Řeháčkovo zpravodajství
Šporkovy slavnosti již po jedenácté – sobota 25.8.2007
Číslo: VII.
Ročník: 2.
Datum vydání: 25. 8. 2007

Další vydání: Velikonoce 2008

Informační list osady Řehačka
V červnu se rozhořela velká diskuse na internetovém diskusním fóru
Lysé nad Labem ohledně nově budované cyklostezky, vedoucí po břehu
Labe od pramene až k jeho ústí do moře. Řeháček zjistil, že se v blízké
době chystá v katastru Lysé nad Labem, vybudouvat cyklostezka vedoucí
od mostu v Litoli až na Řehačku, což je cca 5km. Projektová
dokumentace se nyní připravuje. Zatím se neví, kudy cyklostezka přesně
povede. Jedna varianta trasovala stezku mezi poli až na Řehačku a teprve
za ní zpátky k Labi. Je možné, že se i přemostí Mlynářice u svého ústí do
Labe. Zatím je vše ve stavu zrodu, takže se necháme překvapit. Od
lysského zastupitele a poslance Evropského parlamentu p. Fajmona jsme
se dozvěděli, že pokud stezka projde rozpočtem na rok 2008, započne se
s výstavbou již příští rok. O totéž usilují i Čelákovice, které počítají
s cyklostezkou o rok později.
Diskuse se však nejvíce rozvířila o podobě nové cyklostezky. Má být
totiž asfaltová a 3metry široká, což se mnohým zdá být zbytečný zásah
do naší krásné polabské krajiny. Navíc se již na některých stezkách
objevily trhliny, tak se cyklisté bojí, aby u Labe nevznikla další
„dálnice D1“.
V minulém čísle jsme žádali o opravení mostku přes Řehačku. Za
jeho opravu vděčíme p.Lajnerovi, který provedl vše na vlastní náklady a
my mu tímto moc děkujeme.
S přáním hezkých posledních prázdninových dní se loučí Váš
Řeháček, který Vás bude informovat o všech událostech zase příští rok.
Vydáno za podpory www.rehacka.unas.cz v nákladu 40 výtisků.
Schváleno redakční radou informačního listu Řeháček: Luukky a Toommiik
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Náves v Byšičkách
Oslava 290. výročí založení obce
Občerstvení v Byšičkách od 18:00
19:30 zahraje skupina Kamion Karla Rádla, příjezd hraběcího páru a
historická scénka.
20:00 1. dějství na návsi
21:00 2. dějství na tůni, nápoj lásky na louce od čarodějnic.
Vstupné 30,- Kč, parkovné 10,-Kč

Akce a výstavy
Výstaviště - Lysá nad Labem

Domov a teplo 2007 (6. 9. – 9. 9. 2007)
13.výstava bytového vybavení, nábytku a tepla

Kůň 2007 (21. 9. – 23. 9. 2007)
14. výstava koní a všeho co k nim patří

Zemědělec 2007 (4.10. – 7.10. 2007)
27. národní výstava zeleně, mechanizace, pěstitelství a květin

Kola 2007 (1.11. – 4.11. 2007)
12. výstava automobilů, motocyklů a jejich příslušenství

Kuchtíme s Řeháčkem

Řeháčkův tip na výlet

Zapékané špagety
Zámek Poděbrady
Budeme potřebovat:

Špagety, kečup, rajský protlak, majolka, sýr Eidam, točený salám,
česnek.
Postup:
Klasicky uvaříme špagety v osolené vodě. Vedle na pánvičce si
připravíme směs - opečený salám (na kostičky), kečup, rajský
protlak a česnek. Vše promícháme, dáme do pekáčku, potřeme
majolkou a posypeme strouhaným sýrem. Dáme zapéct do trouby.
Velmi chutné a rychlé ☺

Zámek je dominantou stejnojmenného lázeňského města a leží na
pravém břehu řeky Labe. Samotné město vzniklo za Přemysla Otakara
II. v polovině 13.století a společně s ním vodní hrad, který panovník
často navštěvoval. V 16.století byl hrad přestavěn na renesanční
zámek. Dnes jsou v celém objektu zámku přístupné veřejnosti pouze
dvě prostory, a to upravená středověká kaple a s ní sousedící rodná síň
krále Jiřího.
Bližší informace na:
http://www.vyletnik.cz/mesta-a-obce/stredni-cechy/polabi/6106-podebrady/

Řeháčkovo bylinkářství

http://www.mesto-podebrady.cz/

Saturejka zahradní (Satureja hortensis)

Saturejka je nedílnou součástí balkánské kuchyně. Celá
rostlinka je příjemně voňavá, má pikantní peprnou chuť, nedráždí
však žaludek. U lidí, kteří nemohou používat pepř může saturejka
skvěle nahradit jeho aroma. Saturejkové čerstvé lístky se hodí do
nejrůznějších salátů, polévek a luštěninových pokrmů. Saturejka je
výborná v mletých masech, používáme ji do marinád k nakládání
zvěřiny, drůbeže a při přípravě ryb. Je ale též vhodná na těžší masa
jako skopové a vepřové. Výtečná je při přípravě masitých špízů.
Saturejka je používána při zažívacích potížích, odstraňuje
střevní křeče a působí mírně močopudně. Pro své svíravé a
desinfekční účinky se může též použít k napařování a čištění
mastné pleti.

Řeháčkovo Sudoku
Tento číselný hlavolam je nutno vyplnit tak, aby v každé řadě, sloupci i
v každém z devíti menších čtverců, byly zastoupeny číslice od 1 do 9.
Číslice se nesmí v řádku, sloupci ani čtverečku opakovat .
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