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Informace z domova
Milé kolegyně, vážení kolegové, vážení klienti, dovolte mi
Vás seznámit s následujícími informacemi z ukončených
akcí roku 2017 a probíhajících a plánovaných prací na rok
2018:
- Zahájili jsme práce na projektové dokumentaci rekonstrukce rozvodů
pitné vody v hlavní budově. V současné době je připravovaný odborný
posudek současného stavu.
- Bylo provedeno výběrové řízení na Administrátora veřejných zakázek pro
výběr dodavatele na akci „Rekonstrukce hospodářských budov Hájenky“
a „Rekonstrukce kotelny“
- V měsíci lednu a počátkem února jsme provedli opravu schodu do
kanceláře THP a stavební opravy po haváriích vodoinstalace v jídelně a
v chodbě u kaple.
- V měsíci únoru proběhne oprava automatických dveří výtahu na nádvoří.

-

Ukončené zakázky a opravy v roce 2017
1/ Účelová zemědělská stavba jako zázemí pro technický úsek
2/ Oprava cesty ke hřbitovu za mostkem
3/ Dodávka konvektomatu do kuchyně
4/ Myčka černého nádobí
5/ Myčka bílého nádobí do kuchyně
6/ Myčka podložních mís
7/ Pračka 2ks a sušička do prádelny
8/ Dokončen signalizační a dorozumívací systém Sestra – pacient
9/ Opravy:
Repase erbu s gryfy na dveřích společenské místnosti do zahrady
Opravy omítek a podlahy v objektu stodoly u Hájenky
Opravy omítek na Bílém domě
Doplnění výtahu o celoplošné bezpečnostní foto lišty
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- Provedení odvětrávání sklepa hlavní budovy pod oddělením II.C – sklad
plen
- Výměna oleje a doplnění tepelného čidla zásobníku oleje výtahu na
nádvoří
- Výmalba vybraných technických a klientských prostor
- Komplexní oprava prostor kanceláře Rehabilitace
Chystané opravy a projekty k realizaci 2018:
1/ Rekonstrukce hospodářských budov Hájenky – dotace JmK
2/ Rekonstrukce kotelny v hlavní budově – dotace JmK
3/ Pokud bude vyhlášen dotační titul z Programu restaurování movitých
kulturních památek na rok 2018, provedeme plánovanou opravu
historických prvků zámecké kaple
- Postupně probíhají revize a servisní práce na technických zařízeních
organizace, údržba zámecké zahrady atd.

-

Pokud nám finanční prostředky dovolí, budeme řešit následující
akce:
Nová lůžka klientů
Nové posuvné elektricky ovládané dveře do sesterny II.C
Opravu osvětlení chodeb a klientských pokojů
Postupná oprava-rekonstrukce WC v hlavní budově
Nový prvek na dětského hřiště-houpačka
Další etapa opravy podružných elektro rozvaděčů
Projektová dokumentace opravy rozvodů pitné vody
Projektová dokumentace rekonstrukce Bílého domu na kanceláře
Rekonstrukce mostu přes Zlatý potok cesty ke hřbitovu
Opravy nátěrů mříží oken
Výmalbu dle HMG pro rok 2018
Oprava společenské místnosti na nádvoří
Pasport kamenných prvků fasády
Pro údržbu nákup svářečky CO, Křovinořez, Sběrač listí a sněhový pluh
k našemu traktoru TYM, štěpkovač větví
Varný kotel do gastro-provozu
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- Doplnění kamerového systému k zemědělské účelové stavbě v zámecké
zahradě a terapeutické zahradě
- Dodávka automatických dveří do vchodu I.A oddělení
- Osvětlení cesty ke hřbitovu
- Doplnění světla VO k prádelně
- Rekonstrukce rozvodů pitné vody
- Oprava – výměna plošin pro imobilní v části chodba pod věží

