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9.      Máme za sebou další mírnou zimu. 

Teploty se pod bodem mrazu pohybovaly 

jen výjimečně a sněhu bylo taktéž jako 

šafránu. Sníh byl pouze na konci roku. 

Ovšem moc dlouho nevydržel. Na začátku 

prosince také Lysou a okolí potrápila silná 

námraza. Déšť, který dopadal na zemský 

povrch, ihned namrzal. Vše pokryla silná 

vrstva ledu. Nejvíce problémů způsobil led 

na železnici, kde bylo hlášeno zpoždění až 

180 hodin. Klid byl i v zimě co se krádeží 

týká. Redakce Řeháčka nemá informace o 

tom, že by byla vykradena jediná chata. 

 Na webových stránkách www.rehacka.cz 

proběhlo opět několik změn. Kromě změny 

vzhledu jsme na úvodní stránku dali 

banner, který informuje o aktivitě na 

sociálních sítích. Jdeme s dobou a tak jsme 

začátkem roku založili profil i na Twitteru. 

https://twitter.com/Lysa_nad_Labem 

Všem našim čtenářům přejeme krásné 

prožití Velikonoc a také krásné jaro. Těšíme 

se na vás  na začátku prázdnin při dalším 

vydání Řeháčka, který bude opět nadupaný 

informacemi od začátku až do konce.    

 

V dnešním čísle najdete 

Řeháček v kuchyni 

Dnes si uvaříme francouzské 

zeleninové Ratatouille 

 

Řeháček na Zahrádce: 

11+1 rad jak pomoci 

zahrádce na jaře 

 

Řeháček zve ke kultuře 

Souhrn jarních akcí v okolí  

Jarní přistavení kontejneru 

18. 4. 2015 

16. 5. 2015 

20. 6. 2015 

Na Facebooku nás je už 363 

přidejte se také na: 

facebook.com/osadarehacka 

Sledujte nás i na Twitteru 

twitter.com/Lysa_nad_Labem 

 

Dotazy a připomínky pište na: 

osada.rehacka@gmail.com 

 

Již vyšlo 2140 výtisků Řeháčka 

http://www.rehacka.cz/
https://twitter.com/Lysa_nad_Labem
http://www.facebook.com/rehacka
mailto:osada.rehacka@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O čem se mluví 
Přes Lysou jezdí Pendolino 

Díky opravě koridoru jezdí 

nyní nejmodernější vlak 

v ČR přes Lysou. Nadšenci, 

připravte si foťáky :) 

Kácení plné protestů 

V Lysé proběhlo na 

začátku jara kácení mnoha 

stromů a to i přes mnohé 

protesty místních občanů. 

Dotace pro Lysou 

Lysá získala dotaci ve výši 

5 196 000 na opravu školy. 

Dle starosty město tak 

ušetří čtyři miliony. 

Křižovatka „u kina“ 

Věčné to téma! Celou 

zimu se diskutuje o 

zlepšení situace v nejvíce 

vytížené křižovatce v Lysé. 

Dle některých ohlasů by 

situaci vyřešily semafory. 

Druzí oponují, že to situaci 

ještě zhorší. No, pravda 

bude asi někde 

uprostřed. 

Špatná voda v Lysé 

Lidé si na kvalitu vody tekoucí z koutku stěžují 

již delší dobu. Rozbor v únoru ukázal 

nadměrnou přítomnost dusičnanů. Hodnota 

byla 50 mg/l a přesáhla tak normu. 

Zloděj - vandal v Milovicích 

Jak jsme již zmínili na úvodní stránce, zloději 

se Řehačce letos naštěstí vyhnuli. To se 

ovšem nedá říct o zahrádkářské kolonii 

v Milovicích, kde si zloděj asi vybíjel zlost a 

zabíjel při loupeži domácí zvířata a demoloval 

to, co neukradl, například veškeré zahradní 

náčiní naházel do potoka. 

Záškodník na Facebooku 

Sociální sítě mají i svá negativa. Přesvědčili se 

o tom mladík a dívka z Lysé, ze kterých chtěl 

záškodník vymámit platební údaje. Z prosby o 

40 korun byla následně škoda přesahující 23 

tisíc. Policie i dále doporučuje ostražitost a 

NIKOMU neposkytovat žádné platební údaje.  

