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9.     Máme za sebou celkem podařené jaro a 

s ním i první polovinu roku 2015. Na webových 

stránkách www.rehacka.cz vznikla nová rubrika 

„osadní výbor“, kam jsou na přání výboru 

umisťovány různé informace a dokumenty 

týkající se chodu osady. V Lysé a okolí se na jaře 

staly události jak vystřižené z černé kroniky. Na 

začátku dubna byl na Řehačce dopaden 34letý 

Muž s trvalým pobytem v Lysé nad Labem. Na 

začátku června zasáhla tragédii i Lysou nad 

Labem, když jeden s dělníků v místní firmě uvízl 

v silu na štěrk. Bohužel ani přivolaným hasičům 

se nepodařilo muže zachránit. Další tragédie se 

udála jen pár dní poté, když se v jednom 

z domků, který začal zatím z neznámých důvodů 

hořet, udusil zplodinami další člověk. Poslední 

událost se stala v polovině června, když u 

železničního mostu v Čelákovicích skočil pod 

vlak člověk. Vlaky tak měly dlouhá zpoždění. 

Snad je to na dlouhou dobu poslední taková 

událost, protože opravdu jich bylo na jaře 

mnoho. Redakce Řeháčka přeje všem svým 

čtenářům krásné léto s vydařeným počasím a 

bohatou úrodu na zahrádkách. Těšíme se na 

Vás zase na konci srpna (29. 8. 2015) 

s pořadovým číslem 32, které bude jako vždy 

nebité informacemi. I na konci léta se můžete 

těšit na rozšířenou rubriku Řeháček v kuchyni 

 

V dnešním čísle najdete 

Řeháček v kuchyni 

Cuketový celostránkový 

speciál s recepty z cukety a 

další letní zeleniny. 

Řeháček přináší tři nejlepší 

recepty na tuto letní 

pochoutku  

 

Řeháček zve ke kultuře 

Souhrn letních akcí v okolí  

Letní přistavení kontejneru 

18. 7. 2015 

15. 8. 2015 

 

Na Facebooku nás je už 386 

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 2240 výtisků Řeháčka 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O čem se mluví 

Kvalita vody v Lysé 

Lidé si opětovně stěžují na 

kvalitu vody v Lysé. 

Z kohoutku jim teče rezavá 

voda opakovaně již několik 

týdnů 

Jahody ze samosběru 

Celý červen probíhal na 

výpadovce na Stratov 

samosběr jahod. Cena se 

byla 32kč/kg a jahody byly 

tak jako každý rok vynikající 

Nové chodníky v Lysé 

V Lysé nad Labem pokračují 

v rekonstrukci chodníku. 

Jako poslední probíhá 

oprava chodníku na novém 

sídlišti.  Jako další bude 

opraven chodník v ulici 

kapitána Jaroše, která se 

chystá na léto :) 

 

Ani Lidl ani Tesco v Lysé nevyrostou 

Společnost Tesco v Lysé prodává pozemek, kde 

měla vyrůst jeho nová prodejna. Bohužel i Lidl, 

který zde plánoval postavit svojí prodejnu, 

oznámil, že zatím se prodejna stavět nebude. 

Lidem tak nezbývá nic jiného než navštěvovat 

Penny Market, který drží v lysé supermarketový 

monopol.  

Černá skládka… už zase. 

Na Řehačce už zase vzniká černá skládka. 

Tentokrát je to v podobě odstaveného vozidla 

značky Opel, ze kterého majitel odšrouboval SPZ a 

nechal stát u parkoviště pro rybáře nedaleko 

Jezera. Auto již dostalo docela zabrat a postupně 

chátrá. Naštěstí těšně před uzávěrkou tohoto 

čísla bylo vozidlo odstraněno. 

Povedený řemeslný jarmark v Lysé 

Dne 18. 4. 2015 probíhal v Lysé již tradiční 

řemeslný jarmark. Ke koupi byly všelijaké věci 

přímo od výrobců. Lidé si mohli zakoupit 

dekorace či výborné kvalitní potraviny  

Nová lávka na Grádu 

Na Grádu na jaře rekonstruovali tamní lávku přes 

slepé rameno Labe. Stará bohužel už dosluhovala 

a nezbylo nic jiného než se pustit do 

rekonstrukce. Nutno podotknout že se lávka 

opravdu povedla a místním i cyklistům se moc líbí 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cukeťáky  
2 lžíce hladká mouka, sůl, 10 ks brambory, mletý pepř, strouhanka, cuketa, 
anglická slanina, česnek, 2 ks vejce, majoránka 
 
