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Jõulurahu teie kodudesse!
Tugevat tervist ja ilusat uut, 2014. aastat!
Pihtla Vallavolikogu ja Vallavalitsus
Vaadates su sirget rühti,
pole sa nii vana ühti!
93 aastat tagasi, 8.detsembril 1920 tulid Kaali
lähikonnast kolmest külakoolist (Sagariste, Kõljala,
Putla) 140 koolilast koos oma õpetajatega Kaali
mõisa härrastemajja kooliharidust nõudma.
See päev on Kaali kooli sünnipäev ja siit saab
alguse Kaali kooli ajalugu.
Koolihoone oli tol ajal väga halvas korras ja muutus
mõne aastaga lausa ohtlikuks. Õppetööd hakati
tegema hoopis külaperedes ja Reeküla palvemajas
ning samal ajal käis uue koolimaja ehitus.
1.septembril 1937 sai õppetööd alustada uues
koolihoones, kuigi saal ei olnud veel valmis. Kooli
kroonika andmetel toimus kooli avamise aktus ja
õnnistamine kolmekuningapäeval, 6.jaanuaril 1939
kell 16.00.
Kaali kooli avamisel oli kohal ligi 500 inimest, kõik
ei mahtunud saali ära ja osa pidid suisa koridoris
olema. Avamise puhul olid kohal nii tolleaegne
maavanem, kooliinspektor, vallavanem, Püha
koguduse õpetaja, Reo koguduse preester ja palju
teisi. Tol ajal oli see väga suur sündmus kogu Saare
maakonnas, sest ehitatud sai Saaremaa suurim
koolimaja. Juba siis oli Pihtla vald uue koolimaja
ehitamisega teinud suure teene ümbruskonna
hariduselu edendamise alal. Tänutäheks asetati
võimla seinale tolleaegse vallavanema Mihail Nõu
ja vallavolikogu liikmete pildid.
Iga kool Eestimaal on eriline, nii ka Kaali kool.
Kool ei saa olla ainult maja, ainult õpilased või
klasside arv või hoopis õpetajad... Ühel erilisel
koolil on kõiki neid komponente vaja, aga kooli
teeb kooliks ikka oma kooli tunne, oma kooli vaim.
Kaalis on see olemas, see on MEIE kool.

Austame minevikku ja vaatame lootusrikkalt
tuleviku poole. Me mäletame, austame ja armastame
oma praeguseid ja endisi õpilasi ja õpetajaid.
Kauaaegne õpetaja ja direktor Uno Varik kirjutas
kord laulu:
Meie Kaali
Armasaks saanud meil kodukoht Kaali,
järvemägi ja põlised puud,
kus õhtuti lõbusaid noori
taevast vaatamas kullane kuu.
Ref. Meie Kaali, meelde mul alati jääd,
seal, kus lõbusaid noori
pidutujus pea keerlemas näed.
Lumi katab me põlde ja välju
jää katnud järve sinavad veed.
Kuupaistel ühiseid radu
sammub õhtuti nooruse tee.
Ref. Meie Kaali...
Armsaks jääd sa meile me Kaali,
sinust mõtleme kaugeilgi teil.
Sa armsaks jääd alati meile,
su`st lauludki kõlamas suul.
Ref. Meie Kaali...
Tänane koolipere soovib, et ka endised õpilased ja
õpetajad mäletaksid sooja tundega südames oma
Kaali koolis veedetud aegu.

Palju õnne kooli sünnipäeva puhul ja
kaunist jõuluootust hinge ning kodudesse!
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Katlamaja rekonstrueerimine
Pihtla Vallavalitsuse 2013 a. investeeringute plaanis oli
rekonstrueerida Sandla küla keskusehoone katlamaja
ning küttesüsteem.
Sandla küla keskusehoone ise on käesolevas mahus
rajatud 1967.aastal. Samal aastal on ka rajatud hoone
katlamaja ja kogu hoone küttesüsteem. Pisut noorem,
kuid sellegipoolest eakas katel teenis ennast ausalt kuni
tänaseni.
Alles käesoleval aastal võimaldati temal minna
igivanaduspensionile. Kui inimese keskmiseks töötamise
ajaks loetakse 40 - 45 aastast, siis selletüübilisele katlale
loeti ametlikult tööeaks 25 aastat. Kui võrrelda seda
katla tööiga inimese tööeaga siis inimene peaks tööl
käima ca 90 aastat! Katel võis iga hetk lõpetada oma
elutee – katlasisesed torud võisid kokku kukkuda!
Samal ajal tähendas selle katla kütmine, et tuli oli katla
all 24 tundi ööpäevas ning ka katlakütja pidi pidevalt
olema tööpostil – süsi sisse ja tuhk välja. Nii katla ruum
kui ka katlakütmine oli must töö.
Tänapäevane katlamaja ning katlakütmine näeb välja
hoopis teistmoodi.
Sandla katlamajja paigaldati
hakkepuidul töötav täisautomatiseeritud katel.
See tähendab seda, et inimene kohapeal ei viibigi.
Hakkepuit liigub vastavalt vajadusele otse katlasse ning
tuhk läheb konteinerisse.
Kõike seda juhib arvuti. Informatsioon katla tööst liigub
läbi
interneti
kontrollija,
n.ö.
„katlakütja“
mobiiltelefonile.

