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2011. aasta Kõrgessaare valla
KAUNIS KODU on
perekond Katteli kodu
Kodeste külas

Igal aastaajal vaikelu pakkuv aed ümber
ühtses ansamblis oleva hoonestuse. Silmailu
pakuvad rahulikus võtmes kujundatud
lilleklumbid. Siin aias pole miski juhuslik.

LAUKA PÕHIKOOL
alustab uut õppeaastat
1. septembril kell 9.
************
Viskoosa õpilastele väljub koolibuss kell
8.30 bussijaamast. Hütis on koolibuss 8.50.
Kõpu poolt tulijad saavad kooli
liinibussiga.
Peale aktust ja klassijuhatajatundi viib
koolibuss kõik koju!

Tähelepanu kõik tulevased
koolijütsid, kes te lähete
sügisest Lauka kooli I klassi!
Võtke emad-isad, õed-vennad ja
vanavanemad kaasa ning tulge teisipäeval,
30. augustil kell 18.00 Kõrgessaare Vaba
Aja Keskuses toimuvale
Lauka Põhikooli I klassi astujate
koosviibimisele.

Omavalitsuse infoleht

2011

ILMUB KORD KUUS *** TASUTA

Tunnustus Kõpu küladele
Liikumine Kodukant Aasta Küla 2011
kuulutati välja Eesti Külade IX Maapäeva
avamisel 5.augustil Roosta Puhkekülas
Läänemaal. Prandi küla asub Koigi vallas
Järvamaal. Küla silti näed Tallinn-Tartu
maanteel sõites.
Tunnustust ja tänusõnu jagus kõikidele
nominentidele, anti välja eripreemiaid.
Kõpu
külade
piirkond
sai
Põllumajandusministeeriumi
preemia
toetusmeetmete rakendamise eest ja
Maamajanduse
Infokeskuse
maaeluvõrgustiku
preemia
kõige
aktiivsemale Maaelu arengukava 2007-2013
Leader-meetme projektide taotlemisel ja
elluviimisel.
Tunnustust toonud projektid:
MTÜ VANDIRAIUJA „Vandiraiuja
seiklusraja arendustegevused“ ja
MTÜ KÕPU PIIRKONNA
ARENDUSSELTS VALGUSKIIR 4
projekti Kõpu rahvamaja
restaureerimiseks ja arendamiseks.

Lauka ja Reigi piirkonna
külade kokkutulek
Lauka ja Reigi piirkonna külade kokkutulek
toimus laupäeval, 13. augustil. Korraldajateks
olid Napi ja Isabella külad.
Külade päev on selleks korraks lõppenud. Suursuur aitäh kõikidele, kes leidsid aega Napi ja
Isabella külades jalutamiseks ning muust
programmist osavõtuks. Suur-suur aitäh Napi ja
Isabella külade elanikele, kes aitasid teha
ettevalmistusi ning muid toiminguid ürituse
edukaks läbiviimiseks!. Kokku registreeriti 209
osalejat.
Kohtumiseni 2012 aasta 11.augustil Heigi ja
Kurisu külades!

SÜNDIS UUS
VALLAKODANIK
ALEXANDRA LILLEVÄLI
STEN SIIRAK
TREVOR PILVAR

Õnnitleme augustikuu
eakaid sünnipäevalapsi ja
juubilare!
SELMA KARJAMAA
AUGUST MARKUS
ILSE JÕELEHT
PÄRNA SEIN
ILSE ALLIKSOO
HEINO KALLAS
ARKADI KIRSS
ILME SUVE
JÜRI USIN
HALJA TIITS
LEA VOLENS
ENE ARBUS

Kõpu külapäev

Korraldajad

Pildil: Küladepäeva meeleolukas
rongkäik (Foto: Meeli Küttim)

PANNKOOGILE!
Õppeaasta alguse puhul pannkookide
küpsetamine ja söömine korvpalli
mänguväljakul
pühapäeval, 4 septembril, kella 13-15
(vihma korral toimub üritus mõisapargis)
Tulge koos perega!
Kõrgessaare Vallavalitsus

NR. 8

Pildil: Kõigile külade päeval osalejatele pakuti
maitsvat suppi (Foto: Siret Lahemaa)