O dalších podrobnostech Vás budeme informovat v příštím zpravodaji.
Milan Kulich
vedoucí technického úseku
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Upozornění
Domov pro seniory Sokolnice p.o. vyhlašuje na doporučení Krajské
hygienické stanice Brno z důvodu šíření chřipkového onemocnění

ZÁKAZ NÁVŠTĚV od 5.2.2018 do odvolání
MVDr. Petr Nováček
ředitel domova

Ohlédnutí za lednem
Co se událo v měsíci lednu na I. A oddělení?
První měsíc v novém roce byl hektický, neuvěřitelně rychlý, zmatený
ale pěkný. Hned z kraje měsíce jsme v zámku přivítali Tři krále.
Takže se celý tříkrálový den nesl v pohodovém a pro mě velmi
dojemném duchu.
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Ani v novém roce se pro nás nic nezměnilo. Lámeme si hlavinky nad
úkoly, vzpomínáme na časy dávno minulé, prohlížíme fotky, hrajeme
bingo…….
Naděžda Krošláková, Dis.-I.A oddělení

Co se událo v měsíci lednu na I.B oddělení?
Tak jsme rovnýma nohama vstoupily s optimismem do nového roku
2018. Věříme, že bude o chlup lepší než ten minulý a prožijeme
spoustu krásných chvilek pohromadě. V lednu nás navštívili tři
králové a vynšovali nám do nového roku zdraví a štěstí ☺.
Také se podařilo znovu obnovit zooterapii a navštívila nás slečna
s malým králíčkem a pejskem. Všechny dámy z našeho oddělení byly
nadšeny a mazlení s drobotinou velmi užívaly. Už se společně těšíme
na další návštěvu. I nadále pokračujeme ve společném čtení Vlasty
Javořické. A už se všechny moc těšíme až přijde konečně jaro.

Ivana Dvořáková, Dis. – I.B oddělení
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Co se událo v měsíci lednu na II.C oddělení?
Leden nezačal moc lednovým počasím, ale zato nás navštívili praví tři
králové-Kašpar, Melichar a Baltazar. Obešli všechny pokoje klientů a
zaměstnance a všem popřáli: My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví
vinšujeme vám do celého nového roku 2018. Rozloučili jsme se s
vánoční dobou a vykročili do dalšího roku.
Sníh napadl až o týden později a všichni jsme měli možnost si osahat
sněhovou kouli a vzpomenout si na zimní radovánky v dětství. Zimu
jsme si také připomenuli vymalováváním omalovánek se zimní
tématikou. Za okno sypeme zobání ptáčkům-zkusili jsme si nějaké i
vystřihnout. Přišly za námi dvě paní z Újezdu a Žatčan s pejskem a
králíčkem, které jsme si pohladili. Mnohým se rozzářila očička.
Koncem ledna se sice sníh rozpustil a teploty vystoupily nad 10
stupňů, ale doufáme, že únor dostojí přísloví-únor bílý, pole sílí.

Helena Procházková- II.C oddělení
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Nabídka aktivizací v únoru
I.A oddělení
Denně – aktivizace imobilních klientů
Pátek 9.2.

Bingo

Pátek 16.2.

Smažíme bramboráčky

Středa 21.2.

Skupinové luštění křížovky a trénink paměti

Úterý 27.2.

Sportujeme a vzpomínáme na téma Sokol-Orel

I.B oddělení
Denně – aktivizace imobilních klientů
Denně od 13:30 – čtení na přání – z knihy Vlasty Javořické
Čtvrtek 15.2.

Výtvarné tvoření – vybarvování podle předlohy

Středa 21.2.

Terapeutické vaření – příprava bramboráku-od 10:00

Úterý 27.2.

Bingo-číselná hra

II.C oddělení
Denně – aktivizace imobilních klientů
Denně od 13:30 – čtení na přání – Kája Mařík
Čtvrtek 8.2.

Fašanky – vzpomínáme na ostatkové tradice

Středa 14.2.

