
















So 2. února

Pá 8. února

So 9. února

Pá 22. února

Pá 22. února

So 9. března

So 23. března

Tradiční hasičský

ples

Obecní ples

II. ples velocipedistů

Školní ples pro

druhý stupeň

Fotbalový ples I

Maškarní ples pro

první stupeň ZŠ

Fotbalový ples II



















Když přijede Mikuláš s čertem a andělem hasičským autem, to je něco!!
Málokdo se pak bojí :-)5.12.

Dílničky ve školce prozradí, kdo je šikovnější
(zdali malí či velcí … :-) )13.12. I „Na Vyhlídce“ řádil Mikuláš s čerticí

a andělem … :-)13.12.

V závěru školní besídky čertili už všichni... :-)7.12. Než začnou „Dílničky ve školce“ je třeba
zapózovat u stromečku13.12.



„Na okrajích hald je všu-
de nápis: "Vstup přísně
zakázán". Přesto j sou
navštěvovány lidmi, za
různými účely. Haldy
v Hrabůvce byly vyhledá-
vaným místem nejen pro
tuláky, ale i pro milence.
Také z turistické zvěda-
vosti sem lidé chodili na
procházku. Jednak je
z hald pěkný výhled do
rovinného okolí a jednak
je zde zajímavé prostředí.
Ztuhlé „bonbóny“ vedle
sebe, struskové stupně
a balvany. Mechy, tráva,
roští i stromy. Divocí
králíci, zajíci, bažanti,
koroptve, lasičky, sovy,
j eštěrky, lišej níky, bří-
zy, osiky a topoly, roje
chroustů v červnu. To je
fauna a flora haldy.
Myslivci se tudy projdou
se zájmem, nebo i liška se
tudy mihne.

Nepřehledný, zvlněný
a zarostlý terén, klade
nároky na pohotovost
a bdělost střelce. Také
fotbalové hřiště si zde
chlapci zřídili. Pro
budoucnost je tato halda
dobrým objektem, j akožto
městský sad.

Ruch na haldě je značný
a neustálý. Ani velké
bouřky a kruté mrazy,
ani vedra a lijáky nej sou
důvodem pro to, aby se

odtud neozývaly ve dne
v noci rány sochorem do
železných nádrží, ze kte-
rých se po vylití strusky
vytlouká jej ich obsah,
ztuhlý po převrácení ko-
lib dnem vzhůru. Vylévání
a vytloukání strusky je
poutavá podívaná, hlavně
za tmy. Za pěkného večera
se dobře hledí z protěj ší-
ho (kunčického) břehu
Ostravice, j ak se najed-
nou vyvalila žhavá žluto-
rudá láva z koliby a va-
lila se dolů po svahu asi
50-ti metrovém. Pokud
tekla dříve
úpatím haldy
Ostravice,
zasyčela a za-
praskala voda
a sloup páry
i sirného dýmu
při tom, j ak do
řeky vletěl
žhavý bonbón.

Po regulaci
řeky už tato
senzace přes-
tala, ale láva
lije se stále ve
zvýšeném
množství za 5
minut až za 10
minut. Občas se ozývají
mohutné rány detonace
z haldy, j ako z minometů.
To když se odstřeluje
struska pro různé účely.
Například větší kusy pro
regulaci řeky, drobné j a-
ko štěrk na silnice a že-
lezniční náspy. To všech-
no nestačí haldu změnit,
nebo udržet ve stej ných
rozměrech. Halda stále
roste a proto se plánuje
její posunutí dále směrem
proti proudu Ostravice,
po jejím levém břehu - do
Hrabové.

Koncem války byl v haldě
protiletecký kryt, kam se
při náletech uchylovalo
obyvatelstvo z okolí.
Naštěstí do Hrabůvky ne-
spadla během války ani
jediná bomba. Teprve při
záboru shodila sem nas-
tupující sovětská armáda
několik lehkých bomb, aby
bylo přinuceno všechno
obyvatelstvo i německé
voj sko ukrýt se do sklepů
a tak byla Hrabůvka za-
brána prakticky bez boje.
Německé voj sko odtáhlo

směrem k Paskovu, kde
teprve kladlo odpor. Bylo
to 29. dubna 1945 v poled-
ne. Na haldě bylo několik
děl. Ráno asi v 8 hodin
j sem lezl na haldu, abych
se podíval, co se děje,
neboť dělostřelecká palba
sílila. Sotva j sem vylezl
asi 10 metrů, tak dopadl
granát do nedaleké
budovy na začátku haldy,
ve které byl uskladněn
elektro-instalatérský
materiál. Rychle j sem se
obrátil a utíkal domů do
sklepa. Přesto byl v té

době někdo schovaný mezi
bonbony a pořídil snímek
krajiny, ze které
vystupují místy obláčky
dýmu od dělostřelecké
palby. Fotografii mi
někdo daroval.

Protiletecký kryt byl po
válce rozebrán a zrušen.
Halda po válce rychle
rostla do šířky. Celé
vlaky různé zeminy byly
a j sou sem vyváženy.
Koleje se stále posunují
ke kraji, až se občas
stane, že sypký podklad
ujede a s ním celé koleje
i s vagony, do hloubky po
svahu. Jeřábem se opět
všechno vytáhne nahoru.
Za války dobývali ze
strusky té ž mangan
a mleli strusku ve mlýně
na haldě. Po válce přes-
tali. Asi se v míru získá-
vá mangan jinak laciněj i.

Bohumil Gurecký

Haldy