Kümnendad Kõpu poolsaare külade
päevad korraldas taas selle suurepärase
idee algataja – Kõpu küla. Külarahva
pidu kestis 30. juuli keskpäevast kuni
järgmise päeva varahommikuni.
Külade päeval oli 555 registreeritud
osavõtjat.
Kõige rohkem, 102 osalejat sai kirja
päeva korraldajaküla Kõpu, kõige vähem
(ühe) Viita küla.
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Volikogu istung
12. AUGUST

Koolitoetus.
Maksta valla eelarvest Lauka Põhikoolis
õppivatele rahvastikuregistris Kõrgessaare valla
elanike
nimekirjas
olevatele
õpilastele
ühekordset koolitoetust a’35 eurot.
Toetuse väljamaksmine toimub hiljemalt 30.
september
õpilase
ühe
lapsevanema
arvelduskontole.
Toetuse väljamaksmise aluseks on EHI´se
nimekiri õppimise kohta Lauka Põhikoolis
seisuga 15.september.
Toetuse väljamaksmiseks eraldada vahendid
reservfondist.
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast
avalikustamist.
Enampakkumise nurjunuks tunnistamine ja
Kõrgessaare Vallavolikogu 11.02.2011 otsuse
nr 52 “Vallavara võõrandamine” muutmine.
Tunnistada
vallavalitsuse
16.06.2011
korraldusega nr 131 väljakuulutatud Kalana küla
Sireeni
kinnistu
võõrandamise
suuline
enampakkumine nurjunuks osalejate puudumise
tõttu.
Muuta vallavolikogu 11.02.2011 otsuse nr 52
“Vallavara võõrandamine”:
2.1. punkti 1, määrates Kalana küla Sireeni
kinnistu
avaliku
suulise
enampakkumise
alghinnaks 60000.- eurot;
2.2. punkti 3, määrata tagatisraha suuruseks
6000.- eurot.
Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Enampakkumise nurjunuks tunnistamine
ning vallavara otsustuskorras võõrandamine.
Tunnistada kinnistu Tööstuse tee 17a,
Kõrgessaare alevik, Hiiu maakond, suuline
enampakkumine, mis toimus Kõrgessaare
Vallavolikogu 14.11.2008 otsuse nr 87 alusel,
nurjunuks osalejate puudumise tõttu.
Võõrandada otsustuskorras vallale kuuluv
kinnistu Tööstuse tee 17a, Kõrgessaare alevikus
Silvar Savenkovile hinnaga 3195 eurot ja 58
senti (50000 EEK).
Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Lauka Põhikooli põhimäärus.
Kinnitada Lauka Põhikooli põhimäärus.
Lauka Põhikooli hoolekogu moodustamine ja
tegutsemise kord.
Kinnitada
Lauka
Põhikooli
hoolekogu
moodustamise ja tegutsemise kord.

TEATED
Kuni 31. augustini vallamaja avatud
7.30 – 16.00
NB! Kassa ajad ei muutu.
*************************
Valla raamatupidamine suletud 22.-24.
augustini.
5.septembrist on raamatupidajana tööl tagasi
Kulla Nabbi.

PUHKUSED
Abivallavanem Katrin Sarapuu 22.08. – 25.09.
Vallasekretär Ludmilla Träder 22.08. – 02.09.
Lastekaitse- ja peretöö spetsialist
Larissa Babõnina 22.08. – 06.09.

Ebaseaduslikud ehitised
Kõrgessaare alevikus aiamaade piirkonnas on
mitmeid kasutusest väljalangenud, lagunenud
ning loodust reostavaid endiseid kuure ja lautu.
Vallavalitsus palub tungivalt nende omanikel
sellised ebaseaduslikud ehitised lammutada ja
platsid heakorrastada hiljemalt 15. septembriks
2011.

