€/in. Kui saaki saab, siis merel
kaasaskäijatel eelisõigus värkse kalasaagi ostmiseks
oma perele.
Päris muusikat siin ja seal. Kõrtsis mängib päeval
Iiukala bänd, Pärnu Jõelaevanduse punt astub üles
kell 19.00, mõni muusik on veel kuulmismeelte
ergutamiseks tulemas.
Meistrid-sellid-õpipoisid - osalemine töötubades,
õpiköökides:
kala puhastamine, kalatoidud (kaasa saab ka
retsepte), kala säilitamine, sõlmede tegemine.
Jutu- ja töötuba: kuidas ehitada paate (kogemusi
jagamas nii läänlased, saarlased, muhukad kui
hiidlased).
kell 18.00 Võistumängud Merekunni tiitlile
Väljanäitused: kalapüügivahendid läbi aegade ja
muud merega seotut.
Kohapealt saab osta kaasa kala eri vormides ja eri
sortides ja muud kaupa ka, mis ikka seotud eelkõige
kalaga, merega ja kalapüüdmisega.
Kell 23.03 üks eriline hetk.

Kõpu tuletorn tähistab ka sel aastal juubeli (1531)
ehk siis väärikat 480 aastapäeva.

Lauka Päevakeskuse

TEATED
26. juulil kell 18.30 VABA AJA
KESKUSES kohtumine Sangaste
valla
eakate
tantsurühmaga
“Rõõmurullid”, osavõtusoovist teada
anda
Lauka
Päevakeskuse
telef.4693712; Liisi 56713773, Heli
53339472
Transport: 15.40 Pihla, Rootsi; 15.50
Lauka

Joogatunnid

Info tel 5341 5285 Katrin Sarapuu
www.lestafest.ee
Facebook: http://et-ee.facebook.com/pages/Lestafestkalapidu-Hiiumaal/118912141526857?sk=wall

Puski kirik 120.a

Aruselja talu õuel asub üks Hiiumaa vanemaid
tuulikuid (1761) ehk see taastatud tuulik tähistab sel
aastal väärikat 250 aastapäeva.

Ott Lambingu õpilaste tööde
näitus Tahkuna tuletornis
14.06-31.07.2011.a

1889.-1891.aastal ehitati Puskisse apostliku õigeusu
kirik ja selle juurde koguduse laste jaoks koolimaja.
Kummalist kohavalikut seletatakse esimeste Puski
venelastest
preestrite
kohalike
olude
mittetundmisega. Maa kuulus Ungern-Sternbergile,
kes õigeusu pealetungi ning üldse usuvahetuse
suure vastasena andis maatüki, mida ta tsaari usku
kirikule kuidagi keelata ei saanud, pea inimtühja
metsapõrgusse.
Siiski
peab
tunnistama
õigeusukoolide heast taset vähemalt Hiiumaal, mis
ilmselt
tulenes
pigem
headest
õpetajatest.
Praegu on Puskis teedega piiratud kolmnurgas Puski
koolimaja ja õigeusu kiriku varemed ning viimase
ümber
vaikne
männimetsa
kohinas
unelev
külakalmistu.
Viimase kohaliku preestri, Lõuna-Eestist pärineva
Kosma Laredei poeg, 1911.aastal sündinud Peeter
Laredei on Pent Puulaane varjunime all kirjutanud
vist ainsa läbinisti hiiumurdelise (regimurdelise)
jutustuse “Ranna Ingel”.

Suvehommikutel, teisipäeviti ja
laupäeviti, toimuvad Hõbekala
kohviku
terrassil
Kalanas
joogatunnid.
Juhendajaks on suvehiidlane Aiki
Kübarsepp, kes sügis-talvisel ajal
annab hatha jooga tunde Müürivahe
tänaval, Tallinnas.
Tund algab kell 8:00 ja kestab ligi
tund aega (hind 7 eur).
Jooga toimub ilusa ilma korral
kohviku terrassil, väikese vihmaga
katuse all. Päris tormi ja lausvihma
korral on tunni toimumine kahtlane
(tasub õhtul helistada ja üle küsida,
tel: 56674008 Kätlin Kiisk).
Joogatunnid on toimunud nüüd 3
korda ja osalejatele on väga
meeldinud. Tulge ka teie päikest
tervitama.
KÕRGESSAARE VALLA TEATAJA

Omavalitsuse infoleht
Toimetaja Tarvo Malk
Telefon: 4622487; 5200908
e-mail: tarvomalk@gmail.com

