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Zámecké novinky 
„Maraton“ příjemných akcí, vá-

noční nadílka a silvestrovská osla-
va…. V tomto duchu probíhal život 
na zámku na sklonku roku 2012.

Náš zámek voněl jehličím a čers-
tvě napečeným cukrovím a vánoční 
atmosféra se nedala přehlédnout. 
K naší radosti i návštěv přibylo. Kéž 
by tomu tak bylo po celý rok.

Vánočními vystoupeními a mi-
lými návštěvami se to v zámecké 
jídelně jen hemžilo. Přišel i Mi-
kuláš se svými nebeskými i pe-
kelnými pomocníky. Uspořáda-
li jsme společně se Spolkem rodáků 
a přátel města a s městem Lysá nad 
Labem „Zimní setkání v zámeckém 
parku“. Povídání o restaurování 
barokních i jiných skvostů z úst ak. 
soch. pana Vojtěcha Adamce bylo 
velice příjemné a bylo zakončeno 
krásným koncertem sólistů ze ZUŠ 
F. A. Šporka z Lysé a posezením s 
vánočkou a „veselým“ čajem v zá-
mecké kavárně. Navštívil nás dob-
rovolnický soubor pana Dostála a 
jedno ze zimních dopolední nám 
zpříjemnil country písničkami. Pak 
následovalo dopoledne z lyskými 
mateřskými školami (MŠ Mašinka, 
Pampeliška, Čtyřlístek). Osvědčil se 
nám společný program. Děti i jejich 
paní učitelky se navzájem inspirují 
a potkávají při samotné práci. Krás-
né vystoupení nám přinesl početný 
orchestr opět ze ZUŠ F. A. Šporka 
a také tradičně folklorní soubor Šá-
teček z nedalekých Semic. Vánoční 
koledy nám přišel zazpívat pěvecký 
soubor Fontána, ze ZŠ B. Hrozného 
z Lysé. Všem účinkujícím moc děku-
jeme.

Ale i my jsme jen tak neza-
háleli. Činila se zámecká kapela 
Šporkovjanka, hrála na veřejných 
setkáních ve Stratově a v Milovi-
cích. Pekli jsme vánoční cukroví 
a vzpomínali tak na staré časy a na 
své rodiny. To už tu byl Štědrý den 
s vánoční nadílkou a s „Vánočním 
troubením“ v podání lyské Hasič-
ské dechovky. Tradičně se na Boží 
hod vánoční scházíme v zámec-
ké kapli při povídání o Vánocích 
a vánočních tradicích. Konec roku 
– Silvestr – byl veselý, nechyběl

přípitek s přáním do nového roku, 
hudba a zpěv se Šporkovjankou a sil-
vestrovský kankán v „nastudování“ 
zaměstnanců domova.

Byl tu nový rok a před námi 
dvě dlouho plánované akce. První 
z nich byla „Poutní Tříkrálová mše 
svatá“ se zpěvy lyského Chrámové-
ho sboru u sv. Jana Křtitele. Zámec-
ká kaple doslova praskala ve švech 
a nás zájem i samotné veřejnosti sa-
mozřejmě potěšil. Jsme rádi, když si 
k nám veřejnost cestu najde a sezna-
muje se, jak se u nás na zámku žije. 

Jednou za sto let…
Druhou ani snad ne akcí byla pří-

jemná a milá oslava:
Komu z nás se poštěstí a oslaví 

se svými nejbližšími a přáteli své 
100. narozeniny?

Takovéto úctyhodné narozeniny 
oslavila 5. 1. 2013 klientka Domova 
Na Zámku v Lysé nad Labem paní 
Anna Petrtýlová.

Paní Anna Petrtýlová se narodila 
5. 1. 1913 v Oleksovičkách u Zno-
jma manželům Kočovým a byla již 
čtvrtou dcerou v pořadí. 

Dětství a mládí prožila se svými 
rodiči v Kropáčově Vrutici, v Baš-
ce u Frýdku Místku a na dalších 
místech. Paní Anna tak spolu se 
svými sestrami získala vzdělání 
v několika školách. Díky cestování 
poznala mnoho zajímavých míst 
naší republiky a navázala spoustu 
nových přátelství. 

Absolvováním Obchodní akade-
mie ve Frýdku Místku a výchovou 
v klášterním internátě se paní Anna, 
kromě klasických předmětů, naučila 
účetnictví, německý jazyk, psaní na 
stroji, krásně zpívat z partu nebo také 
psát nádherným klasickým krasopi-
sem. Po ukončení akademie se roz-
hodla, že odjede do Prahy ke svým 
příbuzným. Praha ji učarovala, a pro-
to si našla své první pracovní místo 
u  p. Melantricha jako písařka. Byd-
lela v Křemencově ulici naproti zná-
mé restauraci u Fleků.

Provdala se za pana Petrtýla. 
Velice si rozuměli – oba byli vzděla-
ní, měli rádi cestování a tramping. 
Předválečné a válečné období pro-

žili v Praze, kde se jim narodily dvě 
děti, dcera a syn.

V Domově Na Zámku v Lysé 
nad Labem žije paní Anna od led-
na 2006. Je to dáma, která se po 
celou dobu těší pevnému zdraví 
a soběstačnosti. Jako účetní si nikdy 
nezapomene zkontrolovat výplatu 
svého důchodu, ráda čte, luští kří-
žovky a vypráví o svém životě.

Má radost ze své rodiny, která ji 
v domově navštěvuje, především 
vnučka.

V sobotu 5. 1. 2013 v den jejích 
krásných 100. narozenin se zámec-
ká kavárna zaplnila gratulanty z řad 
vedení domova, ošetřujícího perso-
nálu, kamarádek z domova a samo-

zřejmě početnou rodinou ze všech 
koutů republiky. Paní Anna přijíma-
la upřímné gratulace se spoustou 
květin, dárků a nechyběl ani naroze-
ninový dort.

Paní Petrtýlové, díky moder-
ním vymoženostem techniky a to 
prostřednictvím PC technologie – 
skype, mohla popřát i rodina žijící 
v USA.

Mezi gratulanty byla i místosta-
rostka města Lysá nad Labem paní 
Marcela Chloupková a fi rma Tena.

Paní Petrtýlové ještě jednou pře-
jeme pevné zdraví, elán a spokojený 
život v našem domově.

Mgr. Jiří Hendrich, ředitel
Domov Na Zámku Lysá n. L.