Vallavalitsuse istungid
14.JUULI
Kinnisasja jagamine.
Nõustuda Metsaküla külas Lobina kinnistu
jagamisega järgnevalt: 7,12 ha Lobina ja 4475
m² Vähe-Priidu maaüksus.
Nõustuda Mangu külas asuva Raudmäe kinnistu
jagamisega järgnevalt: 7,67 ha Randmäe ja 10
017 m² Raudmäe maaüksus.
Nõustuda Metsaküla külas Tõkke kinnistu
jagamisega järgnevalt: 7,96 ha Tõkke ja 6368 m²
Priidu maaüksus.
Katastriüksuste lähiaadresside muutmine.
Muuta Kõrgessaare vallas Heistesoo külas
asuvate katastriüksuste:
39201:001:0433 lähiaadressiga Potilaada,
39201:001:0434 lähiaadressiga Linnulaada,
39201:001:0435 lähiaadressiga Pütilaada
lähiaadressid ja määrata katastriüksuste uueks
ühiseks lähiaadressiks Käokõrve.
Projekteerimistingimuste
väljastamine
korterelamu rekonstrueerimiseks.
Väljastada projekteerimistingimused korterelamu
rekonstrueerimiseks Lauka küla Käina tee 14
maaüksusel.
Kasutusloa
väljastamine.
Väljastada
kasutusluba
Kiduspe
küla
Rannametsa
maaüksuse elektrivarustuse rajamisel.
Elamu kasutusloa väljastamine.
Väljastada kasutusluba elamu püstitamisel
Heistesoo küla Linnulaada maaüksusel.
Ehitusloa
väljastamine
abihoone
püstitamiseks. Väljastada ehitusluba abihoone
püstitamiseks Reigi küla Taala II maaüksusel.
Kirjaliku nõusoleku väljastamine puurkaevu
rajamiseks.
Väljastada
kirjalik
nõusolek
puurkaevu rajamiseks Heistesoo küla Linnulaada
maaüksusel, Luidja küla Liiviku maaüksusel,
Ülendi küla Räägu maaüksusel ja Paope küla
Lasketiiru maaüksusel.
11. Piiratud osalusega konkursi tulemuste
kinnitamine. Võttes aluseks Kõpu tuletorni
välisfassaadide
kiviosa
restaureerimise
pakkumise
hankemenetluse
läbiviimiseks
moodustatud komisjoni 30 juuni 2011.a protokoll,
kinnitada edukamaks pakkujaks EBC Ehitus AS
pakkumine summas 95586 EUR ning sõlmida
EBC
Ehitus
AS–ga
Kõpu
tuletorni
välisfassaadide kiviosa restaureerimiseks vastav
leping tähtajaga 31. august 2012.a.
12. Lepingu sõlmimine. Sõlmida rendileping
Jaan Puusepaga kinnistu “Kõpu majakas”, selle
oluliste osade ning sellel asuvate muude
väikevarade haldamiseks ja Kõpu tuletorni
tasuliste pääsmete müügiga ning Kõpu tuletorni
kui tervikliku külastusobjekti hooldusega seotud
tegevuste teostamiseks tähtajaga 17. juuli
2011.a kuni 15. september 2011.a.

28. JUULI
Kinnisasja
piiride
ja
pindala
kindlaksmääramine.
Kinnitada Kalana küla Nurmenuku kinnistu
katastriüksusega 39201:001:0017 piirid vastavalt
katastriüksuse mõõdistamise plaanile.
Kinnitada Nurmenuku katastriüksuse pindalaks
2846
m²
ja
määrata
katastriüksuse
sihtotstarbeks tootmismaa (003;T) 100%.
Kinnitada Kalana küla Vesinurme kinnistu
katastriüksusega 39201:001:0368 piirid vastavalt
katastriüksuse mõõdistamise plaanile.
Kinnitada Vesinurme katastriüksuse pindalaks
10016
m²
ja
määrata
katastriüksuse
sihtotstarbeks elamumaa (001;E) 100%.
Vallavolikogu õigusaktide eelnõud,
vastuvõetud vallavalitsuse korraldused ja
määrused ning vallavolikogu otsused ja
määrused on avalikustatud valla kodulehel
www.korgessaare.ee

Kasutusloa
väljastamine.
Väljastada
kasutusluba Luidja puhke- ja supluskoha
lastemänguväljak ja rannavõrkpalli platside
rajamisel Luidja küla Puhkeranna maaüksusel.
Ehitusloa
väljastamine
korterelamu
rekonstrueerimiseks. Väljastada ehitusluba
korterelamu rekonstrueerimiseks Lauka küla
Käina tee 14 maaüksusel.
Ehitusloa väljastamine konteinerkatlamaja
püstitamiseks.
Väljastada
ehitusluba
konteinerkatlamaja püstitamiseks Lehtma küla
Lehtma Kala maaüksusel.

