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Někteří „malí králové“ si tříkrálové koledování
náležitě užili … :))12.1.

Křest „Ostravského kalendária 2018“, kde najdete
i naši Hrabovjanku a pietní akt na místním hřbitově
k 30. výročí od úmrtí Jaromíra Šavrdy, významného
novináře, spisovatele a signatáře Charty 77.

31.1.

Labuť velká. Jedna z těch, které
přezimovaly u nás pod mostem, na řece
Ostravici.22.1. Po úsměvném vystoupení na hrabovském obecním

plese, s repertoárem skupiny ABBA, nám s
radostí zapózovali Bobři - BOlatičtí BŘIcháči.8.2.

Vrbový altánek pod sněhovou peřinou, hopsající ptáci
kolem krmítek a k tomu pořádná dávka slunečních
paprsků, to je kouzelná zimní procházka
Hrabovjankou...

5.2.
Víte, že Hrdlička zahradní se při lednovém
sčítání ptáků na krmítkách umístila na
Ostravsku na šestém místě? S průměrem 4,4 na
hejno. Do našeho krmítka se jich slétá 12...

19.1.
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Když byly haldy menší,
byly po obou jej ich stra-
nách pole a louky. Pole
bylo obdělávané a pásly
se zde kozy a krávy. Byla
to pěkná idyla. Jednou za
teplého říj nového dne
nechal se zlákat touto
poetickou náladou jeden
staříček a procházel se
pod haldou slunečním
odpolednem po prázdných
polích a pískal na fuj a-
ru, j ako někde na Valaš-
sku. Také děti měly haldu
rády. Kromě kopané, hrá-
ly si zde na schovávanou,
nebo sjížděly v sypkém
svahu pod mlýnem po zad-
ku dolů, že vypadaly j ako
kominíci, to j im navadilo.
Však to maminky vypraly.
Doufejme, že občas i pru-
tem.
Pod haldou k jejímu okra-
j i vyváželi lidé smetí.
Soused si koupil koně,
aby si přivydělal povoz-
nictvím. Uhladil si rumo-
visko a branami upravil
táta pole, které osil
obilím a osázel brambo-
rami. Ale musel tuto re-
kultivaci draze zaplatit.
Kůň si přeřezal na noze
žíly, když stoupl na skle-
něné střepy a koně bylo
nutno porazit. Dnes už se
nevyhřívají v zimě bren-
parťáci a patří už minu-
losti zjevy, že chladem
praskl bonbon uvnitř do-
sud žhavý a vylil se jeho
obsah na spícího, ale hře-
jícího se tuláka a ten
pak pobíhal j ako žhavá
pochodeň po haldě, až
klesnul a uhořel. Jak po-
pisuje Martínek. Ale do-
sud se občas stane, že
někdo kráčí po vychlad-
lém pevném povrchu
strusky a najednou se

propadne do žhavého ob-
sahu až po kolena. Proto
ty výstražné tabulky
a proto i hlídač, který
vyhání každého pryč. Ten
má budku při vchodu
vjezdu vlaku na haldu.
Dále už nikdo nehlídá.
S běrači koksu, uhlí a
dříví, cihel atd. nej sou
rušeni. Každý na svou
zodpovědnost a riziko.
Nasbírat není těžko, ale
dopravit domů, po terénu
bez cesty, přes pole, nebo
i s haldy dolů. Je možno
jen vítat, že sběrači za-
chraňují na haldách ur-
čité národohospodářské
hodnoty. Je jen nutné
dbát, aby nebyly zaplace-
ny úrazem, škodou na
zdraví.

Za války pracovali na
haldě trestanci, kteří
byli ubytovaní v táboře
na pravém kunčickém bře-
hu Ostravice. Té ž po válce
zde pracovali trestanci
a bydleli v barácích na
haldě. Halda v Petřkovi-
cích u dolu Lidice, dříve
Masaryk II a předtím
jáma Oskar, byla celkem
malá do roku 1948. Od té
doby začala rychle růst
.Za okupace pracovali zde
sovětští zaj atci. Při ná-
letu v r. 1944 naházeli
sem Američané mnoho
bomb. Do lesů na Lhotku,
na břehy Odry, na haldu.
Zahynulo zde mnoho lidí
a té ž někteří zaj atci.
Krátery po bombách j sou
zde dosud vidět. Hlušina
se zde vyváží i z dolu Urx
v Petřkovicích /dříve
Masaryk I a předtím
Anselm/. Zasypala celé
údolí a celé pole mezi
šachtou Lidice, až po
finské domky ve Lhotce,
kde bylo zbouráno 6 dom-
ků, j ežto byly ohroženy
sesuvem půdy i haldy.
Před čtyřmi lety sesula
se halda na kluzkém pod-
kladu na svahu a zavalila
silnici pod haldou z
Petřkovic do Lhotky. Byla
vybudována nová silnice
na břehu Odry a haldu
byli nuceni sypat proto
směrem nahoru do lesa
a na finské domky.

Na haldě sbírají lidé
dřevo a uhlí. Jeden čas si

důl vydržoval své sběra-
če, ale nevyplácelo se to.
Proto bylo opět povoleno
lidem vybírat cenné sou-
části. Uhlí se vybírá
buďto u transportéru
z gumového pásu, na vál-
cích, nebo v místě pod
náspem. Zde je nebezpečí
úrazu značné. Občas se
pás na chvíli zastaví a tu
čekající sběrači rychle
přiskočí a vybírají uhlí.
Jakmile se pás začne po-
hybovat musejí rychle
odejít stranou, neboť pa-
dají i balvany různé ve-
likosti. Jeden sběrač vy-
právěl, j ak nestačil
rychle odběhnout a tu
vidí, j ak kámen j ako mísa
po hraně se na něho ku-
tálí rostoucí rychlostí.
Proto se rozkročil a ká-
men mu proletěl mezi no-
hama. Rovněž dřevo z vý-
dřevy se zde sbírá.
Odhazuje se stranou a pak
dolů. Po nasbírání na
hromadu odváží si je ná-
kladními auty domů, nebo
odvážejí ihned do fin-
ských domků. Té ž železa
se zde dost zasype. Jsou
to různá litá kola, válce
transportérů, vrtné tyče,
železné plotny, součásti
důlní tratě.

Největší problém je dostat
nasbírané uhlí dolů.
V pytlích drátem zaváza-
ných se spouští po uhla-
zeném chodníku, nebo na
saních z kousku gumového
vyřazeného transportéru
se spouští pomalu před
sebou dolů. Ne za sebou,
protože "sáně" s pytli
mohou vratce stojícího
snadno porazit a způsobit
úraz. Té ž kámen na stavbu
rodinných domků zde vy-
bírají a odvážejí náklad-
ními auty. Toho času se
reguluje dole řeka Odra.
Do starého řečiště bude
možné navážet velkými
auty velké množství hal-
doviny. Bude to snadné
dolů, teď se vozí od
šachty nahoru.

Bohumil Gurecký

Haldy 2