Arvid Peel tutvustab uut hakkepuidul töötavat katelt

Keskushoones endas vahetati välja kõik küttetorud
ning radiaatorid uute, täielikult reguleeritavate
vastu.
Kogu see investeering läks maksma 246 697.20 EUR.
Sellest
summast
maksis
SA
Keskkonna
Investeeringute Keskus 113 196.00 EUR.
Vallavalitsus tänab ehitajat, kelleks oli SV Torutööd
OÜ eesotsas Kalev Õisnurmega ning Aarne Vainokivi
ja Arvid Peeli.
Sandla kaasaegne katlamaja vajab igal aastal
hakkepuitu. See avab uued võimalused Pihtla vallas
elanikel müüa oma maadel tehtavat hakkepuitu.
Viimaseks kõlbab muuks tarbeks mittesobiv puit,
sõna otseses mõttes võsa.
Peeter Arikas
Ehitusspetsialist

Lumelükkamine
Pihtla Vallavalitsus kuulutas välja
vähempakkumise lumelükkamiseks.

Pakkumise võitjad:
Kõljala POÜ – Haeska, Putla, Kaali, Kõljala, Reeküla
piirkond
Meikra Trans OÜ ( Kalmer Luik) – Hämmelepa, Nässuma,
Rahniku, Sandla ja Väljaküla
Luha Hooldus OÜ ( Raido Mägi ) – Tõlluste ja Iilaste
Toomas Lääts FIE– Kangrusselja, Matsiranna, Metsaküla
Klotoid OÜ ( Rein Pupart ) – Vätta poolsaar
Saare Randor OÜ (Rando Rahnik) – Ilpla, Kuusiku, Pihtla,
Püha, Kõnnu, Sutu piirkond
Lumelükkajad ja vallavalitsus paluvad kõigilt vallaelanikelt
mõistvat suhtumist, sest allasadavast lumest peavad
kõigepealt puhtaks saama need teed, mida mööda sõidavad
bussid ja viiakse hommikuti lapsi kooli-lasteaeda.
Kellel on probleeme vallateede lumetõrjega, palume
pöörduda Tiit Rettau poole, tel 4530286, 5066193

Teated Pihtla
KoolistLasteaiast
Vanema rühma „Pokud“ jõulupidu
toimub 17. detsembril, algusega
kell 15.30.
Noorema rühma „Puhh ja sõbrad“
jõulupidu toimub
18. detsembril, algusega kell 15.30.
Jõuluvana ootab ka koduseid, kuni
4-aastaseid lapsi, kes veel lasteaias ei
käi, 18. detsembril noorema rühma
peole (osalemisest anna teada 16.
detsembriks, et jõuluvana teaks kingi
kaasa võtta)
Kooliõpilaste jõulupidu toimub
20. detsembril algusega kell 17.00.
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Kaali Kooli jõulupeod 19.detsembril:
16.00 lasteaia jõulupidu
19.00 kooli jõulupidu
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Kaali 4.klassi õpilaste
omaloomingulised
luuletused kooli
sünnipäevaks
Kaali kool
Kaali kool on tore kool,
lapsed õpivad siin hoos.
Õpetajal oma tool,
ja meil tore olla koos.
Vahetundides me mängime
ja õues vahest hängime.
Karmen Gnatienko,
Kaidi Kaunis ja Maret Siim
* * *

Meie kool

Jumalateenistused Eesti
Metodisti Kiriku Reeküla kirikus
igal pühapäeval kell 10:30.

