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PIHTLA VALLA INFOLEHT

Volikogus
25.oktoobri vallavolikogu istungil otsustati võtta
peremehetu ehitisena arvele konservitsehhi hoone
asukohaga Pihtla küla ning reoveepumpla,
biopuhasti ja 2 biotiiki asukohaga Pihtla küla.
Otsustati volitada vallasekretäri korrastama
vallavolikogu ja vallavalitsuse poolt vastuvõetud
määruste numeratsiooni vastavaks kehtivatele
normitehnilistele nõuetele ilma määruste sisu
muutmata.
I lugemise läbisid uued ja täiendatud:
*Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord,
*Pihtla valla eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise
kord,
*Pihtla valla koerte, kasside ja muude koduloomade
pidamise eeskiri.
Kõik eelnõud suunati II lugemisele.
Kuulati volikogu esimehe ülevaadet Haapsalus
toimunud arutelust „Tugevate omavalitsuste Eesti –
milline tee valida?“

Lp Pihtla valla arvamusliider
Turvalisus on meie kõigi kaasabil loodav ohutu
elukeskkond, kus igaüks tunneb end kaitstult.
Parema turvalisuse tagamise eesmärgil Saare
maakonnas, on Lääne prefektuuri piirivalvebüroo,
Kuressaare politseijaoskond ning kodakondsus- ja
migratsioonibüroo Kuressaare teenindus koostöös
Päästeameti Lääne päästekeskusega ja Kaitseliidu
Saaremaa Osakonnaga 2012. a. tegevuskavasse
planeerinud koos Saare maakonna valdadega igas
vallas läbi viia arutelupäev maakonna valdade
elanikele.
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Lumelükkamine
Pihtla Vallavalitsus kuulutas välja
vähempakkumise lumelükkamiseks.

Pakkumise võitjad:
Kõljala POÜ – Haeska, Putla, Kaali, Kõljala,
Reeküla piirkond
Amsir OÜ ( Lembit Pajussaar) – Sandla
piirkond
Toomas Lääts FIE– Kangrusselja, Matsiranna
Klotoid OÜ – Vätta poolsaar
Saare Randor OÜ (Rando Rahnik) –
Kuusiku, Ilpla, Pihtla, Püha, Kõnnu, Sutu
piirkond
Kellel on probleeme vallateede lumetõrjega,
palume pöörduda Tiit Rettau poole,
tel 4530 286, 5066 193

Arutelud valdades viiakse läbi koostöö-projekti
„Turvaline küla“ raames.
Koostööprojekti tulemuslikuks läbiviimiseks
ootame kaasa aitama ja oma arvamust avaldama
külavanemaid, külade arvamus-liidreid, külade
elanikke, vallavalitsuste ametnikke - et üheskoos
välja tuua kogu-konnas tekkinud probleemid ja
üheskoos leida lahendused probleemidele,
eesmärgiga ühiselt tagada turvalisus kogu meie
maakonnas.
Tule ja anna teada oma murest, mis Sind
vallaelanikuna vaevab. Püüame üheskoos otsida
probleemidele lahendusi.