4. AUGUST
Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine.
Muuta Laasi küla Lepa katastriüksuse senine
sihtotstarve maatulundusmaa ja määrata uueks
sihtotstarbeks elamumaa.
Raha eraldamine omafinantseerimise fondist.
Eraldada omafinantseerimise fondist MTÜ
Valguskiir projekti kaasfinantseeringuks 319
eurot.

Detailplaneeringute teated
Detailplaneeringu koostamise algatamine.
Kõrgessaare Vallavolikogu 12. august 2011
otsusega nr 69 algatati detailplaneeringu
koostamine Mägipe küla Indreku maaüksusel.
Lähtuvalt huvitatud isiku taotlusest ning
asjaoludest, mille kohaselt on Kõrgessaare valla
üldplaneering
määranud
planeeritava
maaüksuse juhtfunktsiooniks riigikaitsemaa, on
detailplaneeringu koostamise eesmärkideks
planeeritava maaüksuse üldplaneeringujärgse
juhtfunktsiooni muutmine ja krundi ehitusõiguse
määramine muuseumihoone ja abihoonete
püstitamiseks. Võttes aluseks vallavalitsuse
seisukoha, et Kõpu majaka lähiümbrusesse on
uue avaliku huviga turismiobjekti rajamine
põhjendatud ja hoonestatud piirkonda uue krundi
planeerimine amortiseerunud hoonete asemele
ei ole olulise keskkonnamõjuga tegevus, puudub
vajadus keskkonnamõju strateegilise hindamise
koostamiseks.
13. mai 2011 otsuse nr 63 muutmine.
Muuta Kõrgessaare Vallavolikogu 13.mai 2011
otsus nr 63 „Detailplaneeringu koostamise
algatamine“ alljärgnevalt:
muuta otsuse punkti 1 ja sõnastada: „Algatada
Kalana küla Kaplisääre ja Ristna jahisadama
maaüksuste
detailplaneeringu
koostamine
maaüksuste
liitmiseks,
ehitusõiguse
määramiseks, merre kaitsemuuli planeerimiseks
ja Kõrgessaare valla üldplaneeringus määratud
maakasutuse
juhtfunktsiooni
osaliseks
muutmiseks.“
Muuta otsuse lisaks oleva lähteseisukohtade
punkti
nr
3
Üldosa
ja
sõnastada:
„Detailplaneeringu
koostamise
peamised
eesmärgid on Kaplisääre ja Ristna jahisadama
maaüksuste
liitmine,
merre
kaitsemuuli
planeerimine ning ehitusõiguse määramine
sadamaga seotud ehitiste püstitamiseks.“
Muuta otsuse lisaks oleva lähteseisukohtade
punkti nr 5 Detailplaneeringu kooskõlastamine ja
sõnastada:
„Kaplisääre
maaüksuse
detailplaneering
kooskõlastatakse
enne
vastuvõtmist: huvitatud isiku ja kinnisasja
omanikuga, naaberkinnistute omanikega (juhul
kui kavandatav tegevus või selle otsene mõju
ulatub naaberkinnistutele), Keskkonnaamet,
Lääne-Eesti
Päästekeskus,
Maanteeameti
Lääne regiooni Kärdla esindus, tehnovõrkude
valdajad,
Majandusja
Kommunikatsiooniministeerium,
Keskkonnaministeerium,
Kaitseministeerium,
Siseministeerium, Veeteede Amet, Lennuamet,
Muinsuskaitseamet.
Otsus jõustub teatavakstegemisest.
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Uuring, mis tahab muuta maailma
Augustis
algab
kõige
laiaulatuslikum
täiskasvanute oskusi mõõtev uuring, mis
maailmas seni tehtud. Eesti jaoks on see uuring
esmakordne ja samas ka suurim isikuuuring,
mis Statistikaamet on läbi viinud. TEAN ja
OSKAN uurib 25 riigis, kuidas 16-65 aastaste
inimeste
haridus,
töökogemus
ja
tehnoloogiakasutus mõjutavad nende elu, kui
head on inimeste oskused ning kuidas oskuste
taset hoida ja tõsta. Eestis saavad kaheksa kuu
jooksul kutse uuringus osalemiseks 13000
inimest. Kõrgessaare vallas on osalejaid 17.
Eriline ja huvitav
TEAN ja OSKAN uuringut ei tee eriliseks mitte
ainult tema suurus: osalevate riikide ja inimeste
arv, vaid ka see, et varem pole täiskasvanute
oskusi arvuti abil uuritud. Kaasaegsed
igapäevaelus ette tulevad ülesanded, mis
nõuavad probleemide lahendamist internetis,
teevad uuringus osalemise ka vastajale
põnevaks. Ülesanneteks on nt raamatu otsing
elektroonsest kataloogist, vajaliku info leidmine
spordivõistluse
kohta,
koosolekuaja
broneerimine, hindade võrdlemine jne. Kui
vastaja pole varem arvutit kasutanud või tunneb
ennast seejuures ebakindlalt, siis saab
ülesandeid lahendada paberil. Küsimustele
saab vastata nii eesti kui vene keeles.
Naabrist parem?
Ehkki küsimusi, millele antud uuring vastata
võimaldab on sadu, on neist kõige põletavam
kindlasti, mis „koha“ me riikidevahelises
võrdluses saame - kui targad me siis ikkagi
oleme. Kuna meil on head PISA tulemused,
üsna kõrge keskmine haridustase võrreldes

