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Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e      

 
záměr uzavřít Smlouvu o partnerské spolupráci mezi městy  Liberec a Dunkerque. 
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Důvodová zpráva 

 

V roce 2009 uspořádala Československá obec legionářská (ČsOL) – Jednota Liberec význam-
ný projekt s finanční podporou statutárního města Liberec. Projekt dostal název „Po místech 
bojů Československé samostatné obrněné brigády na západě za 2. světové války (1944 – 
1945) a poznání významných míst z období 1. světové války“. 

 

Do finálního programu, kterého se kromě válečných veteránů, členů ČsOL a studentů liberec-
kých gymnázií osobně zúčastnil i primátor města Jiří Kittner, byla zahrnuta návštěva města 
Dunkerque na severu Francie. 

 
V rámci programu byl primátor Jiří Kittner oficiálně přijat starostou města Dunkerque panem 
Michelem Delebarrem. Přijetí bylo podloženo historickou skutečností, že v těchto místech 
operovala za 2. světové války Československá samostatná obrněná brigáda a mnozí vojáci zde 
položili své životy. Z těch, kteří měli větší štěstí a přežili, je plk. Stanislav Hnělička, občan 
města Liberce, nositel Řádu bílého lva. O hrdinství plukovníka ve výslužbě Stanislava Hně-
ličky svědčí řada dalších vyznamenání, kterých je nositelem. Za své hrdinství získal Polský 
válečný kříž, dva Československé válečné kříže a v roce 2005 obdržel od Francie rytířský Řád 
čestné legie. V roce 2008 mu byla udělena Medaile města Liberec. Plk. Stanislav Hnělička a 
další veteráni a členové ČsOL již několikrát v minulých letech město Dunkerque navštívili, 
vždy proto, aby uctili památku padlých československých vojáků položením květin na jejich 
hroby. 
 
Starosta města Dunkerque při setkání s primátorem Jiřím Kittnerem naznačil možnou spolu-
práci do budoucna. Tato myšlenka byla libereckým primátorem akceptována i proto, že úsilí o 
spolupráci s francouzským městem Amiens se nikdy nenaplnilo a město Dunkerque by jej 
mohlo nahradit.  
 
Začátkem roku 2010 přišlo oficiální pozvání pro delegaci města Liberec účastnit se letošních 
oslav 65. výročí ukončení 2. světové války a 70. výročí operace Dynamo. Návštěva za účasti 
primátora Jiřího Kittnera a dalších členů delegace se uskuteční ve dnech 27. – 31. 5. 2010. 
  
Za opětovné podpory statutárního města Liberec se mohou oslav zúčastnit také veteráni, čle-
nové ČsOL  a studenti libereckých gymnázií. Součástí programu bude i výjimečná výstava 
zorganizovaná klubem vojenské historie Rotou Nazdar. Vystavené exponáty budou opravdu 
rozmanité: od stejnokrojů, výstroje, dokumentů a předmětů československých vojáků bojují-
cích u Dunkerque v letech 1944 – 1945 po osobní předměty a vybavení arm. gen. Aloise Liš-
ky. Občané Liberce budou mít příležitost vidět tuto výstavu v Radničním sklípku liberecké 
radnice ve dnech 8. – 19. května. 
 
Město Dunkerque projevilo opět zájem podepsat u  příležitosti oslav smlouvu o partnerské 
spolupráci. V současné době se připravuje znění smlouvy, jejíž znění bude předloženo Zastu-
pitelstvu města Liberec na květnovém zasedání dne 27. 5. 2010. 
  
Tento materiál byl projednán na zasedání komise pro spolupráci s partnerskými městy dne  
7. 5. 2010. Předseda komise Michael Dufek a 10 přítomných členů vzalo znění důvodové 
zprávy na vědomí. 
 