Olete oodatud turvalisuse
mõttetalgutele, mis toimub
Pihtla vallamajas
15. novembril 2012. a.
algusega kell 16.00.
Lääne prefektuur
Politsei- ja Piirivalveamet
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Sandla ja Emma pidasid koos sünnipäeva
Laupäeva, 20.oktoobri õhtul oli Sandla
kultuurimaja suurde peosaali kogunenud üle
kahesaja
pidulise,
tähistamaks
Sandla
kultuurimaja 45. ja sõutantsutrupi Emma 5.
sünnipäeva.
“Kui see maja meil Nõukogude armee poolt valmis
ehitati, siis pärast seda läks tükk aega enne, kui jõuti
selgusele, mis selle majaga edasi teha,” ütles oma
tervituskõnes Pihtla vallavanem Jüri Saar.
Ta lisas, et õnneks oli Sandla sovhoos tollal üks
jõukamaid põllumajanduslikke ettevõtteid ja direktor
oli väga ambitsioonikas mees Herman Vaga. Kuid
Herman Vagal oli maja käivitamisega sada
probleemi ja ega praegugi ole vallavalitsusel Saare
sõnul seda suurt maja kerge ülal pidada.
“Aga möödunud kuul võttis volikogu vastu eelarvestrateegia ja otsustati, et kõik suuremad
investeeringud tulevad edaspidi siia majja,” teatas
Saar rõõmusõnumi, mis võeti rahva poolt vastu
suure aplausiga.
Vallavanem meenutas Sandla kultuurimaja kõige
esimest direktorit, legendaarset kultuuriinimest
Aksel Paltsu Tõlluste külast, ja praeguse juhataja
Annely Õisnurme huvitavaid suhteid selle majaga.
Nimelt kui maja valmis sai, sündis Annely, kes on
selles majas nüüdseks töötanud 23 aastat.
Vallavanem ja abivallavanem Tiit Rettau andsid üle
omapoolse kingituse, suure kella, soovides: “Et aeg
seisma ei jääks ja peod algaksid õigel ajal!”
Saaremaa rahvakultuuri seltsi esindaja Krista Riik,
kes samas majas 1987. aastal kunstilise juhina
töötas, meenutas oma aega Sandlas. Õnnitlusi ja
häid soove tõid Elna Õunpuu Pihtla lasteaedalgkoolist, Vätta külaseltsi esindaja Margit Malk,
Krista Kütt Kaali koolist, Valjala kultuurijuht Anne
Auväärt.

Peole oli tulnud külalisi nii lähiküladest kui ka
Valjalast, Kuressaarest jm. Annely Õisnurm
meenutas aega, kui Rein Orn tema tööle võttis. Orn
olevat nentinud, et ükski kultuurnik ei ole üle kahe
aasta vastu pidanud, ja avaldanud kahtlust, kas
Annelygi peab. “Aga näe, olen siin juba 23 aastat,”
muigas Annely Õisnurm. Kõige raskem oligi tema
sõnul alustamine, kui majas polnud ühtegi ringi ega
laulukoori.
Emma tantsutrupi juht Pille Õunapuu ütles, et viie
aasta jooksul on neil sündinud 22 suuremat
tantsukava. Nad on esinenud Saaremaa suurematel
üritustel ja laupäevane esinemine oli neil 50.
ülesastumine. Kõige meeldejäävam oli aga
esinemine 2011. aasta Õlletoobril, kus Emma oli
soojendusesinejaks Saragossa Bändile.
Õunapuu on teinud seda tööd 1991. aastast,
juhendades truppe lisaks Sandlale Salmel ja Nasval.
Tantsutrupi suured tänusõnad kuulusid õmbleja Õie
Rahnelile.
Külalised said nautida Emma pooletunnist särtsakat
kontsertkava, kus näidati ette aastate jooksul õpitu.
Kuna Sandlas on moodustamisel ka laste sõutrupp,
siis lõid nemadki seekord neiude kavas kaasa.
Samuti sai peo alguses kuulata Pihtla naiskoori
Karita (juh Marika Mets, klaveril Katre Roolaht)
etteastet ja noortebändi Gerrit Arge juhtimisel.
Enne keskööd said külalised maitsta Saaremaa
tarbijate ühistu tehtud sünnipäevatorti. Pidu kestis
Laur Teäre ja Meelis Laido muusika saatel varaste
hommikutundideni.

Ivika Laanet
Saarte Hääl

I õppeveerand Kaali Koolis
I õppeveerand möödus meie koolis huvitavalt.
Tundub, et nii meie kool, kui koolis toimuv,
meeldib ka meie uutele õpilastele.
Koolis korraldati sügisandide näitus, käidi
spordivõistlustel, toimusid näiteringi laagrid. 5.
oktoobril oli Kaali Koolis õpetajatepäev, kus 9.
klassi õpilased andsid noorematele tunde. Samal
ajal, kui noored õpetajad proovisid õpetajaametit,
käisid meie päris õpetajad klaasivitraaži tegemas.