paljude riikidega ning viimastel aastatel on
kasvanud ka osalus täiskasvanute koolituses,
siis võiks ju loota häid tulemusi ka selles
uuringus. Samas on meil kõrge töötus ja paljud
inimesed töötavad ametikohtadel, milles nad ei
saa oma omandatud haridust kasutada – see
aga tähendab, et omandatud oskused käivad
alla.
Seega on meie „kohta“ väga raske
ennustada. Olulisem siiski kui pingerida, on
antud uuringu puhul õppetunnid selle kohta,
kuidas oskusi arendada, kellele ja milliseid
koolitusi pakkuda, kuidas haridussüsteemi
efektiivsemaks muuta.
13000
On liiga kallis ja ajamahukas küsitleda kõiki
Eesti täiskasvanuid. Seetõttu kasutame me
statistilisi meetodeid, et valida välja esinduslik
juhuvalim. Sellises valimis esindab iga inimene
ligi sadat endasarnast. Kuid ainult inimesed, kes
on sattunud valimisse, võivad uuringus osaleda.
Seetõttu ei saa valimisse sattunud inimesi
asendada. Kõigile vastajatele saadetakse koju
kiri palvega osaleda. On väga oluline, et kõik
kirja saajad leiaksid aega küsimustele vastata.
Vastajatele on ette nähtud ka kingitus.
TEAN ja OSKAN rahvusvaheline nimi on PIAAC
(Programme for the International Assessment of
Adult Competences) ning see on osa OECD
oskuste strateegiast. Eestis viib uuringut läbi
Haridus- ja Teadusministeerium koostöös
Statistikaametiga, seda finantseerib Euroopa
Sotsiaalfond ja Eesti riik programmi PIAAC Eesti raames.
Aune Valk

SA Tuuru kursused
Kursused toimuvad programmi „Täiskasvanute
koolitus vabahariduslikes koolituskeskustes”
raames.
Kursusi
rahastavad
Euroopa
Sotsiaalfond ja Eesti riik ja on osalejale tasuta.
Kursuste sihtgrupp on täiskasvanud elanikkond,
kes ei ole koolikohustuslik (põhihariduse
omandanud või 17-aastased ja vanemad
isikud).
Kursuste komplekteerimine toimub osalemise
sooviavalduste registreerimise järjekorra ja
Sihtasutus
Tuuru
programmi
kursustele
vastuvõtmise korra alusel. Sooviavalduse vorm
saadaval veebilehel www.tuuru.edu.ee .
Vajadusel saadame vormi e-posti aadressile.
Kursustele registreerimine Tuuru tel 462 2800
või info@tuuru.edu.ee
*Soome keel algtase
*Metallehistööd
*Arvutikasutaja põhioskused
*Tabeltöötlus
*Tabeltöötlus Excel edasijõudnutele
*Stressijuhtimine ja läbipõlemise ennetamine.
Täpsem info: www.tuuru.edu.ee

