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Anotace projektu

V roce 2007 byl v obci Dobšice založen spolek Dobšané,z.s. Hlavní prioritou spolku je mimo jiných ochrana životního prostředí 
a krajiny v našem regionu. Od počátku existence spolek začal vysazovat nové stromy a doplňovat uhynulé na cyklotrase vedoucí 
z Dobšic okolo místního hřbitova do Sán. Spolek tím navázal na založení lipové aleje v souvislosti s vybudováním dálnice D11. 
Dnes lipová, švestková a hrušková část čítá více jak 200 nových stromů. Stromy se vysazovaly každým rokem, poslední říjnovou 
sobotu na posvícení. Akce se vždy zúčastnilo mnoho místních i přespolních občanů, včetně dětí. Novou alej doplňují i původní 
zachovalé druhy jabloní a hrušní. Na konci aleje se nachází připomenutí památného místa s názvem U hrušky.

Donátor aleje

Hlavním fi nančním donátorem po celou dobu vzniku aleje byla nedaleká automobilka v průmyslové zóně Ovčáry, Toyota Motor 
Manufacturing Czech Republic s.r.o., které tímto veřejně děkujeme za pomoc a součinnost v péči o životní prostředí a zachování 
krásné krajiny na katastru naší obce Dobšice.

Vysazené stromy

Lípa srdčitá

Statný a opadavý strom, který všichni známe a bezpečně ho vždy poznáme. Nejzná-
mější je ‚Lípa srdčitá‘ - kvete od června do července, krémovou barvou. Květenství 
se často používá při nachlazení, a jiných zdravotních potížích. Velmi zajímavý je kulti-
var lípy srdčité ‚Winter Orange‘ - zelené listy na podzim mění barvu na krémově žlutou, 
zatímco větve získávají oranžovo-hnědý nádech. Pokud zasadíte lípu, získáte domi-
nantu pro svou zahradu, která Vám zaručí stinné místo k lenošení či četbě.

Slivoň švestka

Slivoň švestka nebo švestka domácí (Prunus domestica) je známý strom z rodu sli-
voň (Prunus) a čeledi růžovitých. Plodem slivoně švestky je švestka (v Čechách místy 
nářečně slíva, na Moravě kadlátka/karlátka/kadlátko nebo trnka, ve Slezsku slíva/slivka 
aj.). Je to peckovice modré až fi alové barvy, mírně nasládlé chuti. Plody se konzumují 
syrové, konzervované mražením nebo kompotované, vyrábějí se z nich povidla, plní 
se jimi ovocné knedlíky, buchty i koláče, suší se nebo se z nich po zkvašení destilací 
vyrábí slivovice.

Hrušeň

Hruška je druh ovoce, plod hrušně, který je malvice (podobně jako jablko). Plody 
vyšlechtěných odrůd jsou jedlé a chutné. Tyto šťavnaté plody vyšlechtěných odrůd 
se podle doby dozrávání, respektive sklizně, dělí na letní, podzimní a zimní. Letní jsou 
nejméně trvanlivé a zimní naopak vydrží nejdéle. Hrušky je možno skladovat, nevydr-
ží ale tak dlouho jako jablka. Hrušky jsou ovoce s velmi nízkým obsahem vitamínu C. 
Nezanedbatelný je ovšem výskyt vitamínu B, a to hlavně pod slupkou. 