Maakonnas osaleti taimeseade konkursil ''Iga lõpp on
millegi uue algus'', kus meie kooli 6. klassi poisid
Toomas Mitt ja Rauno Kallas said eripreemia.
Maakondlikul
ettelugemispäeval
Kuressaare
Kultuurikeskuses osalesid Kalev Kaasik, Marilen
Orb ja Kätriin Kaunis. Neist viimane saavutas
maakonnas väga tubli II koha. Zürii ütles, et meie
kooli lapsed loevad väga hästi.
jätkub lk.3
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Spordivõistlusi oli meil palju. Käidi jooksukrossil,
jalgpalli mängimas ja ka koolis toimus spordipäev.
Tüdrukute jalgpallitiim sai maakonnas III koha.
Veerandi viimasel nädalal mängiti jalgpalli
Tornimäe ja Kahtla Kooliga. Hoolimata vähestest
osalejatest sellel sõpruskohtumisel, jäädi üritusega
üldiselt rahule. Esimese veerandi eelviimasel
koolipäeval mängisid õpetajad ja õpilased võrkpalli.
Õpilasesindusega käisime õppepäeval, kus meid
innustati rohkem koostööd tegema ja arutlema oma
grupiga.
Üritus
oli
mõeldud
Saaremaa
õpilasesindustele ja meie ÕE-le see meeldis. Päris
tore oli koos teistega midagi huvitavat ja samas
kasulikku teha.
Esimesel veerandil käidi päris mitmetes kohtades nii Pärnus kui Hiiumaal. Pärnus käik oli vanematele
klassidele ehk 5.-9. klassile. Hiiumaal käik oli
noorematele klassidele ehk 1.-4. klassile koos Pihtla
kooliga. Hiiumaal külastati mitmeid matkaradu.
Pärnuskäijad külastasid Pulli asulat, Kabli
linnujaama, C.R. Jakobsoni majamuuseumi, Tori
Põrgut, Pärnu randa ja Tolkuse raba.
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Tori põrgu väravad

Õhtul said huvilised veemõnusid nautida Tervise
Paradiisis. Projekti rahastas KIK ja projekti kirjutas
Kaali Kooli direktor Marjana Prii. Meieni jõudnud
tagasiside reiside kohta on olnud väga positiivne.
Sellest aastast tegutseb meie koolis poiste ansambel, kus
laulab 11 poissi, samuti tegutseb meie majas Sandla
Kultuurimaja rahvatantsuring 1.-4. klassi õpilastele.
Ringidest toimub veel etlemine, tütarlaste ansambel,
korvpall ja alates II veerandist liiklusring ja võrkpall.
Kaali Kooli õpilasesindus.

Leivapäev Angla Tuulikumäel

Kui suur valge 50-kohaline buss 11.oktoobri
hommikul kell 9.20 Pihtla Kooli õue vuras, oli maja
siginat-saginat täis. Olime ju planeerinud kogu maja
rahvale reisi Angla Tuulikumäele. Sõit kulges
viperusteta ning oluline oli see, et reisida saime ju
kogu ühise perega. Reisi tegi kaasa ka Mia Greti
ema Merike. Ilm päris meiega ühel meelel ei olnud,
kuid sellel, kes ikka kodust kindad kaasa oli võtnud,
polnud häda midagi. Peamegi harjutama end
igasugu ilmaga väljas olema.

Bussi aknast välja vaadates tundusid lehmad ja
lambad ka huvitavamad kui muidu.
Anglas võttis meid vastu hea tädi Anu. Anuga sai
kohe lepitud kokku kodukord ning ekskursioon võis
alata. Sai vaadatud, kuidas pardid sulistasid tiigis
ning lastel oli võimalus ka parte sööta. Lambad,
kitsed ja sokud juba ootasid aias lapsi, sest Anu
andis laste kätte rukkileiba, et soovijad saaksid
neljajalgsetele sõpradele maiuspala läbi aiavõrgu
suhu pista. Tore oli kogeda seda, et lapsed ei
kartnud loomi. Ära sai vaadatud tuulikud nii seest
kui ka väljast. Saime teada, et ühel tuulikul on
järgmisel aastal 100. sünnipäev. Ja just selles vanast
tuulikust oskas mölder nii palju huvitavat jutustada.
Hollandi tuuleveskis oli väljapandud veskikultuuri
ajalugu tutvustavaid materjale. Angla külaliste
majas saadi tuttavaks töötubadega, kus tutvustatakse
esivanemate käsitööoskuseid. Külaliste majas jagati
lastele
sooja
ürditeed
ja
rukkileiba.
Joonistusvõistlusel osalesid kõik lapsed ja
tublimateks osutusid Sander Hõbelaid, Karel Martin
Saar ja Freia Eva Peetersoo.
Elna Õunpuu
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Kordaläinud pidu
Juba viiendat korda korraldas Pihtla vald eakate
päeval ehk 1.oktoobril valla eakatele peo, mida
üliedukalt juhtis Sandla Kultuurimaja juhataja
Anneli Õisnurm. Pidulikult ja rikkalikult
kaunistatud ja kaetud laudade taga osales sellel peol
65 valla eakat. Vallavolikogu esimehe Tõnu Hüti
tervituse järel (milles kajastus vaatamata kesistele
olmetingimustele eakate elamisoskus ja
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elurõõm ) toimusid etlejate etteasted vaheldumisi
jalakeerutusega tantsu-põrandal. Muusikat tegid
Muhu daamid, sisukate vahepaladega esinesid
Pärsama laulu- ja tantsumemmed ning Orissaare
puhkpilli-kvintett. Valla eakate südamesttulev tänu
vallavalitsusele, kultuurimaja juhatajale ja tema
tublidele abilistele Anne Lõhmusele, Sirje
Lõhmusele ja Külli Saarele.
01.10.2012