Pilte Kõrgessaare Vaba Aja
Keskuse suvistest
tegemistest

Konkurss „Maamehe ramm ja vägi”
Eesti maanaiste ja nende töö tunnustamiseks
kuulutas Eesti Põllumajandusmuuseum 2008.
aastal välja konkursi „Maanaine ajas ja ruumis“.
Lisaks mälestustele saadeti muuseumile
hulgaliselt
vanu
huvipakkuvaid
fotosid,
dokumente ja esemeid. Saabunud materjali
põhjal valiti 2009. aastal Aasta Maanaine,
kelleks sai Harjumaal elav pereema Evely
Lepik. Maakultuuri kandjana kuulutati välja
kogenud
õlgehistöömeister
Aime
Lang.
Maakultuuri talletajana märgiti ära Audru
muuseumi asutaja ja juhataja Helgi Roots ning
maakultuuri hoidjaks ja tutvustajaks nimetati
Vilhelmine Tuvi.
Eestimaa tublide maainimeste tegemiste ja
saavutuste väärtustamise jätkamiseks kuulutas
muuseum 2010. aasta algul välja uue konkursi
„Maamehe ramm ja vägi“.
Konkursil osalemiseks ootame materjale maal
elavate või elanud, nii noorte kui juba taadiikka
jõudnud maameeste elust ja tööst. Olgu selleks
oma kätega rajatud talu, nutikad lahendused ja
huvitavad leiutised maatöö lihtsustamiseks,
uudse tehnoloogia rakendamine maaviljeluses
või omanäolised sepis- ja puutööd – kõik
maameeste eluga seotud teemad on teretulnud.

Materjali võib esitada nii reaalsete näidiste,
fotode, videolõikude kui makettide või
kavanditena. Samuti ootame olmeesemeid,
dokumente ning mälestusi ja eluolu kirjeldusi.
Mälestuste kirjapaneku hõlbustamiseks aitab
teid küsimustik, mille leiate ka muuseumi
kodulehelt www.epm.ee. Küsimustiku järgimine
ei ole kohustuslik.
Kogutud
materjal
säilitatakse
Eesti
Põllumajandusmuuseumis
ja
kasutatakse
novembris 2011 avatava näituse „Maamehe
ramm ja vägi” koostamisel. Soovi korral
tagastatakse laekunud materjal omanikule
pärast konkursi lõppu.
Konkursi lõpetame pidulikult 2011. aasta
muuseumi isadepäeva üritusel 12. novembril.
Võistlustööd palume saata või tuua kuni
2011. aasta 30. septembrini või hiljemalt 15.
oktoobrini
Eesti
Põllumajandusmuuseumisse aadressil Pargi 4, Ülenurme
61714, Tartu maakond.
Juurde palume kindlasti märkida oma nime,
sünniaasta ja kontaktandmed.
Informatsioon konkursi ja näituse kohta tel 738
3819 või e-posti aadressil kerle.arula@epm.ee.

Hiiu Folk kontserdid Kõrgessaare mõisa pargis
(16.juulil)

Kõrgessaare tänavakorvpalliturniir (17.juulil)

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.

V Hiiumaa puhkpillipäevade äratusmuusika
Kõrgessaares (6.augustil)

KÕRGESSAARE VALLA TEATAJA

Muinastulede öö
Hea
inimene,
kes
sa
hoolid
merest!
Veebiportaal Mereblog koos Rannarahva kojaga
kutsub Sind taas augusti viimase laupäeva õhtul
mere äärde. Lihtsalt randa või sadamasse, et
iidetulesid süüdates osa võtta traditsioonilisest
muinastulede ööst. Tuletame endile ja teistele
meelde, et meri on meie jaoks oluline.
Peale sinu on vee äärde kutsutud veel tuhanded
inimesed, et koos endale ja teistele meelde tuletada,
et oleme mererahvas ja meri on osa meie elust.
Mõelgem ka Läänemerele, et see on kõigi selle
kallastel asuvate rahvaste meri ja me peame seda
ühiselt hoidma.
Tule mere äärde ja tee sellest oma õhtu!