Sv. Valentýn -vyrábění z papíru

Čtvrtek 22.2. Únorové události v roce 1948
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Nabídka celodomovních aktivit v únoru
Pátek 2.2.

lllednuprosinppropprosincikvětnu
ZPÍVÁNKY

od 10:00 hodin na I. A oddělení

Pondělí 5.2.

ZOOTERAPIE – „Pejsek v našem domově“
od 10:00 hodin na odděleních

Středa 7.2.

PRODEJ PRÁDLA

Pátek 9.2.

ZPÍVÁNKY

od 10:00 hodin na I.A oddělení

Pondělí 12.2.

BIBLICKÉ PŘÍBĚHY

od 10:00 hodin na I.A oddělení

Pátek 16.2.

ZPÍVÁNKY

Pondělí 19.2.

ZOOTERAPIE – „Pejsek v našem domově“
od 10:00 hodin na odděleních
CESTUJEME SVĚTEM-IZRAEL
od 10:00 hodin na I. A oddělení

Pátek 16.2.

od 10:00 hodin v kantýně

od 10:00 hodin na I. A oddělení

Pátek 23.2.

ZPÍVÁNKY

od 10:00 hodin na I. A oddělení

Pondělí 26.2.

BIBLICKÉ PŘÍBĚHY

Pátek 27.10.

UNIVERZITA 3 VĚKU – DOMOV U FRANTIŠKA
od 9:30 hodin ve společenské místnosti

Středa 28.2.

MŠE SVATÁ

od 10:00 hodin na I.A oddělení

od 10:00 hodin na I.B oddělení

Klienti budou včas upozorněni, pokud dojde ke změně termínu nebo aktivity
z organizačních důvodů.
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V měsíci únoru slaví své narozeniny
Balabánová Věra
Fiala Jaromír
Gajdošová Anděla
Hanáková Alenka
Hudcová Věra
Lízalová Josefa
Měšťánková Jarmila
Novotná Jiřina
Rapouch František

Poledník Josef
Ryšavá Blahomíra

Kopečková Radmila
Menoušková Hana
Peclová Terézie

Naši zaměstnanci:
Borutová Zdena
Černohorská Jindřiška
Drdová Miluše
Grumlová Jana
Malárová Eliška
Mgr. Navrátil Filip
Smolinská Alena

Blahopřejeme!
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Hrajeme si se slovíčky
Vysvětlete význam těchto úsloví a rčení:
Pořádek dělá…………….

Rozděl a………….

Ráno moudřejší………….

Dočkej času………

Dvanáctero řemesel……..

Kdo maže…………

Pospíchej………………..

Bližší košile………

Komu není rady………...

Chudoba cti……….

Nouze naučila…………..

Žádné štěstí……….

Sliby……………………

Jiný kraj…………..

Z knihy Jitky Suché pro Vás vybrala

Helena Procházková
pracovnice II.C oddělení

Masopust a Popeleční středa
Popeleční středou vstupují věřící do čtyřicetidenního postního
období, které je přípravou na oslavu Velikonoc.
Již od konce 11. století se na Popeleční středu uděluje popelem
znamení kříže na čelo (popelec) s formulí: „Pamatuj, že prach jsi a v
prach se obrátíš“ nebo „Obraťte se a věřte evangeliu“. Přijetí
popelce je znamením kajícnosti převzatým z biblické tradice a
uchovávaným v církvi až do dnešní doby. Symbolicky se tak
naznačuje stav člověka, který vyznává před Bohem svůj mnohdy
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špatný život, své nepravosti, svůj hřích a vyjadřuje vůli vnitřně se
obrátit s nadějí, že mu Bůh odpustí. Přijetí popelce na čelo je zcela
dobrovolné. Popel, symbol smrti a nicotnosti, se získává ze spálených
palmových a olivových ratolestí (ev. "kočiček" - v našich krajích)
posvěcených v předešlém roce na Květnou neděli.
Popeleční středa je v katolické církvi dnem přísného postu (půst od
masa a půst „újmy“ - jen jednou za den úplné nasycení). Zavedení
„popeleční středy“ se datuje někdy do 6.-7. století, kdy byl začátek
postního období přeložen ze 6. neděle před Velikonocemi na
předcházející středu, aby se z postní doby vyčlenily jednotlivé neděle,
které nejsou chápány jako postní den. Datum Popeleční středy je
pohyblivé a odvíjí se od data Velikonoc.
Konkrétní kroky v postní době, aneb staletími osvědčené
prostředky na cestě obrácení:
Modlitba
Modlitbou se sbližujeme s Bohem. Je příležitostí přezkoumat a probrat
s Pánem vše důležité z našeho života. Modlitba je ale též projevem
naší lásky k bližním, modlíme-li se za druhé, za známé i neznámé, za
lidi,