Arvo Paiste

Püha küla joogivesi sai korda
Möödunud aasta lõpul Terviseameti poolt tehtud joogivee keemiline
analüüs näitas, et Püha küla ühisveevärgis ületas joogivee rauasisaldus
lubatud
piirnormi.
Enne
veeja
kanalisatsioonitorustike
rekonstrueerimist kõrge rauasisaldusega probleeme ei olnud.
Tänaseks on puurkaev läbi pestud ja paigaldatud on uus
plastikmanteltoru. Terviseameti 17.09.2012 tehtud analüüsi järgi on
joogivee rauasisaldus pärast tehtud töid 86 µg/l. Lubatud piirnorm on
200 µg/l.

Õnnitleme!
Oktoober
Elfriette Koel 94 Pihtla
Helju Palts 85 Suure-Rootsi
Vilma-Lisette
Toompuu 84 Püha

Sõnumid.

Arnold Välja 82 Kiritu

Meie Maa 28.10.1922

Helvi Kask 75 Kaali

Pihtlast. Usuelust. Uskude poolest on meie vald kaunis rikas, nii et
nende arvu keegi ei jõua kindlaks teha; ka ei teata nende kõikide
nimesid ja ka usu poolehoidjad ei tea isegi, mis usku nad õieti on.
Üldse ei ole ühelgi usul suurt poolehoidjate hulka, vaid tuletavad
oma iseloomu poolest väikesi rühmitusi meele. Suurem hulk
kodanikka seisavad väljaspool igasuguseid uskusid ja on ainult veel
kombe pärast mõne usu liikmed. Ka kirik, kui kõige suurem
tsentrum, seisab pühapäeviti tühi; kirikuliste arvu võib seal
sõrmede peal üleslugeda. Hiljuti käis ka piiskop Kukk siinseid
karjatallesi kinnitamas, kuid ka sel päeval ei olnud kirikus kuigi
palju rahvast. Jutlusega jäedi küllalt rahule, kuid piiskopi kepi
kohta kuuldi õige teravaid arvustusi, millest võib oletada, et meie
rahvas kombe usust suuremat lugu ei pea. Ka rahvahääletamise
tarvis allkirjade korjamise lehtedele kirjutasid ainult 30 isiku
ümber alla. Allakirjutajad olid enamasti ev. luth. ja ap.
õigeusulised, kuna lahkusulisi allakirjutajate seas ei olnud. Üldse
on lahkusulised ses suhtes kainema otsustamise võimega, sest
nende arvates ei võida kool kedagi usklikuks ega paganaks teha.

Korstnapühkija vallas
28., 29 ja 30. november
Info tel. 5066193, 4530286
Kraater ootab kaastöid ja infot
toimuva kohta: piret@pihtlavv.ee

Valla ehitusspetsialisti
vastuvõtt alates
septembrist
esmaspäeval ja reedel
kell 8.00-16.00

Vilma Rahnel 75 Väljaküla

Mälestame
Johanna-Aino
Hoogand
1932-2012
Kangrusselja

Agnes Einik
1932-2012
Pihtla

Sandla kultuurimajas
uus valik kasutatud
riideid HUMANAST.
Avatud 3 - 10.novembrini
E-L 10.00 -14.00

