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Po dlouhé zimě konečně nastalo jaro a Řeháček Vám nyní přináší již 
pátým rokem informace z Řehačky i okolí.  

Pod tíhou letošního nebývalého množství sněhu a silných 
povětrnostních podmínek to vypadá nejen v byšickém lese „Byšičáku“ 
jako po náletu. My jsme na Řehačce naměřili 50cm sněhu, což je  
na střední Polabí skutečně hodně a mnozí to nepamatují. 

V Lysé, Byšičkách i Dvorcích byl na přelomu roku vybudován 
bezdrátový rozhlasový informační systém, který prý bude občas, 
většinou v pátek, hlásit různé krátké informace. Chcete-li se něco 
dozvědět, tak nastražte uši nebo zajděte do Byšiček  

Na prvním letošním jednání rady města Lysé n/L předložil pan 
místostarosta Sedláček návrh na úpravu toku Mlynářice a zlepšení stavu 
rekreační vodní plochy Řehačka. Pozemky však většinou patří Povodí 
Labe a jsou v katastru nejen Lysé, ale také Přerova nad Labem, takže je 
to všechno komplikovanější, než se zpočátku zdá, ale i snaha se cení.  

O všech datech přistavení velkoobjemového kontejneru budeme 
informovat až v letním vydání, neb první svoz je naplánován až na 19. 6.  

Řeháček si pro Vás i letos přichystal překvapení. Tentokrát v podobě 
volných vstupenek na právě probíhající výstavu v Lysé, tj. Lázeňský 
veletrh a Senior – Handicap. Také tu jsou slevenky na něco k snědku. 
 

Vydáno za podpory  www.rehacka.unas.cz  v nákladu 60 výtisků. 
Řeháček je vydáván 3x ročně. První číslo vyšlo na jaře roku 2006. 

Schváleno redakční radou informačního listu Řeháček: Luukky a Toommiik 

 

Řeháčkovo zpravodajství 
 
 
Telegrafické zprávy z Řehačky a z okolí 

 
 Před informační tabulí se zase něco děje.  

To bude jistě inovace z dílny Tomiho Sklepa 
 

 Od nového roku 2010 jezdí do Byšiček pravý školní autobus 
 

o Zastupitelstvo města odmítlo vybudování fotovoltaické 
elektrárny, která měla vzniknout v Lysé v lokalitě  
Na Mlíčníku. Další chce stavět kraj u Milovic.  
V tomto okamžiku se jedna buduje na poli u Velelib poblíž 
Nymburka při hlavním tahu na Mladou Boleslav. 
 
 

Akce a výstavy 

Výstaviště - Lysá nad Labem 
 
Lázeňský veletrh společně s výstavou Senior - Handicap  
(1. - 4.4.2010)  

Natura Viva  
(19. - 23.5.2010) 

Městské muzeum v Čelákovicích 
 
Výstava starých pohlednic  
ve vstupní místnosti muzea 
(duben a květen 2010)  



 

Kuchtíme s Řeháčkem 
 
Chilli con Carne 
 
Budeme potřebovat: 
400g mleté masa, plechovka fazolí v rajské omáčce, 1 střední cibule 
nakrájená na kostičky, 2 stroužky česneku, olej, sůl, mleté chilli a 
koření dle chuti.  
Postup: 
Na pánev dáme olej a zahříváme na velkém plameni. Poté na ni 
opečeme směs mletého masa, cibule a česneku. Během opékání 
směs masa stále pořádně mícháme a slepené kusy oddělujeme. 
V zápětí přidáme fazole a můžeme kápnout trošku kečupu a vody, 
aby to nebylo jako betonová kaše, ale pozor ani jako polévka. 
Posolte, přidejte chilli a koření (oregano, saturejka)  
a duste pod pokličkou 10 minut. Hotovo. Mexická klasika je na 
světě. Ideální přílohou je tmavý čerstvý chléb nebo rýže. 

 
Řeháčkovo bylinkářství 

 
Sedmikráska obecná (Bellis perennis) 
 
     Vytrvalá rostlinka našich zahrad je vysoká až 25cm. Vyskytuje 
se od nížin po hory velmi hojně. Kdo by však předpokládal, že tato 
drobná bylinka je i léčivá. Sbírá se květ nebo celá kvetoucí nať, a 
to nejlépe na jaře, kdy obsahuje nejvíce účinných látek. 
Sedmikráska podporuje vykašlávání, působí protizánětlivě, svíravě 
a hojivě. Osvědčila se při zánětech močových cest. Zevně ve formě 
koupelí se užívá při různých kožních chorobách, jako jsou ekzémy, 
lupénka, lišeje, vyrážky či akné a taktéž na špatně se hojící rány. 
Kdo ji nechce využít léčebně, může si spolu s dalšími jarními 
bylinami udělat jarní salát. 

 

 

 
 

Nákladní lodě hojně plující po Labi před cca 30 ti lety.  