EELK Püha Jakobi koguduse teated
Detsember /Jõulukuu

Kuu juhtsõna:
Temas oli elu, ja elu oli
inimeste valgus.
JH 1:4

Pühapäev, 22. detsember
kell 15.00 Advendiaja 4. pühapäev
Perejumalateenistus armulauaga talvekirikus.
Teenistuse ajal korraldatud lastehoid.
Kell 16.00 Laste jõulupuu

Kaalis asub Kaali kool,
õpilased tööga hoos.
Lapsed päeval kõik on koos,
varsti tuleb jõululoos.
Aga meie kool on väike,
aknast paistab rõõmus päike.
Õpetajad õpetavad,
et kõik kooli lõpetavad.
Robin Vaga ja Karel Järsk

Teisipäev, 24. detsember
kell 15.00 Püha Jõuluõhtu jumalateenistus
suures kirikus. Laulab Pihtla naiskoor Karita koos
sõpradega.
Kolmapäev, 25. detsember
kell 15.00 1. Jõulupüha
Jumalateenistus armulauaga suures kirikus
Pühapäev, 29.detsember
Kell 15.00 Jõuluaja 1.pühapäev
Jumalateenistus armulauaga suures kirikus
Teisipäev, 31. dets.
kell 15.00 Vana - aasta õhtu
Jumalateenistus armulauaga suures kirikus
EELK Püha Jakobi koguduse
arveldusarve Swedbank 112 024 4091
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Õnnitleme!
Detsember
Aksel Helmut
Lemberpuu 86 Sandla
Adelaide Hallikäär 86 Sandla
Bernhard Kuusk 85 Kailuka
Saima Trei 84 Kõljala
Helgi Vasar 80 Liiva
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SANDLA KULTUURIMAJAS
26.DETSEMBRIL KELL 20.00

JÕULUPIDU

TANTSUKS MÄNGIB ANSAMBEL OKITOKI PÄRNUMAALT,
KÜLLA TULEB SÜG-i KABAREE

PÄÄSE 10 EUROT

PÄÄSMED MÜÜGIL SANDLA KAUPLUSES JA
KULTUURIMAJAS 23.DETSEMBRINI

KOHTADE BRONEERIMINE TEL. 53025620

Vaike Alder 80 Kuusiku
Vilma Kaasik 80 Sandla
Stella Noa 75 Reo
Eino Tõnn 75 Sandla

Püha kihelkond 80 aastat tagasi

Hilja Tiirik 75 Kõljala
Lehte Pihl 75 Sepa

21.12.1933

Aili Enno 75 Ennu

Valekaebused nimetuis kirjades.

Rudolf Kalm 70 Ilpla

Neid on liikvel Kaali kandis.

Uno Raudsepp 70 Kailuka

Viimasel ajal on Kaali poolt kandist (teatud perek.) harrastama
hakanud anonüümkirjade saatmist ametivõimudele. Kui teatud
noormehed märkavad riigimetsas värsket kändu või juhtuvad kohtama
mõnda püssiga kõndivat kaaskodanikku, siis nende esimeseks mureks
on oma tähelepanekutest vastavaid ametvõime informeerida. Lugu
oleks ju olevat väga ilus, kui seda tehtaks tõeoludele vastavalt ja oma
täie nime all. Kahjuks aga tehakse seda oma nime varjates, saates
anonüümkaebeid, seega on lugu tihti kurb.
Sageli vintsutatakse süütuid kodanikke, heidetakse vari ausale
nimele, kuid pahatahtlikku teotajat ei saa vastutusele võtta, teda mitte
tundes, kuigi juurdlus tõendab süüdistatava kodaniku süütuse.
Peale selle sünnitavad sellised anonüümkirjad kodanike hulgas
mitmesuguseid pahandusi ja sekeldusi. Jääb soovida, et eelmainitud
anonüümkaebuste saatjad küsiksid oma isalt järele, kuidas kirjutada
enda nime ja kuidas sellega ümber käia – jääksid vist paljud asjatud
pahandused siis olematuks.

Linda Lõuk 70 Ilpla

Õnne pisiperele!
TOOMAS RAND
05.11
Vanemad: AIGI HÄNG ja
ALLAR RAND Tõlluste küla

EMILY KOLK
09.11
Vanemad: JANIKA PAISTE ja
TIMO KOLK Sandla küla

LOORE SAAR
22.11
Vanemad: LIINA KIIL ja
ERIK SAAR Sutu küla

Kraater ootab kaastöid ja infot toimuva
kohta: piret@pihtlavv.ee

Kodanik.
Lp. Pihtla valla elanik! Aastalõpu
lähenedes mõtled kallile inimesele
kingituse tegemisest. On sobiv aeg
viia ta tagasi oma juurte juurde, kui
kingid raamatu Pildikesi Püha
kihelkonnast“. Osta raamat
Elektroonika Ärist (Tallinna 14),
saad omahinnaga – 30 eurot. Kui
tahad raamatu koju tellida, helista
55684115 Anne.

