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(NE)tradiční zima 

  Letos jsme se konečně dočkali takové klasické 
zimy, na kterou jsme byli zvyklí cca před 20 lety. 
Mrazu a sněhu bylo letos na dnešní klimatické 
výkyvy opravdu hodně. Sníh se ukázal a udržel  
i v naší polabské nížině. Mráz sevřel v letošní 
zimě Česko několikrát a ani u nás nebyly teploty 
okolo – 20 °C nikterak netradiční. Po několika 
letech pořádně zamrzla Řehačka. Kdo chtěl 
ovšem bruslit, čekala ho rozcvička v podobě 
odklizení sněhu, který na led napadal. V únoru 
taktéž přišla menší obleva. Labe se na rozdíl  
od Jizery zvedlo jen zanedbatelně.  
  
  Byšičky letos oslaví své 300.narozeniny. Velký 
dárek chystá pro místní obyvatele Středočeský 
kraj společně s Lysou nad Labem. Po letech 
slibů a plánování, by letos měla proběhnout 
realizace vodovodu a kanalizace. Celá investice 
by měla stát okolo 17 milionů korun, přičemž 
polovinu nákladů by měla pokrýt dotace od 
státu.  O dalších investicích města čtěte  
na straně 2. 
 
  Celá redakce přeje všem čtenářům poklidné 
prožití Velikonočních svátků, bohatou pomlázku 
a klidné jaro 2017. Další vydání je plánováno  
na červen letošního roku. Přesné datum zatím 
není známo a bude upřesněno na Facebooku :)) 
 
 

V dnešním čísle najdete 

Řeháček v kuchyni 

Jarní speciál! 

Ty nejlepší jarní recepty 

najdete na str. 3  

 

Řeháček zve ke kultuře 

Souhrn letních akcí 

v nejbližším okolí 

Přistavení kontejneru 

15. 4. 2017 

20. 5. 2017 

17. 6. 2017 

 

 

Na Facebooku nás je 542 

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 2720 výtisků Řeháčka 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O čem se mluví  
 

Poničená VINOŘ 

Pravděpodobně vlivem 

silného větru byla poškozena 

textová část na velké 

informační nástěnce.  

Na jaře tedy proběhne její 

rekonstrukce a oprava. 

Další přírůstek obyvatel  

K 31. 12. 2016 měla Lysá už 

9460 obyvatel. Přitom o rok 

dříve to bylo 9334. Během 

roku 2016 se zvýšil počet 

obyvatel o 126 osob. Počet 

lidí ve městě se tímto 

tempem zvyšuje už několik 

let po sobe. Pokud bude 

tento trend pokračovat, tak 

se kolem roku 2020 můžeme 

těšit na 10 000 obyvatel. 

 

Podnikání v Lysé kvete! 

Nízké poplatky ve městě a 

jen mírná zadluženost. To 

jsou faktory, které vyšvihly 

Lysou nad Labem mezi tři 

nejvíce příhodná města 

pro podnikání ve středních 

Čechách. 

 

 

Investice Lysé nad Labem…(pokračování) 

Kromě již zmíněné realizace kanalizace a 

vodovodu v Byšičkách chystá Lysá nad Labem 

další investice. Díky stále rostoucímu počtu 

obyvatel, a tedy i dětí, chystá Lysá zahájení 

výstavby další mateřské školky, která by měla stát 

něco okolo 10 milionů korun. Jiná investice by 

měla přijít v podobě rekonstrukce vodojemu na 

Zámeckém vrchu (7 milionů). Poslední významná 

částka se týká budoucího “parkovacího domu“ 

pro kola, který má vyrůst u nádraží. Zde ovšem  

90 % z celkových 12 milionů pokryje dotace od 

Ministerstva pro místní rozvoj, 5 % poskytne kraj 

a zbytek přispěje město Lysá nad Labem.   