Anglickou slaninu nakrájíme na kostičky a na suché pánvi je vyškvaříme a 
necháme zcela vychladnout. Mladou cuketu i brambory oloupeme a 
nastrouháme nahrubo. Česnek oloupeme, nastrouháme najemno a přidáme k 
zelenině. Osolíme a necháme 15 minut "pustit" šťávu. Tu pak opatrně slijeme  
Do směsi přidáme slaninu, vejce, majoránku i pepř a dobře promícháme. Pak 
teprve podle hustoty přidáme mouku i strouhanku a připravíme si polotuhé 
těsto. Ochutnáme a případně dochutíme solí. 
Na rozpáleném oleji smažíme placky 
 
Cuketa se šunkou 
150 g tvrdý sýr, 1 ks středně velká cuketa,  150 ml smetana ke šlehání,  
100 g vepřová šunka,  1 ks, cibule 5 ks vejce 
 
Cibuli nakrájíme na kostičky. Cuketu omyjeme a nakrájíme na malé kousky. Tvrdý 
sýr nastrouháme na hrubém struhadle. Šunku nakrájíme na jemné proužky. Na 
velmi malém množství oleje necháme zesklovatět cibulku. Potom přidáme 
cuketu, nakrájenou šunku a směs několik minut restujeme. Vejce rozšleháme se 
smetanou, osolíme, opepříme a vmícháme nastrouhaný sýr. Do malých 
zapékacích misek rozdělíme orestovanou směs, zalijeme ji rozšlehanými vejci se 
smetanou a sýrem. Misky vložíme do trouby předtopené na 200 °C a zapékáme 
přibližně 25 - 30 minut. 
Řeháčkův TIP: Vhodným doplňkem jsou zeleninové saláty a pečivo. 

Řeháčkovy grilované cukety 

Poslední recept je osvědčený recept redakce Řeháčka. Recept je tak jednoduchý, 

že by i Láďa Hruška záviděl :). Umytou cuketu nakrájíme dle libosti na 1-2 

centimetrové plátky. Ochutíme kořením, které máme rádi. My doporučujeme 

koření na grilovanou zeleninu. Následně potřeme větší vrstvou olivového oleje a 

necháme tak hodinku odležet. Cuketu grilujeme na grilu z každé stany okolo 5 

minut. Takto ugrilovaná cuketa je vhodná nejen pro vegetariány ale také pro 

masožrouty, kteří mohou cuketou proložit čas mezi dvěma grilovanými masy :) 

 

http://recepty.vareni.cz/vyhledavani/pokrocile/?ingredience=hladka+mouka
http://recepty.vareni.cz/vyhledavani/pokrocile/?ingredience=sul
http://recepty.vareni.cz/vyhledavani/pokrocile/?ingredience=brambory
http://recepty.vareni.cz/vyhledavani/pokrocile/?ingredience=mlety+pepr
http://recepty.vareni.cz/vyhledavani/pokrocile/?ingredience=strouhanka
http://recepty.vareni.cz/vyhledavani/pokrocile/?ingredience=cuketa
http://recepty.vareni.cz/vyhledavani/pokrocile/?ingredience=anglicka+slanina
http://recepty.vareni.cz/vyhledavani/pokrocile/?ingredience=cesnek
http://recepty.vareni.cz/vyhledavani/pokrocile/?ingredience=vejce
http://recepty.vareni.cz/vyhledavani/pokrocile/?ingredience=majoranka


 

 

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 

9. 7  - 2015 – 12. 7. 2015   - Květy, festival věštění 

 

Botanicus Ostrá 

4. 7. 2015 – Divadlo ŠUS 

11. 7. 2015 – Divadlo Já to jsem 

18. 7. 2015 – Komedianti na káře 

25. 7. 2015 – Divadlo Koňmo 

1. 5. 2015 – Kejklíř Vojta Vrtek 

8. 8. 2015 – Divadlo Víti Marčíka 

15. 8. 2015 – Komedianti na káře 

22. 8. 2015 – Divadlo Šus 

29. 8. 2015 – Péro z kloboukem 

 

Burza v Milovicích 

18. 7. 2015 

22. 8. 2015 

 

Další pozvánky na akce sledujte na:    

www.facebook.com/osadarehacka 

https://twitter.com/Lysa_nad_Labem 
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