
R náladu dneska to vše vyšlo jak sem chě 

  
 

Datum vydání:  29. 8. 2015              Číslo: 33 

Příští vydání:    Velikonoce 2016                         Ročník: 10. 

    Teplé a suché léto 2015 

V posledních letech jsme si u nás v polabské 

nížině na suchá a teplá léta již zvykli. Ovšem 

letošní léto bylo, co se týče teplot a množství 

srážek, extrémní i na zdejší klimatické 

podmínky. Teploty během léta především na 

přelomu července a srpna den co den atakovaly 

hranici pětatřiceti stupňů. Trpěly i samotné 

rostliny a tráva, která místo krásné letní zelené 

dostala žlutý odér. Zlom přišel 17. – 19.8, kdy 

v tomto období napršelo přes 40mm srážek. 

Kdyby předtím takové sucho nebylo, tyto srážky 

by dle meteorologů vyvolaly povodně. 

                               Více o suchu čtěte na straně 2 

Nyní přinášíme malé organizační změny ve 

vydávání osadního listu Řeháček. Řeháček bude 

od roku 2016 vyházet nárazově, nikoliv 

pravidelně, tak jako tomu bylo doposud. Další 

vydání, které bude jubilejní po deseti letech 

vydávání, by mělo vyjít na jaře 2016, 

pravděpodobně v době Velikonoc. Všem našim 

čtenářům přejeme příjemné prožití konce 

chatařské sezóny 2015, bohatou podzimní 

úrodu a sklizeň. Těšíme se na vás v roce 2016 

                   

                                                    Redakce Řeháčka 

V dnešním čísle najdete 

Řeháček v kuchyni 

Jablečný celostránkový 

speciál. Řeháček přináší 

recept na jablečný koláč 

 

Řeháček zve ke kultuře 

Souhrn letních akcí v okolí  

Přistavení kontejneru 

19. 9. 2015 

17. 10. 2015 

 

Na Facebooku nás je už 420 

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 2340 výtisků Řeháčka 
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O čem se mluví 

Rušení nočního klidu  

Lidé si opětovně stěžují na 

rušení nočního klidu 

v Lysé. Jde především o 

hluk z letního kina, který 

zdejším lidem 

znepříjemňuje život. 

Zákaz vstupu do lesa 

Díky suchu byl v srpnu 

vyhlášen v Lysé a okolí 

zákaz vstupu do lesa. 

Zákaz přestal platit po 

vydatných deštích 

z poloviny měsíce. 

Všude samá Pizza 

V Lysé nad Labem rostou 

Pizzerie jako houby po 

dešti. Dle ohlasů a i dle 

hodnocení redakce 

Řeháčka je oblíbená 

především Pizzerie XXX. 

Kde velká pizza o průměru 

45cm stojí sto korun. 

Musíme uznat, že Pizza se 

na jednou sníst nedá :)) 

 

Dopady sucha  

Teplo samotné nebyl jediný extrém tohoto léta.  

Mnohým lidem se buď voda ve studních zkazila, 

nebo dokonce docházela. Kompletně vyschla i 

Mlynařice, což mnozí starousedlíci nepamatují. 

Svojí daň si vzal i samotný rybník, kde se voda 

ještě více zkazila. I přesto se našlo pár lidí, kteří 

byli viděni, jak se v Řehačce koupají. To se ovšem 

zásadně NEDOPORUČUJE, neboť poslední zprávy 

hovoří, že se ve vodě usadily jakési kvasnice.  

Fotoléto na Facebooku 

Tak jak jsme slibovali, tak jsme také činili :). Celé 

léto jsme náš profil na Facebooku zásobovali 

fotografiemi z okolí. Nechybí fotky z Řehačky, 

Lysé ale třeba i Přerovského kopce. Fotky budou 

samozřejmě přibývat i na podzim a v zimě. Na nic 

nečekejte a připojte se k našemu účtu ještě dnes, 

ať vám žádná aktuální fotka neunikne :)  

Pokračující opravy cest v Lysé  

V Lysé se v roce 2015 roztrhnul pytel s opravami 

tamních ulic a silnic. Naposledy se začaly 

opravovat ulice kpt. Jaroše a ulice k Bažantnici. 

