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27. - 28. 05. 2016 se konal jiÏ 7. roã-
ník mezinárodního zdravotnického kon-
gresu Letovice Care v Letovicích. Na
pofiádání kongresu se spolupodílí
i Nemocnice Milosrdn˘ch bratfií
Letovice, pfiíspûvková organizace
Jihomoravského kraje. Jako kaÏdoroãnû
zá‰titu nad kongresem pfievzal hejtman
Jihomoravského kraje JUDr. Michal
Ha‰ek.

Na zahájení kongresu byli pfiítomni
v˘znamní pfiedstavitelé samosprávy -
starosta mûsta Letovice Vladimír
Stejskal, starosta mûsta Blanska Mgr.
Ivo Polák. Úãastníky kongresu pozdravil
také pfiedseda okresního sdruÏení âeské
lékafiské komory  MUDr. Jan Machaã,
v sále byli pfiítomni i fieditelé nemocnic
Blansko, Boskovice, Hustopeãe.

Kongres tradiãnû zahájil námûstek
hejtmana JMK Mgr. Marek ·lapal, ãlen
rady JMK zodpovûdn˘ za oblast zdra-
votnictví, kter˘ popfiál v‰em úãastníkÛm
mnoho zdaru jak v profesním, tak v sou-
kromém Ïivotû.

Letovick˘ kongres nav‰tûvují lékafii,
sociální pracovníci a dal‰í zdravotniãtí
pracovníci z celé âR. Pfiedná‰ející jsou
v˘znamní odborníci pfieváÏnû z fakultních
nemocnic z celé âR, zahraniãní úãastníci
pfiijeli ze Slovenska, Ruska a Srbska.
O kongresu bude referováno v regionál-
ním tisku a v ãasopise Zdravotnictví - me-
dicína. 

Za organizaãní v˘bor doc. MUDr.
Tomá‰ Skfiiãka, CSc. a MUDr. Drahoslava
Královcová.

Foto: Petr ·vancara

Kongres s mezinárodní 
úãastí Letovice Care

V nedûli 22. 5. 2016 se
v Letovicích konala X. nesoutûÏní
pfiehlídka maÏoretek. PrÛvod maÏo-
retek pro‰el za doprovodu dechového
orchestru ZU· Letovice námûstím
a ulicí Tyr‰ovou zamífiil na místní
fotbalové hfii‰tû, kde probûhla vy-
stoupení jednotliv˘ch skupin. Mimo

domácích dûvãat ze skupiny VO CO
GOU Letovice se zúãastnily napfi.
skupiny z Rájce –Jestfiebí, Adamova
nebo Nového Mûsta na Moravû.
Akce se konala za krásného poãasí
a za úãasti mnoha spokojen˘ch di-
vákÛ. 

Text a foto: Petr Neãas 

Letovice ovládly maÏoretky Letovické místo 
v dûjinách vûdy

Pokraãování textu ze strany 6
Na konci roku 1760 zaloÏila Marie

Terezie z popudu Václava Kounice
Státní radu, jejímÏ hlavním úkolem
podle císafiovny bylo – vzhledem k vy-
sokému státnímu dluhu – „zabránit úpl-
nému zruinování státu”. V ‰estiãlenné
Státní radû zasedal od poãátku také hra-
bû Blümegen, kter˘ se stal i ãesk˘m
kancléfiem. Nevíme, kdy pfiesnû na-
stoupil Josef Hayek jako dal‰í z HájkÛ
do jeho sluÏeb, nicménû uÏ v roce 1774
byl prokazatelnû Blümegenov˘m pod-
nikatelsk˘m spoleãníkem. Právû v roce
1774 spoleãnû pfiemûnili letovickou
textilku na továrnu, která v roce 1807
zamûstnávala uÏ 250 lidí a stala se tak
pfiedchÛdcem dodnes fungující letovic-
ké textilky Tylex. Podle dostupn˘ch
pramenÛ zaloÏil hrabû Blümegen spolu
s Josefem Hayekem na místû pÛvodní
manufaktury nejen továrnu, ale také
pro tovární dûlníky osadu Jindfiichov,
která je dnes mûstskou ãástí Letovic.
Ve stejné dobû dokonãovali stavbu ba-
rokního klá‰tera a kostela. V osobû
Josefa Hayeka a hrabûte Blümugena se
tak na na‰em území v téÏe chvíli spoju-

je vrcholící baroko a nastupující prÛ-
myslová revoluce.

Po boku Blümegena kariérnû rostl
i inspektor letovické továrny Josef
Hayek. Stal se hospodáfisk˘m radou
hrabûte Blümegena, dvorním koncipis-
tou ãeskomoravské dvorní kanceláfie
a koneãnû, po smrti svého mentora, byl
císafiem Josefem II. pov˘‰en 11. srpna
1789 do ‰lechtického stavu. Vnuk leto-
vického Josefa Hayeka, brnûnsk˘ rodák
Gustav Václav Vincent Hayek, byl v˘-
znamn˘ pfiírodovûdec. Na v˘zkumn˘ch
cestách doprovázel korunního prince
Rudolfa, nad‰eného ornitologa, kter˘
s Hayekem v roce 1881 uspofiádal první
mezinárodní ornitologickou v˘stavu.
Byl to v‰ak aÏ JosefÛv pravnuk, kdo 
nesmazatelnû vryl jméno Hayek do svû-
tov˘ch dûjin. Nositel Nobelovy ceny za
ekonomii z roku 1974, kterého vyzna-
menala i britská královna AlÏbûta II., se
ke svému moravskému pÛvodu a podni-
kavému letovickému pradûdeãkovi hrdû
hlásil. Snad se dnes, témûfi ãtvrtstoletí po
jeho smrti, zaãnou také Letovice hlásit
k tomuto svému slavnému rodu.

Text: Hana Lipovská