kterým

tato

služba

může

prospět.

* Učiň si z modlitby zvyk: modli se ráno, večer, před jídlem.
* Modlete se společně v rodině, pro začátek alespoň při zvláštních
příležitostech.
*Čti bibli: nejprve možná jen spontánně, později pravidelně.
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*Vyprávěj

o

Bohu

dětem.

*Účastni se liturgického života své farnosti: křížové cesty, bohoslužby
* Snaž se o dobré myšlenky, jsou předpokladem každého rozvoje.
Půst
Postem zdaleka není myšleno jen odepření si jídla. Půst je zřeknutí se
čehokoliv, co je v našem životě postradatelné, zbytečné nebo
překážející, co nás spoutává. Skrze něj dáváme ve svém životě větší
prostor

Bohu

a

máme

možnost

více

poznat

sami

sebe...

* Cvič se ve zdrženlivosti: v jídle, pití, kouření, sledování televize,
nakupování...
* Dodržuj Popeleční středu a Velký pátek jako zvláštní dny půstu: jen
jednou

se

najez

dosyta

a

odřekni

si

maso.

* Přinášej páteční oběť-může mít různé formy: zřeknutí se masa,
omezení konzumu. To, co je díky této páteční oběti ušetřeno, by mělo
přijít k dobru lidem v nouzi. Smyslu páteční oběti odpovídají také
různé formy osobní a společné modlitby stejně jako služba a pomoc
druhým.
* Jako postní oběť dej stranou určitou částku peněz: pro hladovějící a
jinak trpící. Zřeknutí znamená, když k nutkání "muset mít" řekneme
ne. Zřeknutí se znamená svobodný, zodpovědný a uvědomělý život.
Almužna, činění dobra
"Almužnou", činěním dobra-tím, čeho se postem vzdáme, můžeme
obohatit toho, kdo to potřebuje. Almužna může znamenat: dávat sebe,
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svůj čas, zájem, trpělivost, hmotné prostředky všem těm, kteří to
potřebují. Počínaje vlastními dětmi, životními partnery, rodiči, až po
lidi osamělé, nešťastné, trpící, únavné... Zřeknutím se něčeho ve
prospěch bližních realizujeme základní přikázání lásky a ztotožňujeme
se

s Kristem.

* Pomáhej druhým nést jejich nouzi a poznávej skrytou bídu.
* Otevři uši i srdce pro malomyslné, bezradné a zoufalé.
*

Měj

starost

o

staré,

nemocné

a

postižené

lidi.

