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IL 2 GIUGNO 2012, IL PARCO
GIOCHI PER BAMBINI DELLA
VALLE DI LEDRO
È STATO INTITOLATO
AL COMUNE DI DOKSY

DNE 2. ČERVNA 2012
BYLO LEDRENSKÉ
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
POJMENOVÁNO JMÉNEM
OBCE DOKSY

Nel 2008, in occasione del
90° anniversario della ﬁne della prima guerra mondiale, l’Unione dei comuni della Valle
di Ledro ha preparato in Trentino una serie di eventi commemorativi, ai quali sono stati
invitati anche i rappresentanti
di alcune città e comuni cechi,
ossia di quei luoghi in cui, negli anni 1915 –1919, vissero
gli sfollati trentini. Alla ﬁne
dell’incontro commemorativo è stato siglato un
patto di gemellaggio, che, dopo novant’anni, intendeva rinsaldare l’amicizia degli avi cechi e ledrensi. Quest’anno il suddetto patto, ﬁrmato anche dal Comune di Doksy, compie quattro anni
ed è piacevole scoprire che è stato rispettato con
successo da ambo le parti, soprattutto sulla base
dello scambio di esperienze nei settori dell’ambiente, della cultura e dello sport.
Dal 31 maggio al 3 giugno di quest’anno, una
delegazione di cittadini di Doksy, che contava
più di quaranta membri, ha fatto visita al Comune gemellato della Valle di Ledro, dove il 2
giugno, alla presenza dei rappresentanti del comune trentino ospitante e dei cittadini ledrensi,
ha partecipato alla cerimonia solenne di intitolazione del nuovo parco giochi per bambini al
Comune di DOKSY.
Durante la visita, le formazioni calcistiche
giovanili del club SK Doksy hanno giocato partite amichevoli contro i pari grado della locale
A.C. Ledrense. Non è importante riportare la
sequenza di reti o i relativi marcatori, conta il
fatto che tali incontri fra calciatori giovanissimi sono stati disputati con spirito sportivo, per
il piacere del gioco e per godere dell’atmosfera
amichevole e di festa, che dominava sul campo
e sugli spalti del centro sportivo ledrense.
I membri della delegazione poi hanno avuto
la possibilità di conoscere i bellissimi dintorni