Přerovský zámek je na prodej 

 Do 3. dubna mohli případní zájemci posílat 

Českému rozhlasu nabídky na koupi 

přerovského zámku.  Zájem projevil i 

Středočeský kraj. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ratatouille 
Budeme potřebovat:  Olivový olej, 2ks Lilku, 1ks červené papriky, 1ks cukety, 4ks rajčat,  

1ks malé cibule, šálek bílého vína, česnek, tymián, petržel, bobkový list, sůl pepř 

 

Postup: Na pánvi rozpálíme olej, přidáme najemno nakrájenou cibuli, česnek a mladé 

cibulky. Poté přidáme oloupaná a nakrájená rajčata, koření, sůl a vše podlijeme vínem. 

Přivedeme k varu a na mírném ohni vaříme 3 minuty. Poté vložíme plátky cukety, papriku 

a na kostičky nakrájené lilky. Pod pokličkou vaříme na mírném ohni 45 minut. 

Vhodná příloha : CousCous (kuskus) 

Náročnost: Lehká                Doba přípravy:  60 minut   

           

 

 

11+1 rad, jak pomoci zahrádce na jaře  
1) Odkryjte rostliny - Ze všech rostlin je nutné odstranit zimní kryty a přehozy.  

2) Sázet a přesazovat – Jaro je ideální čas pro sázení a přesazování.  

3) Ostříhejte cibuloviny – Ostříhání zasychajících (odkvetlých) květů cibulovin.  

4) Odstranění plevelu – Později by to šlo o poznání hůře. 

5) Zakládání trávníku – Jaro? Ideální čas pro zasetí trávníku. S chutí do toho. 

6) Očista skalky – Jaro je ideální čas i pro vylepšení skalky. Můžeme sázet nové skalničky. 

7) Růže – Sestříhat suché výhonky a můžeme přikoupit další květiny. 

8) Zelenina – Můžeme již připravovat i zeleninovou zahrádku (zrytí, hnojení, atd.). 

9) Bylinky – Na jaře se doporučuje bylinky důkladně ostříhat. O to více v létě budou růst. 

10) Očista nářadí – Zapomněl-li někdo na podzim očistit nářadí, tak teď je ideální čas. 

11) Péče o chodník – Očištění dlažby, případně polití chemikálií proti mechu. 

Řeháček doporučuje: S výsadbou květin do truhlíků počkejte až do května. V noci ještě 

může mrznout a byla by škoda o nově vysazené květiny přijít hned z jara :) 

 

http://zena.centrum.cz/zdravi/novinky/clanek.phtml?id=740614


 

 

Restaurace U krále Václava 

Kde restauraci najdeme:  Masarykova 2365, Lysá nad Labem 

Otevírací doba: Ne-Čt: 10h - 22h 

                             Pá-So: 10h - 0h 

 

Výstaviště Lysá nad Labem 

16. 4. 2015 – 19. 4. 2015 - Elegance, Narcis, Regiony české republiky  

19. 5. 2015 – 24. 5. 2015 – Natura Viva 2015 

11. 6. 2015 – 14. 6. 2015 – Lázeňský veletrh, Růžová zahrada, Senior – Handicap 

 

Botanicus Ostrá 

25. 4. 2015 – Komedianti na káře 

2. 5. 2015 – Kejklířské divadlo 

9. 5. 2015 – Divadlo Buchty a loutky 

16. 5. 2015 – Divadlo Koňmo 

23. 5. 2015 – Festival Jara 

30. 5. 2015 – Divadlo Víti Marčíka 

6. 6. 2015 – Péro za kloboukem 

13. 6. 2015 – Kejklířské divadlo 

20. 6. 2015 – Divadlo Jeníčka a Mařenky 

 

Další akce v Lysé a okolí 

7. 4 2015 od 16:30 – Toulky minulostí (Knihovna Lysá nad Labem) 

18. 4. 2015 – Řemeslný jarmark Lysá nad Labem 

10. 4. 2015 – 30. 5 2015  - Místa utrpení, smrti a hrdinství (Lysá nad Labem) 

12. 6. 2015 – 14. 6. 2015 – Hudební festival Votvírák 

 

Další pozvánky na akce sledujte na:    

www.facebook.com/osadarehacka 

https://twitter.com/Lysa_nad_Labem 
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