České slovo almužna vzniklo z řeckého elemosyné, které znamená
milosrdenství, milosrdný vztah. Dobro činíme už tehdy, když s
druhými sdílíme čas a pozornost, radost i bolest.
Smíření
* Připravuj se na smíření v myšlenkách. Smíření není především něco,
co musí být protrpěno, ale něco, co musí být slaveno. Smíření s
Bohem a s bližním je pramenem radosti.
* Účastni se na slavení smíření bohoslužebnou formou: především při
bohoslužbě pokání a ve svátosti smíření.
* Nech v sobě působit smíření, které ti bylo dáno.
* Sám nabízej smíření: učiň první krok k novému společnému začátku
-objevuj v druhém to dobré - vzpomeň na to vše společné pěkné.
Smíření je postoj, který nás orientuje na Boha. Zakusit smíření
znamená vyměnit zlo za spásu.
"Stůjte na cestách a vyhlížejte, ptejte se, která je dobrá,
po ní se vydejte a vaše duše naleznou klid." (Jer 6,16)-www.víra.cz
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V laskavosti……
Při hledání nových a zajímavých informací do našeho Zpravodaje
objevila aktivizační pracovnice Helena Procházková tuto dojemnou
báseň, jejíž autorkou je ředitelka Domova pro seniory Tovačov Mgr.
Lenka Olivová, která k básni řekla:“ Když jsem psala tuto báseň pro
klientku s Alzheimerovou nemocí, měla jsem před očima tragické
důsledky této nemoci a její čistou destruktivní sílu, když bere člověku
paměť, inteligenci, jeho osobnost, schopnosti a dovednosti, integritu a
vědomí toho, kým člověk je a kým byl. Totéž bere tato nemoc jeho
blízkým a milovaným. Myslela jsem si, že hrůzu a zoufalství této
nemoci smí zhojit jen její vlastní temnota a že smrt je milostí a
vykoupením. MÝLILA JSEM SE. Smyslová aktivizace je cestou
laskavého doprovázení, světlem a nadějí v temnotě nemoci, konceptem
vztahové péče, pochopení a porozumění. Díky aplikaci konceptu
smyslová aktivizace vím, že ochránit před utrpením smí jiná ruka
laskavá

V laskavosti... nelaskavé nemoci
Nad stolem neklidně tančí
ruka věkem rozbitá,
neviděná smítka sbírá
a čas se jí už netýká.
Milosrdné je zapomnění
na rozhraní života,
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když prosté věci smysl mění,
nezbývá žádná jistota.
Nechápe už, k čemu lžička
a co je to kapesník,
oblečení - k čemu slouží
veliký je otazník.
Uzavřena v cizím světě,
kam nebloudící nemohou,
zahlédla, co jiným skryté
pod temně prázdnou oblohou.
Přešlapuje nad propastí,
odměřuje příští krok,
nebesa se vzlykem prosí,
ať pokrátí její rok.
Zabloudila duchem v dáli,
před očima zchátrala,
ochránit před utrpením
smí temnota laskavá.

Smrt posledního cara
Již 100 let uběhlo od vraždy v jednom kupeckém domě. Brzy ráno se
objevili mužové, kteří vyzvali carskou rodinu, aby se šla fotit..
Nahnali je do sklepa a začali do nich bez varování střílet. Mezi vrahy
byli lidé různé národnosti-Rusové, Lotyši, jeden Maďar a jiní. Chvíli
se vrazi přeli, kdo bude mít tu čest, že zastřelí cara. Po chvíli však
začali střílet celou rodinu. Carevna se přežehnala ruským křížem a car
pronesl poslední slova: "Bože odpusť, jim, neboť oni nevědí, co činí."
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PO hromadné vraždě všechny oběti svlékli, polili je kyselinou
sírovou, aby je nebylo možné identifikovat, a odtáhli je do blízkého
lesa, který měl být jejich posledním útočištěm, kde je zakopali.
Až do této chvíle se na první pohled zdálo, že vražda byla zcela
úspěšná, leč iniciátoři vraždy (Lenin, Trockij) nevěděli, že lež má
krátké nohy a nakonec vše vyjde najevo. po téměř 70 letech objevil
jeden moskevský archeolog hrůzný nález. Rozžehl tam svíce a na
památku těch nebožtíků se pomodlil.
Car a jeho rodina byli v době ruské perestrojky důstojně pochováni.
Byla za ně sloužena paschální bohoslužba a oni konečně nalezli
důstojný hrob v nově vystavěném moskevském chrámě. Pravoslavná
církev, která již byla pochována, znovu ožila. Znovu se mladí mužové
začali věnovat kněžskému povolání. Byl tu ovšem problém, nebylo
řádných biskupů, kteří by je mohli vysvětit, a proto přicházeli
kandidáti o kněžství k hrobům novomučedníků a tam se modlili, aby
je ti novomučedníci vysvětili. Domnívám se, že tohle svěcení
navzdory církevním úřadům bylo platné. Řádných biskupů bylo málo,
neboť mnozí byli v emigraci, jiní byli hlídaní státní bezpečností a
někteří jako odpadlíci sloužili bolševickému režimu.
Carská rodina se dočkala také vysokého ocenění v pravoslavné církvi,
protože všichni její členové byli v pravoslavné církvi svatořečeni.
Všichni vrahové však došli "uznání-mouřenín posloužil a dočkal se
také odměny". Poslední z vrahů carské rodiny Nagy, byl předsedou
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revoluční vlády dělníků a studentů. V roce 1957 byl popraven svými
spolubojovníky komunisty.
Mgr. Josef Bobrovský, farář ČSCH, klient II.D oddělení

