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Klidné léto 2016 

Letošní léto bylo, co se počasí týká poněkud 
klidnější, než tomu bylo v letech předchozích. 
Žádná velká sucha nás netrápila a dny, kdy 
teplota přesáhla 35°C, by se daly spočítat na 
prstech jedné ruky. Letos se nám vyhnuly i 
prudké bouřky, kterých bylo taky pomálu. 
Jedna velká bouřka se přehnala přes Řehačku 
31. 5. 2016, kdy padaly i poměrně velké kroupy. 
 

I letos proběhla menší oprava silnice 
směrem od mostku k plácku. Alespoň na chvíli 
se tak místní tankodrom trochu změnil na 
relativně dobrou cestu :). Bohužel i letos se náš 
krásný rybník zahalil do zeleného roucha a 
zdejší koupaní v bývalé krásné pískovně je 
jedno velké sci-fi. Je to opravdová škoda, neboť 
koupání zde bylo vždy parádní. Jediná možnost, 
kde se v létě zchladit, tak zůstává Labe, které je 
na rozdíl od Řehačky čisté (když tedy zrovna 
nekvetou topoly :) 
 

Řeháček tímto číslem uzavírá svoje 
první desetiletí. Příští vydání s pořadovým 
číslem 36. vyjde pravděpodobně opět v období 
Velikonoc, které v roce 2017 připadá až na třetí 
dubnový víkend, takže by počasí mohlo být 
lepší než na Velikonoce letošní, kdy dokonce 
sněžilo. Příjemný zbytek chatařské sezóny. 
 

V dnešním čísle najdete 

Řeháček v kuchyni 

Dnes si připravíme výbornou 

cuketu zapečenou s mletým 

masem a sýrem  

 

Řeháček zve ke kultuře 

Souhrn letních akcí 

v nejbližším okolí 

Přistavení kontejneru 

17. 9. 2016  

15. 10. 2016 

 

 

Na Facebooku nás je 508 

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 2620 výtisků Řeháčka 
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O čem se mluví  

   na internetu 
 

Rekonstrukce knihovny 

V Lysé nad Labem probíhá 

rozsáhla rekonstrukce místní 

knihovny. Rekonstrukce by 

měla být hotová během září 

či října.  

Jarmark v Lysé již posedmé  

 

V Lysé nad Labem se i na 

podzim dočkáme plno akcí. 

Krom výstav na místním 

výstavišti to pak bude  

7. Řemeslný jarmark. Akce 

bude probíhat v sobotu 15. 

10. 2016 na Nám. Bedřicha 

Hrozného od 9 do 17h. Na 

jarmarku budou ke koupi 

všelijaké výrobky ruční 

výroby. Nebudou chybět ani 

dobroty ze všech koutů ČR. 

Vstupné je zdarma  

 

 

 

Husovo náměstí v Lysé se dočká rekonstrukce  

Husovo náměstí v Lysé nad Labem po letech 

změní svojí tvář. Nejen občané tuto informaci 

velmi uvítali, neboť udělat z tak krásného náměstí 

parkoviště, jako je tomu nyní, je opravdová škoda. 

Celá rekonstrukce by měla stát 30 až 40 milionů 

korun a opravy by měly proběhnout v roce 2018. 

Nové parkoviště u nádraží v Lysé   

V minulém čísle jsme psali o žalostném stavu 

parkování okolo nádraží v Lysé nad Labem. Krom 

„parkovacího domu“ na kola, se obyvatelé Lysé 

dočkají i nové parkoviště pro své plechové 

miláčky. Proti jižnímu vchodu do výstaviště bude 

vybudováno nové parkoviště o 170 místech, které 

vyroste na místě opuštěné traťové stanice. 

Parkoviště bude oploceno, bude mít závoru a pro 

vjezd či výjezd budou muset řidiči používat 

automat.  Zahájení stavby bude v roce 2017. 

500 Facebook členů 

V srpnu naše Facebooková stránka překonala 
hranici pětiset členů. Jak jsme slíbili, tak jsme i 
činili a celé léto jsme Facebook zásobovali 
fotkami. Všechny fotky naleznete v září či v říjnu 
na internetových stránkách, které čeká opět 
rozsáhla aktualizace. Všechny novinky najdete 
tedy na webu, Facebooku i Twitteru. Odkazy na 
sociální sítě i webové stránky naleznete na přední 
stránce. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zapékaná cuketa s mletým masem a sýrem 
 
Dříve ne tolik známá zelenina v posledních letech doslova zaplavila české 
zahrádky. Z jedné rostliny lze vypěstovat i desítku těchto plodin. Cuketa je 
výborná na grilování, kdy jí stačí potřít olivovým olejem a kořením dle chuti (sůl, 
pepř, grilovací koření). Řeháček v tomto čísle přináší recept na zapékánou cuketu 
s mletým masem a sýrem.  

Suroviny na 2 porce: 
 
1 velké nebo dvě malé cukety (jedna velká je lepší), mleté maso mix, česnek, 
rajčatový protlak, sýr dle chuti, zakysanou smetanu, koření dle chuti  

Postup: 

Cuketu překrojíme na „lodičky“ a dužinu vydlabeme (nejlépe lžíci). Na mírném 

ohni osmahneme mleté maso. Následně ho smícháme s protlakem a můžeme 

přidat i trochu kečupu. Následně ochutíme dle chuti. Vaříme do měkka. V misce 

smícháme nastrouhaný sýr se zakysanou smetanou a špetkou soli. 

 

Do vydlabané cukety dáme vrstvu mletého masa a na něj poklademe směs ze 

sýru a zakysané smetany. Pečeme na pekáči (můžeme, ale nemusíme dávat 

pečící papír). Pečeme v předehřáté troubě o teplotě cca 200°C. 

 

 

Doba přípravy: 45-60 minut 

Náročnost: Střední 

Ideální příloha: Šťouchané brambory  

ŘEHÁČKŮV TIP: Směs ze sýru a zakysané smetany můžeme přidat až v polovině 

pečení, vyhneme se tak připálení. Směs ze sýru má totiž tendenci se připalovat.  

 

 



 

 

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. 9. – 11. 9. 2016 – Polabský knižní veletrh, Jiřinkové slavnosti, Domov a teplo 

23.9.  - 25. 9. 2016 – Kůň 2016 

6. 10. – 10. 10. 2016 – Zemědělec 2016, Náš Chov 2016 

26.10.  - 30. 10. 2016 – Exotika 2016 

11. 11. – 13. 11. 2016  - Kola, Rychlá kola, Pivní Slavnosti  

18. 11. – 20. 11. 2016  - Chovatel 2016 

Každý adventní víkend od 2. 12. 2016 – Polabské vánoční trhy 

 

Botanicus Ostrá  

27. srpen | Dětská sobota 

03. září | Divadlo Teátr - Pavel Šmíd 

10. září | Péro za kloboukem | Den s chmelovým mokem 

17. září | Sobota plná loutek 

24. září | Divadlo Víti Marčíka | Den jiskrné révy 

01. říjen | Kejklíř Vojta Vrtek | Kejklířská dílna 

 

Další pozvánky na akce sledujte celé léto na:     

www.facebook.com/osadarehacka 

https://twitter.com/Lysa_nad_Labem 
 
list Řeháček vydala www.rehacka.cz v nákladu 100 výtisků. Copyright © 2006-2016 
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