Muinastulede ööl süüdatakse lõkked
päikseloojangul, Eestis kell 21.30.
Üleskutse eesmärgiks on süüdata nii palju tulesid, et
igas mereäärses kohas oleks näha vähemalt kahte
tuld. Kui Sul on võimalus, süüta ka enda küünal,
tõrvik või lõke, et teistele endast märku anda. Tule
ise, kutsu lähedased ja sõbrad kaasa, kutsu naabrid ja
terve küla.
Tule lihtsalt mere äärde, uskuge see on võimas
tunne, kui näete rannikul mitmeid tulesid süttimas.

Tõrvatilk Kohvilähkris
Just sellist nime kandis kõplaste kohvik Kärdla
kohvikutepäeval.
Juba aastasadu on Kõpu poolsaare metsade keskel
ja ranna ääres elanud tõrvakõplased olnud uhked
oma
tõrvapõletajaameti
üle,
sest
taolisi
tõrvapõletuseks sobilikke männimetsi igalt poolt ei
leia. Et erinevat tõrvast tehtud ja kõplaste või
isepärase hiidlaste huumoriga servapidi seotud väärt
kraami linnarahvale pakkuda, oli tõrvakõplaste
ühepäevakohvik kohvilähkrite linnakese ühes
imekaunis aias end mugavalt sisse seadnud.
Lahke pererahva loal andsid kõplased võimaluse
erineva kanguse ja lisanditega kohvi ja teed ning
muud hääd-paremat nii kohapeal tarbida kui
kaasavõtmiseks hankida.
Lisaks täiskõhu eest hoolitsemisele sai, vaatamata
vihmasele ilmale, aega mööda saata töötubade
tegevustes kaasa lüües ja mere äärest leitud või
muul rannarahvale teadagi moel merelt saadud väärt
kraami
kaedes ja selle
üle kaubeldes.
Kohvikunurgas töötas ka tõrvaahi, nii et oma
silmaga oli võimalus kaeda tõrvapõletamise vana
kunsti.
Allikas: www.15kohvikut.ee

Laagri muljed
Olen meie valla poolt pakutavates laagrites käinud
alates esimesest klassist peale. Esimesed olid
Valgemetsa laagris ja viimaste aastate omad on
olnud Pärnumaal Urumarja laagris, mis on mulle
rohkem meeldinud. Sellel aastal oli meie vallast ainult
4 inimest, peale minu Villem ja Kenet, kes olid
esimest korda, ning Raili.
Laagris aga olid mul juba pooled tuttavad inimesed
ees. Meil oli võimalus Pärnu jões ujumas käia, lausa
5 korda päevas, õhtuti olid diskod ja igasuguseid
muid huvitavaid tegevusi, koos lahedate inimeste ja
sõpradega.
Eleri Lilp

Kõpu Internaatkool 40
Septembris täitub Kõpu Internaatkoolil 40 aastat
tegevust hariduslike erivajaduste laste koolina.

Kärdla kohvikutepäeval, Vabrikuväljaku servas
töötanud Baabade Puhvet (MTÜ Baabad) annetas
Kohvikutepäeval teenitud tulust 300 EUROT Kõpu
rahvamaja taastamiseks.
MTÜ Baabad tegeleb lisaks käsitööle ka laste
töötubade korraldamisega - teemadeks on käsitöö ja
meisterdamine. Möödunud suvel osaleti Kila-kola
laadal, sel suvel nii Lastefestivalil kui Kila-kola
laadal.