V roce 2008, ve kterém uplynulo devadesát
let od skončení I. světové
války, italská strana prostřednictvím
tehdejšího
Svazu obcí z Valle di Ledro připravila v Tridentsku
řadu vzpomínkových pietních akcí, ke kterým byli
přizváni i zástupci několika
českých měst a obcí, tedy
zástupci míst, kde v letech
1915 –1919 přebývali vysídlenci z Tridentska.
Na závěr vzpomínaného setkání došlo k podepsání dohody o partnerství, která tak po devadesáti letech navázala na přátelství ledrenských a českých, dnes již nežijících, předků.
V letošním roce vzpomínaná dohoda, jejímž
signatářem je i obec Doksy, vstupuje do čtvrtého roku své existence a je potěšitelné, že je
úspěšně oboustranně naplňována, a to především na bázi výměny zkušeností v oblasti
životního prostředí, kultury, sportu.
Ve dnech 31. května až 3. června tohoto roku více jak čtyřicetičlenná výprava dokeských občanů navštívila partnerskou obec
Ledro, kde byla dne 2. června 2012 za účasti
zástupců hostitelské obce, zástupců tridentského regionu a ledrenských občanů přítomna slavnostnímu aktu – pojmenování nově
vybudovaného dětského hřiště jménem své
obce DOKSY.
Během tohoto pobytu fotbalová družstva
přípravek SK Doksy sehrála přátelská utkání s mládežnickými družstvy místního A.C.
Ledrense. Není podstatné uvádět sled branek
nebo jejich úspěšné střelce, rozhodující je
skutečnost, že i tato utkání nejmladších hráčů
byla sehrána v plném sportovním nasazení,
s radostí ze hry a v duchu přátelské slavnostní atmosféry, která na trávníku i v hledišti
ledrenského sportovního areálu panovala.
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del lago di Ledro; hanno ammirato l’acqua limpida del lago locale, hanno passeggiato lungo il
sentiero montano del Ponale ﬁno alla città di
Riva del Garda, piena di monumenti storici.
Hanno fatto una gita in vaporetto sul Lago di
Garda, hanno scoperto la natura protetta nei
dintorni del Lago d’Ampola, hanno visitato la
stazione scientiﬁca di Tremalzo ad un’altezza
di 1.700 m s.l.m. e la cascata di Tiarno di Sotto.
Nel comune di Prè, nella locale fucina, hanno
potuto apprezzare l’abilità dei fabbri intenti alla
produzione di chiodi per la ferratura delle scarpe invernali. Nella città di Arco, alla presenza
dei membri della locale sezione di alpini, hanno
posto una corona con i colori nazionali cechi
ai piedi del monumento dei legionari italiani,
Václav Svoboda di Kamenný Most e i suoi tre
compagni, che qui, il 20 settembre 1918, furono
giustiziati perché ribellatisi all’Austria-Ungheria e che alla ﬁne della guerra morirono per la
libertà del popolo ceco.
I rappresentanti del Comune ledrense non
solo hanno gentilmente accompagnato la delegazione di Doksy durante tutto il loro soggiorno, ma sono anche stati molto ospitali e premurosi, per questo è d’obbligo ringraziarli. Allo
stesso modo è doveroso ringraziare le signore
Lidmila Hrůzová e Milena Černá, interpreti
di lingua italiana, e i conducenti della società
s r. o. Pohl Kladno, che, comportandosi sempre
in modo professionale, hanno portato la delegazione di Doksy ﬁno alla Valle di Ledro e poi
nuovamente a casa.
I consiglieri comunali di Doksy apprezzano
l’amicizia e la collaborazione in continua evoluzione con i consiglieri comunali ledrensi. Sono
convinti che tale collaborazione si approfondirà
ulteriormente nei prossimi anni e, poiché nella
Valle di Ledro uno spazio pubblico è stato intitolato ad un comune ceco perché restasse impresso nella memoria dei cittadini locali, hanno
deciso che anche a Doksy, durante la visita dei
rappresentanti ledrensi, il parco locale sarà intitolato al Comune di Ledro.
Jiří Junek,
sindaco
Doksy, giugno 2012

Účastníci výpravy potom měli možnost
seznámit se s překrásným okolím Lago di
Ledro; obdivovali tamní jezero s průzračně
čistou vodou, pěšky putovali po horské stezce zvané Ponale do spádového města Riva del
Garda, města s mnoha historickými památkami. Parníkem se plavili po hladině Lago
di Garda, seznámili se s ochranou přírody
v okolí Lago d’Ampola, navštívili přírodovědnou stanici Tremalzo ve výšce 1 700 m n.
m., ale i vodopád u Tiarno di Sotto. V obci
Pré se v místní kovárně obdivovali zručnosti
kovářů při původní výrobě hřebů sloužících
k okování zimních bot. Ve městě Arco za přítomnosti členů místní odbočky horských
myslivců položili věnec v českých státních
barvách k památníku italských legionářů –
Václava Svobody z Kamenného Mostu a jeho
tří druhů, kteří zde byli 20. září 1918 popraveni za odboj proti Rakousku-Uhersku, kteří
na samém konci války zemřeli za svobodu
českého národa.
Zástupci ledrenské obce byli Dokeským
po celou dobu jejich pobytu nejen obětavými průvodci, ale i pozornými hostiteli, za což
je jim nutné poděkovat. Stejně tak je nutné
poděkovat paním Lidmile Hrůzové a Mileně
Černé, překladatelkám italského jazyka, ale
i řidičům společnosti s r. o. Pohl Kladno, kteří
s profesionálním přehledem dokeskou výpravu v pořádku dovezli jak do Valle di Ledro, tak
i zpět.
Členové zastupitelstva obce Doksy si váží
přátelství a rozvíjející se spolupráce se členy
zastupitelstva obce Ledro. Jsou přesvědčeni, že tato spolupráce se bude prohlubovat
i v příštích letech a stejně jako v ledrenském
údolí se do paměti místních občanů zapsal
název veřejného prostranství pod jménem
české obce, rozhodli, že také v Doksech při
návštěvě zástupců ledrenské strany bude
místní park pojmenován italským jménem,
jménem obce Ledro.
Jiří Junek, starosta
obce
V Doksech, červen 2012
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Ledro, 31. 5. | PROCHÁZKA KOLEM LEDRENSKÉHO JEZERA
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Pré, 1. 6. | V KOVÁRNĚ
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1. 6. | STEZKA PONALE | I
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1. 6. | STEZKA PONALE | II