Domov
Každý z nás domov má, na něj rád vzpomíná.
Na svoje dětství, když byli jsme docela malí,
na školní léta, na spolužáky, kamarády.
Vždyť nám to naše mládí uteklo jako voda v potoce.
Dnes už nám stříbrem prokvétá vlas,
ale naše vzpomínky zůstaly v nás.
Nikdo neví, jak dlouho budeme mít možnost tady být.
Na špatné věci zapomeň a krásné si zachovej v srdci svém.
Anna Konečná, klientka II.F oddělení
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Víte, že…….

ÚNOR 2018 - Takový únor už víckrát nezažiješ!!!
- Specialita února letošního roku se už nikdy v našem životě
nezopakuje! Tento únor totiž bude mít 4 neděle, 4 pondělí, 4 úterý, 4
středy, 4 čtvrtky, 4 pátky a 4 soboty!
- Toto se stane jen jednou za 823 roků, nazývá se to PYTEL PENĚZ.
- Poděl se o tuto zprávu s dalšími 5 přáteli a peníze se objeví v
průběhu následujících 4dnů.
- Pověst je založená na čínském Feng Shui.
MVDr. Petr Nováček
ředitel domova
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Zdravotnický koutek
Čaj-pomáhá nebo škodí?
Zelený, černý, ovocný, bylinkový. Čajů je mnoho druhů a zvyšuje se i
množství, ve kterém ho lidé konzumují. Většinou jsou přesvědčeni, že
tím dělají pro své zdraví to nejlepší. Pozor, ne vždy je to pravda.
Pravidelná konzumace zeleného čaje pomáhá snižovat rizika
onemocnění rakovinou. Právě proto Asiaté, kteří ho pijí hodně, prý
poměrně málo umírají na rakovinu plic, přestože je mezi nimi
rozšířené kouření. Další vědecké studie zase tvrdí, že pravidelné pití
zeleného čaje předchází nemocem srdce, a dokonce i různým formám
duševních chorob, objevujícím se s přibývajícími léty. Za příklad jsou
opět uváděni často Asiaté, kteří se dožívají vysokého věku v dobré
duševní kondici. A tak mnozí lidé nyní považují zelený čaj za
zázračný lék na všechno a jsou přesvědčeni, že když ho do sebe denně
dostanou litr a více, dělají pro své zdraví to nejlepší.
Nedávno však američtí lékaři vydali prohlášení, ve kterém upozorňují,
že posedlost Američanů pitím zeleného čaje není nic než jen módní
trend, který se poněkud zvrhává. K lékařům tam chodí čím dál více
lidí s poruchami spánku, podrážděností a nevolností, z nichž pak
nakonec vyleze, že denně pijí až dva litry zeleného čaje. Jenže i v
tomto případě platí heslo: všeho s mírou. I zelený čaj obsahuje kofein.
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Profesor Chung Yang z univerzity v New Jersey zveřejnil výsledky
studie, ve které tvrdí, že nadměrné pití zeleného čaje vede k
poškozování ledvin a jater. Otázka tedy zní: co je to nadměrné?
Každý člověk je jiný, pro každého je tedy nadměrné jiné množství.
Obecně však platí, že by si na pití zeleného čaje například měly dát
pozor těhotné ženy. Zelený čaj totiž snižuje vstřebávání kyseliny
listové, která je důležitá pro předcházení vzniku vývojových vad
dítěte.
„I u čajů platí, že by se měly pít s mírou a já osobně jsem pro to, aby
se střídaly. To znamená nepít pořád jen zelený nebo černý,“ říká
lékařka Kateřina Cajthamlová.
Jinými slovy, kdo pije hodně černého čaje v přesvědčení, že tak
udržuje správný pitný režim, ve skutečnosti dělá pravý opak.
Neznamená to, že se máme začít čaje bát a jeho konzumaci utlumovat.
Pít denně různé druhy čajů je rozhodně lepší, než do sebe nalévat
přeslazené limonády či džusy, které mají ke skutečnému ovoci
pořádně daleko. Čaj pijí lidé odedávna a jeho pozitivní účinky na
zdraví jsou rozhodně větší než ty negativní. Ty negativní si
způsobujeme sami jen tehdy, pokud to s jeho množstvím přeháníme,
případně pijeme stále jen čaj zelený či černý.
Z internetu převzala

