TISKOVÁ ZPRÁVA

21.března 2009

Dr. František hrabě Lützow se narodil před 160 lety
(*1849 - †1916)
Domov pod hradem Žampach ve spolupráci s Obcí Žampach vzpomene výročí
narození významného stoupence českého státoprávního hnutí Dr. Františka Lützowa
malým pietním aktem u jeho pomníku a přiblížením jeho života a díla veřejnosti
v prostorách bývalého zámku – působišti manželů Lützowových v letech 1884 –
1932.
Jeden z největších zastánců a propagátorů
českého národa na přelomu 19. a 20. století se
narodil 21. března 1849 v Hamburku. František
Lützow se věnoval studiu českých dějin, vědecké
práci a publikování. Významná část jeho života i
díla je spojena se zámkem na Žampachu, kde od
roku 1884 se svojí manželkou Annou Gustavou
Lützow pobýval.
Po roce 1945 byla dle záznamů obecní kroniky
pracovna Františka Lützowa přemístěna ze
Žampachu do Památníku národního písemnictví
v Praze a jeho knihovna do sbírek Národního
muzea v Praze. Domov pod hradem Žampach tak
dnes spravuje jen několik artefaktů vztahujících se
k původní historické podobě zámeckých interiérů z
doby života Františka Lützowa a dokumentuje jeho život a dílo shromažďováním informací
a kopíí různých historických dokumentů. Nejvíce materiálů se podařilo nashromáždit v roce
2001 při příležitosti připomenutí 85 let od doby úmrtí Františka Lützowa. Z tohoto roku také
pochází pamětní deska umístěná na vstupu do zámeckého areálu.
„Při nedávné rekonstrukci zámku bylo objeveno i několik historických předmětů, které jsme
instalovali k náhledu ve dvou vitrínách v přízemí zámku. V prostorách zimní zahrady u
zámecké kaple si navíc mohou návštěvníci zámeckého areálu prohlédnou malou „galerii“
ze života a díla František Lützowa“, říká ředitel domova Luděk Grätz.
„I domov dodnes čerpá z dědictví osvíceného hraběte, například jím založené zámecké
parky posloužily jako základ místního arboreta“ dodává Luděk Grätz.
Výročí 160 let od narození Františka Lützowa bude připomenuto v sobotu 21.3.2009 od
14:00 hodin, a to otevřením malé výstavky v zámecké kapli na Žampachu, která bude
spojena s projekcí obrázků archivních dokumentů. Veřejnost je na tuto akci srdečně zvána!

