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     Jarní Řeháček je trochu opožděn, neboť 

Velikonoce byly letos hodně brzy. Polovinu 

března stále svíralo mrazivé počasí, kdy teploty 

byly hluboko pod bodem mrazu, ale již o měsíc 

později 21.dubna padla téměř tropická třicítka! 

     Na Facebooku se nedávno po zhruba deseti 

letech opět rozhořela diskuze o cyklostezce 

vedoucí kolem Labe. Zatímco povodí Labe s tím 

nemá problém, MY, kteří chceme ochránit 

poslední zbytky přírody a především klidu, toto 

nadšení nesdílíme. Asfalt přece patří na silnici a 

nikoli do přírody. Pochybujeme o tom, že lidé 

hbitě pohybující se cyklostezkou se tu u nás 

budou kochat, tak jak je tomu nyní. 

     Závěrem jedna smutná zpráva z 23. března, 

kdy osada přišla o pana Zdeňka Čáslavského, 

který býval dobrým duchem každoročních 

dětských dnů. Ale ať nekončíme úplně smutně, 

tak se letos Řehačka z okraje roku významně 

rozrostla i o malinké osadnice, které se shodou 

okolností narodily ve stejný den :) 

P.S. Letos oslavte 100 let od založení 

samostatné Československé republiky 

vysazením národního stromu – lípy.  

Anebo buďte na sebe prostě jen hodní :) 

V dnešním čísle najdete 

Řeháček v kuchyni 

Thajská rajčatová polévka 

Gomasio 

 

Řeháčkovo zpravodajství  

Stavby v okolí  

Přistavení kontejneru 

19. 5. 2018 

16. 6. 2018 

21. 7. 2018 

 

 

Na Facebooku nás je 629 

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 skoro 3000 výtisků! 
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Gastrofestival v Lysé 

Středočeský gastrofestival, 

který si klade za cíl připravit 

pokrmy z regionálních 

potravin dostal zelenou a 

bude podpořen půl druhým 

milionem korun, řekla nám 

hejtmanka Jermanová. 

Musíte si na něj však počkat 

až na 5. a 6. října. 

Přístaviště  

Podle dostupných zpráv 

z nymburského deníku, 

zasedlo k jednacímu stolu 

vedení Ředitelství vodních 

cest s radnicemi Nymburka a 

Poděbrad. Řeč byla o 

zbudování přístavišť, o 

kterých se mluvilo od r. 2013.  

 

Pálení čarodejnic 

Nezapomeňte na pálení 

čarodějnic jako vždy před 

hospodou na Řehačce  

a den poté tradiční 

prvomájová steeplechase 

města Lysá nad Labem  

na dostihovém závodišti. 

 

 

 

 

Oprava železničního nadjezdu u Penny 

     Dne 15. dubna se na dobro uzavřel železniční 

nadjezd spojující Lysou s Litolí na dobu skoro 

dvou let. Nyní probíhá jeho demolice. Oficiální 

objížďka pro osobní automobily bude vedena přes 

obec Stratov a Ostrou. Na nás se zapomnělo, ale 

“místní“ mohou využít štěrkem upravenou cestu 

kolem Kovony. 

 

Další stavby 

     V prvním pololetí 2018 bude dokončena stavba 

vodovodu a kanalizace do Byšiček. Dotace byla 

získána i pro Dvorce, kde bude rekonstruována 

brzy i tamní vytížená křižovatka. 

Stavba do třetice 

     Pro Ty, kteří přijíždí přes obec Sojovice se zatím 

nic nemění. Stavba nového mostu přes Jizeru 

zatím probíhá podle plánu i přes zaplavení 

základů rozvodněnou řekou minulý rok po 

vydatných deštích. 

Senior TAXI 

     Od března byla spuštěna na zkoušku služba 

Senior Taxi pro seniory nad 65 let, kteří si za 10Kč 

mohou objednat (24 hodin předem) přepravu pro 

léky či k lékaři na tel.č.: 325 538 444. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

          Mňam, mňam, mňam… 
 
Thajská rajčatová polévka 
 
Ingredience: olej, 1 velká cibule, 2 stroužky česneku, 1-2 lžíce čerstvého zázvoru, 
velká konzerva loupaných rajčat, malá konzerva kokosového mléka, 2 lžičky 
třtinového cukru, půl lžičky soli 

Cibuli nakrájet najemno a nechat zesklovatět na rozpáleném oleji. Přidejte 

najemno nakrájený česnek a zázvor, a nechte 2 minuty na mírném plameni. 

Přidejte rajčata, půl hrnku vody, sůl, cukr a nechte 5 minut vařit. Záhy směs 

rozmixujte a přilijte kokosové mléko. Nechte chvilku prohřát a podávejte. 

 

Gomasio  

Ingredience: Sezamové semínko, sůl 

 

Přebytek soli v těle přispívá ke zvýšenému krevnímu tlaku, takže co takhle udělat 

si domácí zdravější variantu. V obchodě vyberte nerafinovanou sůl, ideální by 

byla mořská nebo růžová himalájská. V poměru 1:10 až 1:20 přidejte sezamové 

semínko. Pro gurmány doporučujeme černý sezam, který obsahuje mnoho 

vápníku. Tak či onak směs bude obohacena o vitaminy A,B,E, zinek, fosfor, železo 

a draslík. Použití k dochucení polévek, salátů, a příloh jako je brambor či rýže.  

 

Další zdravé a nepoznané chutě… 

 

Hraška: Lahodná hrachová směs – skvělá na zahušťování místo jíšky i na 

obalování jako jednoduchá náhrada klasického trojobalu.  

Tamari: Zdravá náhrada “jedovatého“ maggi bez glutamátu. 



 

 

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 

5. 5. 2018 – Hasiči Lysá – 140. výročí, ukázky hašení a techniky,  

                                                    v 16h koncert Hanky Zagorové a Petra Rezka 

23. 5. – 27. 5. 2018 - Natura Viva 2017 

21. 6. – 24. 6. 2017 – Lázeňský veletrh, Růžová zahrada, Senior 

 

Botanicus Ostrá  

5. 5. 2018 - Studio Dell´Arte 

19. 5. 2018 – Kejklíř Vojta Vrtek s kejklířskou dílnou 

26. 5. 2018 – Ukázka vytáčení medu 

 

Lysá žije 

Třetí ročník městských slavností proběhne 25. - 26. května 2018. 

Zámecký park zaplní herci i hudebníci, doprovodný program se bude odehrávat  

v atriu bývalého augustiniánského kláštera a okolí. Pestrý výběr jídla a pití 

nebude chybět. 

 

Další pozvánky na akce 

www.facebook.com/osadarehacka 
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