Kõrgessaare sadamas

Kõrgessaare sadamas 20. augustil
2011, algus kell 14.00
(kalapüügivõistluse algus kell 9.00).
Info tel 5341 5285 Katrin Sarapuu
www.lestafest.ee

Väljavõtteid Kõpu kooli ajaloost:

Lauka Päevakeskuse

Kõpu külas õpetatakse lapsi 1873.aastast alates.
1873.-1895.aastani oli koolis kolm jaoskonda.
Poisid ja tüdrukud käisid koolis vaheldumisi nädala
kaupa.
1919. aastast on Kõpus 4-klassiline algkool.
1926./27. õppeaastast on kool kuueklassiline.
1935./36.õppeaastal
avatakse
kooli
juures
majapidamise täienduskool tütarlastele, mis töötab
kolm aastat.
1945./46.õppeaastast on kooli nimetus 7-klassiline
Kõpu Mittetäielik Keskkool, 1950. aastal nimetati
Kõpu 7-klassiliseks kooliks.
1961./62. õppeaastast on kool 8-klassiline.
1971./72. õppeaastast õpetatakse koolis hariduslike
erivajadustega
lapsi. Kool kandis Kõpu
Eriinternaatkooli nime.
1995. aastal nimetati kool Kõpu Internaakooliks.
1990./91. õppeaastal taasavati kool kohalikele
külalastele,
alguses
eriinternaatkooli
ühe
klassikomplektina, järgmisel aastal iseseisva
koolina – Kõpu Algkoolina.
Koolihooned
1868. aastal ehitati maja, milles 1873.aastal alustas
tõõd kool. See maja on ka praegu kasutusel
koolihoonena, seal asub kooli õppetöökoda.
1934, aastal ehitati uus maja, mis hävis tulekahjus
1995.
aastal.
1962. aastal sai valmis kooli uus õppehoone.
1998. aastal valmis põlenud maja asemele uus
hoone. Seal asub õpilaskodu, raamatukogu, kooli
saal, mõned õpperuumid. Selles koolihoones töötab
Lauka Põhikooli Kõpu liitklass.
Allikas: www.kopukool.edu.ee

TEATED

Erksat meelt ja põnevaid ettevõtmisi Kõpu
Internaatkooli perele ka järgnevateks aastateks!
Kõrgessaare Vallavalitsus

*******************************

Baabade puhvet annetas Kõpu
rahvamaja taastamiseks

Kalapidu „Lestafest“

Hiiumaa TÜ kaupluste
lahtiolekuajad alates
12.09.2011.a
Käina Konsum E-P 9.00-21.00
Tormi Konsum E-P 9.00-21.00
Hiiu Konsum I korrus E-R 7.30-20.00; L-P 9.00-20.00
Hiiu Konsum II korrus E-L 9.00-20.00; P suletud
Emmaste A&O E-L 9.00-19.00; P 9.00-16.00
Kõrgessaare A&O E-L 10.00-19.00; P 10.00-16.00
Nurste A&O E-L 10.00-18.00, P suletud
Suuremõisa A&O E-L 10.00-18.00; P suletud

30.augustil JUUKSUR alates
kell 8.00. eelnev registr. Sirje
Vaku telef. 4631297; 56662317
31.augustil eakate ja
päevakeskuse noorte matk/
piknik Ninametsa, õnnitleme
juuli- ja augustikuu
sünnipäevalapsi. Kogunemine
Valitsejamaja juurde kell 12.00,
kaasa piknikukorvike. Transport:
11.40 Pihla, Rootsi; 11.50 Lauka.
Osavõtusoovist anna teada Lauka
Päevakeskuse telef.4693712;
Heli 53339472

Kiriku teated
3.september 2011 kell 10:00
alustame
EAÕK
Hiiumaa
Prohvet Eelija Malvaste kabeli
juures
talgutega.
Talgute
eesmärk on Kabeli soojustamine
talveks. Kõikidel talgulistel
palun endast koguduse preestrile
teada anda.
4.september kelle 10:00 toimub
LITURGIA EAÕK Hiiumaa
Prohvet Eelija Malvaste kabelis.
EAÕK Hiiumaa preester
Aabraham Tölpt
abraham@eoc.ee
telefon +372 50 90251

MANALATEELE LÄINUD
VALJA ALEKSEJEVA
PEETER LAARMANN