 

Výstavba obchodního centra v Milovicích 

 

Obyvatelé Milovic se opět mohou těšit na nové 

obchody. Vedle Tesca již nějakou dobu roste nové 

obchodní centrum, kde místí obyvatelé najdou 

následující obchody: lékárna, KB (přesun z buňky), 

drogerie TETA, PEPCO – oděvy, obuv, Elektro 

EURONICS. Bohužel další investor (Lidl) se po 

prohlídce města rozhodl výstavbu nezahájit, což 

je poměrně velká škoda. Konkurence by jistě 

neuškodila, především co se týče Penny Marketu, 

který má například v Lysé takřka monopolní 

postavení. Kdo někdy nakupoval v Lidlu, určitě 

bude souhlasit, že se má Penny ještě co učit.   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

          Jarní SPECIÁL! Nejlepší jarní recepty 
 
Zdravý nápoj s medvědím česnekem  
 
Ingredience: 1 l bílého vína, 2 šálky nasekaného medvědího česneku, 3 PL medu 

Víno nalijeme do hrnce a zahřejeme na 80-85 °C, nesmí se vařit! Do horkého vína 

nasypeme nasekaný medvědí česnek, přiklopíme, sundáme z plotny a necháme 

48 hodin macerovat (vyluhovat). Za dva dny přes cedník slijeme a čisté ochucené 

víno osladíme medem. Slijeme do lahve a pijeme obden 1 dl vína jako elixír 

mládí. 

 

Pesto z medvědího česneku:  

Ingredience: 500 g medvědího česneku, 80g soli 

 

Listy medvědího česneku opláchneme, necháme okapat, pak najemno nožem 

nakrájíme. Promícháme ze solí a necháme 1-2 hodiny odpočinout, česnek pustí 

šťávu. Směs napěchujeme do čistých, vymytých sklenic, povrch zalijeme šťávou z 

česneku. Sklenice uložíme do lednice nebo na chladné míso, směs využíváme na 

dochucení omáček, polévek, pomazánek apod.  

 

Kopřivové máslo 

 

Ingredience: 1 svazek kopřiv, 1 balení másla, 1 PL hrubé mořské soli  

Kopřivy zbavíme zaschlých lístků a dobře opereme. Důkladně osušíme, jinak má 

máslo tendenci se „srážet“. Rostliny nasekáme na prkénku, nemixujeme. 

Smícháme v misce s rozměklým máslem, lžičkou hořčice a hrubou mořskou solí. 

Mažeme na oblíbené pečivo, zdobíme květy, plátkem rajčete nebo ředkvičky. 

 



 

 

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 

27. 04.  - 01. 05. 2017 – Elegance 2017, Naris 2017, Regiony České republiky 

24. 05. – 28. 05. 2017 - Natura Viva 2017 

22. 06. – 25. 06. 2017 – Lázeňský veletrh, Růžová zahrada 2017, Senior 2017 

 

Polabské muzeum Přerov nad Labem  

18. 03. – 30. 04. 2017 – Jaro Na vsi – tradiční velikonoční výstava 

23. 04. 2017 - Pouť u kapličky – 50. výročí otevření skanzenu 

03. 06. 2017 - Muzejní noc ve skanzenu 

17. 06. 2017 - 18.06.2017 - Folklor ve skanzenu – vystoupení folklorních souborů 

 

Burza Milovice 

22. 4. / 20. 5. / 17. 6. / 22. 7. / 19. 8. / 23. 9. / 21. 10. 

     (vždy předposlední sobota v měsíci od dubna do října) 

=> Burza probíhá na zpevněné ploše za každého počasí v sobotu od 7:00 

=> Pro velký zájem mohou prodejci přijíždět již v pátek od 17:00 do 21:00,  

     jinak v sobotu od 5:00 

Další pozvánky na akce sledujte celé jaro na:    

www.facebook.com/osadarehacka 

https://twitter.com/Lysa_nad_Labem 
 
list Řeháček vydala www.rehacka.cz v nákladu 100 výtisků. Copyright © 2006-2017 
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