Bohužel nějaká pořádná oprava na Řehačce asi 

nehrozí. Jediné co bylo „opraveno“ byla cesta 

směr ke Karlovu, kde byly zpevněny krajnice. 

Houby? Houby! 

Bohužel na houby si dle mykologů budeme muset 

počkat až na září či říjen. Především díky suchu. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jablečný krémový koláč 
 

Budeme potřebovat:  
2ks větších jablek (no nebo více těch menších :)) 
Na těsto:   
200g hladká mouka, 1ks vejce, 100g másla, 2-3 lžíce vody, jeden balíček 
vanilkového cukru, špetku soli  
Zálivka: 
3 lžíce solamylu, 50g cukru, 2ks žloutků, 250ml smetany ke šlehání, vanilk. cukr  
Dle potřeby:  
Máslo + mouku či strouhanku (na vymazání) 

 

Postup práce  
Jablka omyjeme, zbavíme jadřinců a nakrájíme na měsíčky. Z mouky, špetky soli, 
změklého másla, vanilkového cukru, celého vejce a vody vypracujeme hladké 
těsto. Připravíme si zálivku na koláč. Ve smetaně rozpustíme oba cukry a 
prošleháme se žloutky a solamylem. 

Koláčovou formu vymažeme máslem a vysypeme moukou. Vypracované těsto 
vložíme do formy, poklademe jablky a přelijeme zálivkou. 

Jablkový krémový koláč pečeme při 180 °C v předem vyhřáté troubě asi 50 - 60 
minut. 

Upečený jablkový krémový koláč s krémem necháme zcela vychladnout, pak ho 
nakrájíme na porce a podáváme ke kávě nebo čaji. 

Počet porcí  - 6  

Doba práce  –  1h 30m  

Náročnost - *** (střední) 

 

ŘEHÁČKŮV TYP: Jak se říká nejlepší je experimentovat! Koláč ještě můžeme 

posypat vlašskými ořechy, sekanými mandlemi nebo skořici. :) 

 



 

 

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 

4. 9 . 2015 – 6. 9. 2015 - Domov a teplo, Jiřinkové slavnosti, veletrh knih 

18. 9. 2015 – 20. 9. 2015 – Kůň 2015  

8. 10. 2015 – 11. 10. 2015 – Zemědělec, Náš chov  

28. 10. 2015 – 1. 11. 2015 – Exotika 

13. 11. 2015 – 15. 11. 2015 – Kola a tuning show, Pivní a vinné slavnosti  

20. 11.2015 – 22. 11. 2015 – Chovatel  

4. 12. 2015 – 6. 12. 2015 – Polabské (mikulášské) vánoční trhy 

11. 12. 2015 – 13. 12. 2015 – Polabské (stříbrné) vánoční trhy 

18. 12. 2015 – 20. 12. 2015 Polabské (zlaté) vánoční trhy 

Botanicus Ostrá 

5. 9. 2015 – Divadlo Koňmo 

12. 9. 2015 – Divadlo Dokola 

26. 9. 2015 – Divadlo ŠUS 

3. 10. 2015 – Kejklíř Vojta Vrtek 

 

Burza v Milovicích -  

Každou třetí sobotu v měsíci (19.9 a 17.10 ) 

 

….a další akce  

Řemeslný jarmark v Lysé -  17. 10.2015 (9:30 – 17:00) 

Další pozvánky na akce sledujte na:    

www.facebook.com/osadarehacka 

https://twitter.com/Lysa_nad_Labem 

 

list Řeháček vydala www.rehacka.cz v nákladu 100 výtisků. Copyright © 2006-2015 
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