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    Zima - nezima 2015/2016 

I letošní zima byla opět ve znamení teplého a 

suchého rázů počasí. Teploty během zimy 

šplhaly leckdy k 15°C a do zimního počasí měl 

například měsíc leden až na výjimky hodně 

daleko. Ovšem abychom počasí jen 

„nepomlouvali“, tak příroda myslela i na 

milovníky zimního počasí a na přelomu února a 

března nás přikryla do sněhové peřiny. Sníh 

taktéž dorazil i na začátku nového roku. Byla to 

ale právě sněhová nadílka na přelomu února a 

března, která způsobila rozsáhlé výpadky 

elektrické energie v Lysé nad Labem, kde byli 

obyvatelé bez proudu i několik hodin. 

Jestli sledujete náš  Twitter, Facebook či webové 

stránky, tak již určitě víte, že letos slaví Řeháček 

své první kulaté narozeniny. První vydání vyšlo 

již před deseti lety v březnu roku 2006 a to 

v nákladu 30 výtisků. Postupem času se díky 

sponzorům tento počet výtisků na jedno číslo 

vyšplhalo přes stovku :). I nadále sledujte naše 

sociální sítě, kde se snažíme být co nejvíce 

aktivní a přidávat co nejvíce novinek a fotek.  

 

Řeháček přeje všem svým čtenářům příjemné 

prožití Velikonoc a pohodové jaro 2016 

V dnešním čísle najdete 

Řeháček v kuchyni 

Zdravá bomba v podobě jarní 

polévky hodící se k obědu, 

večeři, ba i ke svačině 

 

Řeháček zve ke kultuře 

Souhrn jarních akcí 

v nejbližším okolí 

Přistavení kontejneru 

16. 4. 2016 

21. 5. 2016 

18. 6. 2016 

 

 

Na Facebooku nás je už 468 

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 2420 výtisků Řeháčka 

 

http://www.facebook.com/rehacka
mailto:osada.rehacka@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O čem se mluví 

   na internetu 
Nové hřiště na Řehačce? 

  

Zastupitelstvo Lysé nad 

Labem vzalo na vědomí 

žádost OV Řehačka o 

vybudování hřiště na 

volejbal či nohejbal 

Do Sojovic po novém mostě 

 

Více než stoletý most přes 

Jizeru se letos konečně 

dočká rekonstrukce. Práce 

na mostě by měli začít 

letos v létě 

Podnikání v Lysé 

V soutěži „město pro 

byznys“ se Lysá nad 

Labem za rok 2015 v rámci 

Středočeského kraje 

umístila v konkurenci 26 

měst na 10. místě, což 

není vůbec špatné 

umístění. Prostě zlatý 

střed :)  

Deset let neslaví jen Řeháček   

Letošní kulatiny se netíkají pouze Řeháčka, ale i 

velké informační nástěnky, která na svém místě 

stojí taktéž od roku 2006 a která se stále těší 

velké oblibě projíždějících cyklistů. Webové 

stránky, které prošly v září loňského roku 

proměnou, slaví dokonce narozeniny dvanácté :) 

Cyklostezka. Bude nebo nebude?  

Máme tu další díl z dílny nekonečného seriálu 

Cyklostezka podél Labe. V září se objevily zprávy, 

že by mělo dojít k vybudování cyklostezky, která 

by spojovala cyklostezky mezi Poděbrady a 

Brandýsem. Vše je ale stále pouze jen a jen na 

papíře a realizace je zatím spíše (naštěstí) sci-fi. 

Podle posledních zpráv by se mělo totiž začít 

„kopat“ až v letech 2019 až 2022.  

Obchvat Lysé  

Dokončení obchvatu Lysé nad Labem je zase o 

něco reálnější. Největší oříšek je (jako vždy) 

odkup pozemků. Zprávy z konec roku 2015 říkají, 

že jsou čtyři smlouvy ohledně odkupu pozemků již 

schválené. Ovšem na dalších patnáct se čeká 

Klidná zima na Řehačce 

Musíme to zaklepat, ale i letošní zima byla klidná i 

co se týká krádeží. Stejně tak jako loni, ani letos 

nemáme zprávy o žádných vloupáních ani jiných 

nezákonných činech  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jarní zeleninová polévka  
 

Budeme potřebovat:  
Mrkev, petržel, celer, pórek, česnek, masox , balkánský sýr, vejce, hladká 

mouka, muškátový květ, sůl, petržel 

Postup práce  
Očištěnou zeleninu nakrájíme na tenké nudličky a přidáme oloupaný jemně 
nasekaný česnek. Vložíme do vody a 10 minut vaříme. Potom přidáme masox a 
ještě 5 minut vaříme. Mezitím prosijeme na vál mouku, do níž rozklepneme 
vejce. Přidáme muškátový květ, polovinu jemně usekané petrželky a lžíci vody. 
Vypracujeme řídké těsto, přidáme sýr a prohněteme. Těsto rozválíme na slabou 
placku (asi 1 mm) a necháme zhruba 20 minut schnout. Potom placku rozkrájíme 
na pruhy přibližně 5 cm široké. Poskládáme je na sebe a nakrájíme z nich nudle. 
Nasypeme je do vroucí vody a asi 3 minuty vaříme. Pak je scedíme a 
propláchneme studenou vodou. Nudle dáme do horké polévky a přidáme zbylou 
usekanou petrželku. Podáváme v bujonových miskách. 

Počet porcí  - 6  

Doba práce  –  35 minut 

 

ŘEHÁČKŮV TYP:  
 
Masox samozřejmě není nutný, bohatě stačí špetka kmínu či pepře. 

Nicméně kdo má rád výraznější polévku, tak může použít právě bujón, či 

polévkové kření (Vegeta, Aromat…) 

 

I zde platí, že improvizace je nejlepší kuchař. Máte-li rádi jinou zeleninu, 

nebo naopak nějaká vám nevyhovuje? Není nic jednoduššího než jí 

jednoduše nahradit :)  

 

Pokud chcete recept zjednodušit, lze nudle nahradit noky z vajíčka a hrubé 

mouky, které dáváme do polévky zavařit až na konci vaření.  

 



 

 

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 

 

21. 4. 2016 – 24. 4. 2016 – Narcis 2016, Elegance 2016, Regiony 2016 

18. 5. 2016 – 22. 5. 2016 – Natura Viva 

16. 6. 2016  - 19. 6. 2016 – Růžová zahrada, Senior, Lázeňský veletrh  

 

Řemeslný Jarmark Lysá nad Labem 

6. ŘEMESLNÝ JARMARK V LYSÉ 

- sobota, 16. dubna 2016, 9:30 - 17:00 

- Nám. Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem 

 

Skanzen Přerov nad Labem 

12. 3. 2016 - 17. 4. 2016 09.00 h - 17.00 h  -Velikonoční výstava JARO NA VSI  

- Tradiční výstava „Jaro na vsi“, zahrnující celý areál skanzenu, začíná letos už v 

sobotu 12. března 2016. V interiérech všech sedmi chalup jsou scény ze života 

našich předků, znázorňující různé staré zvyky a obyčeje, vztahující se k jarnímu 

období. 

 

Další pozvánky na akce sledujte na:    

www.facebook.com/osadarehacka 

https://twitter.com/Lysa_nad_Labem 
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