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CO SPOJUJE
LÖW-BEEROVY VILY
VE SVITÁVCE
S VILOU TUGENDHAT

V leto‰ním roce probíhá projekt „Löw-Beerovy
vily”. Je to spoleãn˘ projekt MAS Boskovicko
plus a MAS Svitava.
Smyslem tohoto projektu je komplexní a ucelené vyuÏití dochovan˘ch historick˘ch souvislostí v regionu, které mûly vazby na rozvoj textilního prÛmyslu v 19. a 20. století.
Za tento rozvoj v obou regionech
vdûãíme ve velké míﬁe rodinû LöwBeerÛ. Ta byla velmi ko‰atá a rozvûtvená, zbyly po ní nejen tovární
haly, ale i unikátní stále stojící kulturní památky vil v Brnû, Chrastavci
a ve Svitávce. ZároveÀ chceme
osvûtlit rodinné vazby rodu a jejich
návaznost na dal‰í unikátní stavby,
které byly rodem financovány. Je to
vila Löw-Beer v Brnû na ul.
Drobného a vila Tugendhat na ul.
âernopolní. Málokdo ví, Ïe svitávecké vily mají s touto svûtovû známou funkcionalistickou vilou Tugendhat hodnû spoleãného. PÛvodní
majitelka vily Gréta Tugendhatová
je dcera Alfréda Löw-Beera, kter˘

postavil malou vilu ve Svitávce.
Gréta se narodila v roce 1903
v Brnû, ale ãást dûtství proÏila ve
Svitávce. Bydleli zde nejen její rodiãe, Alfréd a Marianne LöwBeerovi, ale i oba str˘cové Benno
a Rudolf s rodinami. Malá Greta
tak vyrÛstala obklopená sv˘mi bratranci a sestﬁenicemi. Alfred,
Rudolf a Benno Löw-Beerovi
vlastnili ve Svitávce velkou textilní
továrnu, která nesla název Moses
Löw-Beer. Jmenovala se tak po
Gretinû pradûdeãkovi, kter˘ ji na
poãátku 40. let 19. století zaloÏil,
a to jako „továrnu na spﬁádání vlny.” Po sÀatku Gréty s Fritzem
Tugen-dhatem, kupuje Alfréd LöwBeer novomanÏelÛm pozemek v ulici âernopolní v Brnû na stavbu
vily Tugendhat.
V˘sledkem projektu je komplexní a korektní informovanost obãa-

Takzvaná Velká vila, která slouÏila nejenom k bydlení rodiny, ale zároveÀ
byla sídlem firmy Moses Löw-Beer.
nÛ obou regionÛ i jejich náv‰tûvníkÛ o v˘znamu rodiny Löw-Beer na
Ïivot a zamûstnanost území v 19.
a 20. století. Vybudovali zde nejen
továrnu pro zamûstnání a obÏivu,
ale i domy k bydlení, obchody,
sluÏby a dokonce i tﬁeba kasína.
V˘stupem projektu bude kniha
a cca 20 min. film o rodinû LöwBeerÛ a textilním prÛmyslu, propagaãní letáky a putovní v˘stava. V‰e

bude pﬁedstaveno na konferenci,
která se bude konat 30. srpna 2014
ve Svitávce.
Jsme pﬁesvûdãeni, Ïe i venkov má
své „unikáty”, které by mûl ukázat
svûtu.
Více na: fcb - „Löw-Beerovy vily”
Jaroslav Zoubek
místostarosta mûstyse Svitávka
Miroslava Holasová
manaÏerka projektu
Foto: archiv mûstyse Svitávka

Získej praxi na stáÏi v Listech regionÛ
Má‰ jasno v tom, Ïe Tvoje budoucí kariéra bude v jednom ze
souãasn˘ch nejperspektivnûj‰ích
odvûtví - v médiích? Nebo chce‰

pouze získat zku‰enosti v oblasti copywritingu, PR, marketingu ãi
zpravodajství a mít tak zajímavûj‰í
Ïivotopis neÏ Tvoji vrstevníci?

SOUTùÎTE se SITOU CZ a.s.
o kvalitní kompost...
- více na str. 8

Pokud jsi studentem stﬁední ãi vysoké ‰koly, dokáÏe‰ nést zodpovûdnost
za svoji práci, umí‰ komunikovat
s lidmi, má‰ pﬁíjemné vystupování

BOSKOVICKÉ BùHY
1. KVùTNA...
- více na str. 10

a dobﬁe ovládá‰ ãe‰tinu, za‰li nám
svÛj Ïivotopis a motivaãní dopis na
email listyregionu@seznam.cz.
Renata Kuncová Polická, vydavatelka

MOÎNOST DAL·ÍHO
VZDùLÁVÁNÍ
- více na str. 11

