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     Česko zažilo nejteplejší jaro za 91 let, znějí 

titulky mnoha článků. Ano, je to přesně tak, 

dokonce ČHMÚ hovoří o tom, že se letošní 

květen zapsal jako nejteplejší od roku 1811. 

Redakce Řeháčka okusila sluncem ohřáté vody 

pískovny Malvíny u Čelákovic již 6. května.  

O týden později to bylo možné i na Řehačce 

v lehce proudícím Labi. Začátek června měl 

mnoho tropických dnů. I příroda z toho byla 

rozčarována, tradiční samosběr jahod na polích 

u silnice na Stratov začal o několik týdnů dříve. 

Sucho opět sužuje celou zem. 

     Na Řehačce bylo od 2. do 4. května značně 

prašno, ale mělo to důvod. Od křižovatky 

směrem k hospodě a směrem k popelnicím  

u plácku byla položena vrstva asfaltu 

s drobnými kamínky, která srovnala tamní 

silniční tankodrom, tak to snad nějakou dobu 

vydrží. V červnu došlo k rekultivaci v okolí 

hospody. 

     Jedna krátká zpráva - informační list Řeháček 

si nyní našel své místo i ve státním okresním 

archivu se sídlem v Lysé nad Labem, ale o tom 

více až příště.  

Přejeme krásné slunné léto plné pohody. 

 

V dnešním čísle najdete 

Řeháček v kuchyni 

Salát Tabouleh 

Rozinková omáčka 

 

Řeháčkovo zpravodajství  

Obchvat 

Kanalizace 

 Česká step 

Přistavení kontejneru 

21. 7. 2018 

18. 8. 2018 

 

 

Na Facebooku nás je 660 

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 přes 3000 výtisků! 
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obchod Bylinka v Lysé 

Již nějaký ten pátek sídlí  

na nám. Bedřicha Hrozného 

obchod Bylinka, který kromě 

bylinek nabízí i “bezobalové“ 

potraviny, kde jako za časů 

dávných vám bude zboží 

naváženo do přinesených 

obalů. V Praze je podobný 

obchod již s úspěchem 

otevřen několik let. 

Kontejner na kovový odpad 

Na Řehačce přibyl již šestý 

kontejner na tříděný odpad - 

separovaný kovový odpad, 

kam patří plechovky od 

nápojů, víčka, konzervy, 

kovové obaly od potravin a 

kosmetiky, alobal a ostatní 

kovové předměty 

z domácnosti jako příbory, 

hrnce, šrouby, hřebíky, atd. 

Musíme se pochválit, neb ve 

třídění odpadu patříme 

k evropské špičce!  

 

Škůdce ničící buxus 

V Lysé a okolí řádí zavíječ 

zimostrázový ničící okrasné 

dřeviny. Ničí hlavně buxusy, 

ale druhotně i růže a vrby.  

 

 

 

 

Obchvat Lysé nad Labem 

     V roce 2020 by se měla Lysá nad Labem dočkat 

obchvatu pokračujícího silnicí, která je již 

vybudovaná u Litole. Počátek stavby naplánován 

jest na březen 2019 a hotovo by mělo být 

v listopadu 2020. No, ale berme to s rezervou, 

tušíme, že se přidají nějaké vícepráce. Plánovaná 

investice je radními zařazena do projektů 

spolufinancovanými EU, neb vyjde zhruba na 

necelých 580 milionů korun. Délka by měla být 

4,3km a zahrnovat bude také 3 mosty. 

 

Další stavby 

     Po šestnácti letech příprav konečně spěje 

k dokončení stavba kanalizace a vodovodu  

do Byšiček, která vede přes Zbudov, lesem 

“Lajnerákem“ a kolem začátku osady Řehačka 

směr les “Byšičák“. Jistě jste si všimli projíždějící 

těžké techniky. Pro geologické nadšence odkryla 

krásné aluviální písky všech barev. 

Unikátní českou step nám závidí celý svět 

     Český chov divokých koní, zubrů a zpětně 

vyšlechtěných praturů v bývalém vojenském 

prostoru u Milovic je jediným místem na světě, 

kde se vyskytují všichni tři kopytníci najednou, 

informoval prestižní vědecký časopis Science. 

Nyní se nám dokonce již přemnožili. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

          Ať nám chutná i v létě… 
 
Salát Tabouleh 
 
Ingredience: 100 g bulguru, kuskusu nebo pohanky, přiměřené množství jemně 
nasekaných lístků máty a petrželky, 1 cibulka, 2 rajčata, půlka okurky, limetková 
šťáva z jedné limetky, 3 lžíce za studena lisovaného oleje, sůl a pepř.  

Klasicky uvaříme dle svého výběru pohanku, kuskus nebo bulgur. Rajčata 

zbavená jader, okurku a cibulku nakrájíme na co nejmenší kostičky a smícháme. 

Zálivku vyrobíme z limetkové šťávy, oleje, soli dle chuti a gurmáni mohou použít 

místo klasického pepře pikantnější sečuánský, který má tu výhodu, že se dá 

pěstovat i u nás na Řehačce. V našem arboretu keř plodí již několikátým rokem. 

 

Rozinková omáčka s piniovými oříšky 

Ingredience: 80 g rozinek, půl šálku sladkého sherry, 2 cibulky, 2 lžíce másla,  

2 lžíce oleje a balzamikového octa, 400 ml masového vývaru, 80 g oříšků. 

 

Rozinky namočíme na 2 h do sherry nebo griotky. Na másle a oleji podusíme 

lehce cibulku a zalejeme balzamikovým octem, masovým vývarem a chvilku 

povaříme. Oříšky upražíme na pánvi bez oleje a přidáme na chvilku k rozinkám, 

záhy vše smícháme a ochutíme solí, pepřem, případně bylinkami. 

 

Další zdravé a nepoznané chutě… 

 

Ajvar: Balkánská čalamáda připravovaná především z červených paprik s lilkem, 

česnekem a s chilli. Často se konzumuje jako pomazánka, příloha nebo salát. 

Kimči: Silně návyková pochoutka z kvašené zeleniny a koření se specifickou 

aromatickou ostrou nakyslou chutí pocházející z exotické korejské kuchyně. 



 

 

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 

12. – 15.7.2018 – 22.celostátní výstava květin + zahradnické trhy  

                                9. ročník výstavy magie, astrologie a věštění 

 

Botanicus Ostrá  

14.7.2018 – Přednáška “Jedlé květy“ ve 13h 

 4.8.2018 – O bylinách v našich zahradách ve 12:30                       

 

Slavnosti hraběte Šporka 

Minulý rok proběhly v Byšičkách velkolepé oslavy 300 let od znovuzaložení obce. 

Dne 25. srpna proběhnou “Slavnosti“ v tradičním pojetí setkání u kapličky a tůně  

s příjemnou muzikou a občerstvením, které začne fungovat od 15 h. Odpolední 

program bude pro rodiny s dětmi. Večer od 19 h začne hrát kapela na návsi a na 

byšické tůni bude připraveno divadlo s hrabětem Šporkem v hlavní roli. 

Letňák Fest 2018 

Již 4.ročník hudebního festivalu v areálu letního kina v Lysé proběhne 31.8. 

Vstupné v předprodeji 250Kč, na místě pak o padesátikorunu více. 

 

Další pozvánky na akce 

www.facebook.com/osadarehacka 
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