Hledáme dobové fotografie tzv. zahradního domku v zámeckém parku - výzva nejen pro
pamětníky
Vážení spoluobčané,
v souvislosti s loňskými archeologickými nálezy reliktů gotického kostela sv. Alžběty
v zámeckém areálu připravuje v současné době město Jilemnice projektovou dokumentaci na
obnovu tzv. zahradního domku v zámeckém parku. Jedná je o domek vpravo od zámecké
budovy. V objektu by měla vzniknout výstavní expozice věnovaná zaniklému kostelu sv.
Alžběty s prezentací archeologických nálezů, část domu by měla sloužit jako zázemí pro
konání kulturních a společenských akcí v zámeckém parku.
Obnova zahradního domku by měla vycházet ze stavu v druhé polovině 19. století a rádi
bychom stavbě navrátili tehdejší klasicistní ráz. Bohužel dobová vyobrazení a ikonografické
prameny, které máme k dispozici, jsou skromné. Navíc byl zahradní domek v 50. letech 20.
století necitlivě přestavěn a zejména domovní průčelí orientovaná do zámeckého parku byla
výrazně změněna.
Pokud vlastníte dobové fotografie (např. fotografie z rodinného alba z procházky zámeckým
parkem, kde je zahradní domek zachycen), pohledy nebo dokumenty mapující historii
zahradního domku, obracíme se na Vás s prosbou o jejich zapůjčení k digitálnímu
zpracování. Nejvíce by pomohla obrazová dokumentace nebo fotografie zahradního
domku z první poloviny 20. století.

Všechny zapůjčené materiály budou použity výhradně jako podklad pro zpracování
projektové dokumentace obnovy zahradního domku, zejména pro návrh členění vnějších
omítek a rozmístění okenních a dveřních otvorů. Samozřejmostí je vrácení poskytnutých
materiálů v původním stavu ihned po jejich digitálním zpracování. Prosíme také o poskytnutí

údajů k zaslaným fotografiím, pokud je znáte (autor fotografie, rok pořízení apod. a jméno
poskytovatele fotografie).
Fotografie, případně další materiály je možno přinést osobně na Městský úřad Jilemnice,
odbor rozvoje, investic a majetku, oddělení rozvoje a investic - památkovou péči (budova B,
Masarykovo náměstí), kontaktní osoba Martina Housová, tel.: 481 565 135 nebo poslat
v elektronické podobě e-mailem na adresu housova@mesto.jilemnice.cz.
Předem děkujeme za ochotu podílet se na tomto projektu a za čas, který tomuto projektu
věnujete!