6

4_DNY_V_ÚDOLÍ_JEZERA_LEDRO.indd 6

1.7.2012 13:59:39

Quattro giorni nella valle del lago di Ledro | Čtyi dny v údolí jezera Ledro

1. 6. | MĚSTO RIVA DEL GARDA | I
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1. 6. | MĚSTO RIVA DEL GARDA | II
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1. 6. | JEZERO DI GARDA

Arco 1. 6. | PAMÁTNÍK LEGIONÁŘŮ
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Ledro 1. 6. | PŘÁTELSKÉ FOTBALOVÉ UTKÁNÍ | I
PŘÍPRAVKY A.C. LEDRENSE  SK DOKSY
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Ledro 1. 6. | PŘÁTELSKÉ FOTBALOVÉ UTKÁNÍ | II
PŘÍPRAVKY A.C. LEDRENSE  SK DOKSY
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2. 6. | TREMALZO A LAGO D’AMPOLA
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2. 6. | TIARNO DI SOTTO

Bezzecca 2. 6. | TRÉNINK
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Bezzecca 2. 6. | NÁVŠTĚVA PAMÁTNÍKU
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STORIA DEGLI SFOLLATI
LEDRENSI

PŘÍBĚH LEDRENSKÝCH
VYSÍDLENCŮ

La storia cominciò tragicamente, nella seconda
metà del mese di maggio del 1915, quando, mentre già da un anno circa in Europa si combatteva
la prima guerra mondiale, l’Italia dichiarò guerra
all’Austria-Ungheria, di cui all’epoca faceva parte
anche il Sud Tirolo e quindi anche la Valle di Ledro. Si supponeva (e purtroppo tale supposizione
risultò esatta) che una delle linee del fronte sarebbe passata proprio per la Valle di Ledro. Per questo motivo, il 23 maggio 1915, per decreto dell’Imperial Regio Capitano di Riva, tutta la popolazione
civile della valle, letteralmente da un momento
all’altro, fu evacuata, caricata alla stazione di Riva
su vagoni normalmente utilizzati per il trasporto
del bestiame, e spedita verso l’ignoto. Il giorno 27
maggio, uno di questi treni bizzarri arrivò nell’ex
Capitanato di Kladno, e centinaia di sfollati furono
dislocati soprattutto nei comuni della provincia di
Unhošť. Uno di questi comuni aveva un nome impronunciabile per gli italiani, DOKSY.
All’inizio la popolazione locale accolse gli sfollati tirolesi, che parlavano una lingua incomprensibile per i cechi, con diﬃdenza e forse anche con
timore. Forse la popolazione locale era giustiﬁcata dalla guerra in corso, visto che la vita dei cechi
non era diversa da quella delle altre popolazioni
dopo lo scoppio del conﬂitto mondiale? In Boemia non si combatteva, ma sui fronti di tutta Europa morivano anche i mariti delle donne ceche
e i padri dei bambini cechi in uniforme austriaca,
e qui, nelle zone interne, dominavano la fame, la
misera e le malattie. Presto, però, i cittadini locali e gli ospiti forzati si abituarono gli uni agli
altri e vissero gli uni accanto agli altri senza odi
e inimicizie. Quando, alla ﬁne della prima guerra
mondiale, nel gennaio del 1919, gli sfollati italiani
tornarono nella loro nuova patria (l’Italia), non
erano più estranei, ma si congedarono come parenti stretti. (Alcune famiglie rimasero almeno in
contatto epistolare.) Non è necessario descrivere
l’aspetto dei comuni ledrensi quando vi tornarono i rispettivi abitanti originari dopo quattro anni
di soggiorno forzato in Boemia. Quelli che tornarono dovettero cominciare a ricostruire le strade
e le piazze distrutte dalla guerra, gli ediﬁci bruciati, i campi e i giardini devastati. E a questo punto

