
V hlaveneckém remízku, byli jsme si na blízku… 

…a to hned dvakrát v rozmezí čtyř neděl. Poprvé 17. března za studeného rána se nás před hospodou 

sešla opravdu jen hrstka statečných (celkem 11 dospělých a 2 děti a jeden pes) a vydali jsme se 

dosadit alej babykovou vedoucí od Sudova Hlavna ku Lhotě. Ještě, že nás přišli podpořit nadšenci ze 

Sudova Hlavna v čele se svou starostkou, ochotni pustit se do spolupráce. Celkem jsme společně 

vysadili 16 javorů babyk. Dříve se těmto místům říkalo Na mrchovláčce. My jsme se ale jako mrchy 

nevláčeli. Ostrý vítr mezi poli stlačil teplotu k -4°C a tak jsme se doslova přetahovali o rýče, abychom 

se zahřáli kopáním děr. A zahřívali jsme se grogem, co to jen šlo, kulajdou, dobrými koláči i výbornou 

bábovkou. Ale co je moc, to je moc. V jednu odpoledne, když už jsme sázeli ptáčnice podél obecní 

cesty vedoucí od Hulánu na Kostelní Hlavno, jsme museli práci utnout. Celí zkřehlí, s rampouchy u 

nosu, mokrými zmrzlými rukavicemi jsme zasadili, zakůlovali, zalili ledovou tříští pátou ptáčnici, 

naskákali do aut a alou domů do horké vany, sprchy a pelíšku. Ještě jednou moc díky vy všichni blázni, 

co jste přišli (z Hlavence, Suďáku, Čelákovic, Skorkova) 

To za čtyři týdny, 14. dubna, to byla jiná. Od hospody nás šel celý zástup (téměř 30 dospělých 

nadšenců i drobotě a dva psi) dosadit ptáčnicovou alej, kterou jsme v březnu tak rychle opustili. 

Patnáct ptáčnic jsme sázeli líným tempem v krátkých rukávech za bzukotu včel na rozkvetlých 

mirabelkách, chytali první bronz a spokojeně ševelili, jak je na světě krásně. Nezapomněli jsme ani na 

Tondovu budku. Dětmi vymalované i přírodně zkrášlené jsme tři pověsili v blízkém lese. (foto na 

www.hlavenec.cz) 

Ještě jednou mockrát díky, že jste přišli a obci díky za finanční příspěvek na nákup stromů. 

Těšíme se zase na podzim 

Za Zelené srdce Ája, Gábina, Markéta, Nora a Dáša. 

 

 