Mgr. Eva Stiborová
vedoucí aktivizačního oddělení
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Významné osobnosti Brněnska
Josef BARVIČ se narodil 13.srpna 1853 ve Velkých Karlovicích.
Proč dnes vzpomínám na tohoto pána? Při procházení Českou ulicí
v Brně jsem se zastavila u výlohy Barvičova knihkupectví, a tak mne
napadlo zjisti něco o člověku jehož jméno nese. Možná ani vy o něm
moc nevíte, a tak si o něm rádi pár informací přečtete.

Byl to první český nakladatel a knihkupec. Studoval nejdříve na
německé reálce, ale studium nedokončil. Přitahovaly jej knihy, tak
silně, že se v letech 1877–1879 vyučil knihkupcem. Po vyučení celé
tři roky praktikoval v tehdy známé firmě Franze Karafiáta
v Olomouci. Ihned poté v roce 1883 si otevřel své knihkupectví
v Brně a tím zůstal s Brnem spjatý až do své smrti.
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V roce 1885 se oženil s Emilií Maresovou a spolu vychovali čtyři děti.
Dvě dcery a dva syny.
Kromě knihkupectví se „Joža“, jak mu říkali, zajímal o různé české
spolky a byl členem několika těchto brněnských spolků. Byl také
členem tělovýchovné organizace Sokol, Besedy brněnské, Českého
veslařského klubu a mnoha dalších.
Jak je známo nechal některé známé české knihy přeložit do cizích
jazyků, například Babičku Boženy Němcové do ruštiny.
Josef Barvič zemřel ve svých sedmdesáti letech 3.1.1924 v Brně a je
pohřben na Ústředním hřbitově v Brně na Vídeňské ulici. Jeho hrob
byl v roce 1997 prohlášen „čestným hrobem“.

Věra Mrkvicová, vedoucí zdravotnického úseku
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Pojdˇte s námi luštit sudoku!

Zdroje:
http://dstovacov.cz/sluzba-domov-se-zvlastnim-rezimem/smyslova-aktivizace
https://www.google.cz/search?hl=cs&tbm=isch&source=hp&biw=1536&bih=770&ei
https://www.i60.cz/clanek/detail/19023/caj-pomaha-nebo-skodi

Chcete mít svůj Zámecký zpravodaj? Pokud ano, je možné si ho zakoupit za 30,Kč. Zeptejte se Vašich sestřiček.
váš Zpravodaj
Uzávěrka příštího čísla Zámeckého zpravodaje je 28.2.2018. Své příspěvky
zasílejte v elektronické podobě na email stiborova@ddsokolnice.cz
Redakční rada: MVDr. Petr Nováček, Mgr. Eva Stiborová, Věra Mrkvicová,
Helena Procházková.
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