Ten příběh začal tragicky; ve druhé polovině měsíce května roku 1915, kdy již skoro rok v Evropě zuřila světová válka, Itálie
vyhlásila válku Rakousku-Uhersku – habsburské monarchii, do které v té době spadalo jižní Tyrolsko a tím i ledrenské údolí.
Předpokládalo se, a tento předpoklad se
bohužel naplnil, že právě přes údolí jezera
Ledro bude procházet jedna z frontových
linií. Proto 23. dne měsíce května roku 1915
z nařízení C. a k. okresního hejtmana z pevnosti v Rivě bylo veškeré civilní obyvatelstvo z údolí – doslova z hodiny na hodinu
– vystěhováno, na nádraží v Rivě naloženo
do vagónů, jinak používaných na převoz
dobytka, a vypraveno do neznáma. Dne
27. května jeden z těchto prapodivných
vlaků dorazil i do bývalého okresního hejtmanství Kladno a stovky vysídlenců zde byly
rozmístěny především v obcích na Unhošťsku. Jedna z určených obcí nesla v italském
jazyce těžko vyslovitelné jméno – DOKSY.
S nedůvěrou a možná i s bázní domorodci zpočátku přijali mezi sebe tyto tyrolské
uprchlíky, kteří mluvili v Čechách tolik nesrozumitelnou řečí. Snad místní obyvatelstvo
omlouvala válečná doba, protože ani život
českých lidí po vypuknutí války nebyl jiný?
V Čechách se sice neválčilo, ale na frontách
po celé Evropě v rakouských uniformách
umírali i českým ženám manželé a dětem
tátové a zde– v zázemí– panovaly hlad, bída,
nemoci. Brzy se však domácí s nezvanými
hosty sžili a bez nějaké zášti nebo nepřátelství
žili vedle sebe. Když se po skončení válečné
mašinérie v lednu roku 1919 italští vysídlenci vraceli do své– nové Itálie, tak to už nebyli
žádní cizí lidé, ale loučení se odehrávalo, jako
by odcházeli nejbližší příbuzní. (V některých
rodinách potom přetrvával alespoň písemný
styk.) Není třeba popisovat, jak ledrenské
obce vypadaly, když se do nich po čtyřech letech pobytu v Čechách vrátili jejich původní
obyvatelé. Ti, kteří se vrátili, museli začít obnovovat válkou rozbité ulice, náměstí, vypálené budovy, zdevastovaná políčka a zahrady.
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dovrebbe concludersi la storia del soggiorno dei
ledrensi in Boemia, invece…
… sono passati quasi novant’anni. Con l’inizio
del nuovo secolo, in Europa si sono veriﬁcati sostanziali cambiamenti politici, grazie ai quali nazioni lontane fra loro sin dagli anni ’50 del secolo scorso hanno cominciato a riavvicinarsi, con
l’apertura delle frontiere all’interno dell’Unione
europea, o addirittura a riprendere i contatti. Ed
è stata proprio la parte italiana, rappresentata
nel 2008 dall’ex Unione dei comuni della Valle
di Ledro, a contattare alcune città e comuni in
Repubblica ceca, i luoghi in cui, durante la prima
guerra mondiale, dimorarono provvisoriamente
i loro avi, proponendo alla controparte ceca la
stipula di un patto di gemellaggio. Fra i ﬁrmatari
di questo patto c’è anche il Comune di Doksy.
Fra pochi anni sarà passato un secolo dal periodo in cui gli avi degli attuali ledrensi dovettero
abbandonare la propria valle, eppure anche dopo
tanti anni, la parola “Boemia” rievoca in loro la
sciagura e le soﬀerenze che seguirono l’evacuazione, la vita tranquilla distrutta dalla guerra, perché
non tutti gli sfollati poterono tornare a casa. Ma
“Boemia” è anche un’espressione che ricorda loro la
solidarietà della cittadinanza ceca nei confronti degli sfollati, una cittadinanza che allora fu in grado di
condividere ciò che aveva, nonostante scarseggiassero il cibo, i medicinali, i vestiti ed altri generi di
prima necessità. Ciò nonostante diedero una mano
agli sfollati italiani, aiutandoli così a sopravvivere.
La Valle di Ledro è oggi una valle montana
pittoresca che si specchia nelle calme acque del
lago. Questa parte di pianeta dimenticata, e forse proprio per questo incontaminata, soprattutto in quest’epoca ipertecnologica, sorprende per
il suo romanticismo, la sua purezza; qui la tutela
dell’ambiente si sposa con le necessità dell’uomo.
E proprio qui dovrebbe ﬁnire questa storia.
Ed invece non ﬁnisce! Nel 2012, quattro anni
dopo la ﬁrma del “patto”, le due parti si incontrano,
collaborano, si scambiano esperienze, così come
dimostra la suddetta visita della delegazione di
Doksy nella Valle di Ledro e la loro partecipazione
alla cerimonia di intitolazione del parco giochi per
bambini al loro comune, DOKSY. Auguriamoci
che l’amicizia ceco-italiana e la collaborazione dei
comuni perduri anche in futuro, in un’Europa serena e prospera, in un’epoca di pace mondiale!

