Popis realizace projektu:
Na základě žádostí a uzavřených smluv o poskytnutí dotací s Libereckým krajem byly v roce 2016
realizovány v rámci oblasti podpory č. 8. Životní prostředí a zemědělství – programu 8.2 Podpora
ochrany přírody a krajiny projekt Obnova památných míst obce Bílá dvě obnovy památek a zároveň
ze stejné oblasti z programu 8.2 Ošetření skupiny památných stromů v Letařovicích a Trávníčku.
V osadě Trávníček byla nejprve provedena následující opatření při ošetření lípy - stabilizační řez
(obvodová redukce koruny 20%), bezpečnostní řez a instalace systému vazeb (1 x statická ve
spodní + 8 x dynamická v horní části koruny) a následně osazena replika historického dřevěného
výklenku se soškou sv. Jana Nepomuckého. Její podoba vycházela z dochovaných historických
fotografií. Práce provedl restaurátor a řezbář Vít Sochor. Dožilý výklenek z 80. let je zatím
deponován v nedaleké hasičské zbrojnici.
Dne 1. října 2016 proběhla akce Posezení pod starou lipou, pořádaná spolkem Dubáci a SDH
Trávníček, kde byl výklenek, v již ošetřené lípě, slavnostně odhalen a prezentován občanům.
Obnovu návesní lípy jako důležitého centra osady Trávníček bychom příští rok chtěli završit
osazením repliky zvonu, rekvírovaného za druhé světové války.
V měsíci říjnu byl rovněž demontován restaurátorem Bc. Janem Fedorčákem originál křížového
kamene ze zahrady Podještědského muzea v Českém Dubu. Ve shodě s žádostí pak byla podle něj
vytvořena zapatinovaná replika z dusaného kamene. Ta byla dne 31. října 2016 osazena na místo,
parcelu polní cesty mezi sloupem sv. Jána a Letařovicemi (místo lidově označované jako “u
kamena”), odkud byl originál kříže odvezen v 80. letech. Zároveň byl originál opět osazen v
zahradě Podještědského muzea. Replika z dusaného umělého kamene k originálu důstojně odkazuje
a plní jeho estetickou, krajinnou, historickou i společenskou funkci. Slavnostní svěcení proběhne ve
spolupráci s českodubskou farností na jaře 2017.
V měsíci listopadu a prosinci byly provedeny práce na ošetření skupiny památných stromů
v Letařovicích. Předmětem ošetření je skupina 12 lip (Tilia platyphyllos) rostoucí podél hřbitovní
zdi u kostela Sv. Jakuba Staršího, který je chráněn jako kulturní památka České republiky
(připomínán již 1363). Byla provedena následující opatření - zdravotní řezy, obvodová redukce
korun (20%), výchovný řez, lokální redukce a dle potřeby umístěny dynamické vazby.
Celkové finanční prostředky vynaložené na realizaci obou akcí:
1) Obnova památných míst obce Bílá:
celkové náklady na akci
dotace KÚLK
podíl obce

34.554,- Kč
24.187,- Kč
10.367,- Kč

2) Ošetření skupiny památných stromů v Letařovicích a Trávníčku:
celkové náklady na akci
dotace KÚLK
podíl obce

140.300,- Kč
67.000,- Kč
73.300,- Kč