A zde by měl příběh o pobytu Ledrenských
v Čechách končit, ale…
… uplynulo skoro devadesát let. S nástupem nového století se v Evropě udály
podstatné politické změny, které od 50. let
předcházejícího století vzdalující se národy
opět začaly, díky otevření hranic v rámci
Evropské unie, přibližovat, ne-li je sbližovat.
A byla to italská strana, v roce 2008 zastoupená bývalým Svazem obcí z Valle di Ledro,
která oslovila několik měst a obcí v České
republice – míst, ve kterých dočasně v době
I. světové války přebývali jejich předkové
– a české straně navrhla uzavření dohody
o přátelství. Jedním ze signatářů této dohody se stala i obec Doksy.
Brzy uběhne jedno století od doby, co své
údolí předkové dnešních Ledrenských museli opustit, ale i po tolika letech, když se tam
u nich ještě dnes řekne „Boemia“, tak tento
název je synonymem pro pohromu, pro utrpení, které potom nastaly. Je synonymem pro
přetržení válkou poklidného života, kdy ne
všichni z vystěhovaných se mohli vrátit zpět
domů. Ale „Boemia“ je tam také výrazem solidarity, solidarity českého obyvatelstva s vystěhovalci; obyvatelstva, které se tenkrát dokázalo uskromnit, ač i ono trpělo nedostatkem
potravin, léků, oděvů a dalších základních
potřeb. Přesto italským vysídlencům podalo
pomocnou ruku, pomohlo jim tak přežít.
Ledrenské údolí je dnes malebné, vysoké
horské skalní masívy se zobrazují v klidné
hladině jezera. Kdysi zapomenutý, proto snad
panensky nedotknutý kus země především
v dnešní přetechnizované době překvapí svou
romantičností, upraveností; zde se snoubí
ochrana životního prostředí s potřebami člověka. A právě zde by měl tento příběh končit.
Nekončí! Píše se rok 2012, čtvrtý rok
od podepsání vzpomínané „dohody“. Dohodové strany se setkávají, spolupracují, předávají si zkušenosti. Důkazem je vzpomenutá
návštěva Dokeských v Ledru a jejich účast
při pojmenování dětského hřiště jménem
jejich obce – DOKSY. Přejme si, aby italsko-české přátelství a spolupráce obcí přetrvaly
i v budoucnu, a to v klidné prosperující Evropě, v době světového míru!

Miroslav Oliverius

Miroslav Oliverius
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