
Přeji krásný den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás přivítal na slavnostním udělování 

Pamětních odznaků Památníku Lidice. Nejdříve než dojde k samotnému předávání, dovolte 

mi na úvod říci pár slov. 

 

S platností od 14. června 2008 uděluje statutární zástupce Památníku Lidice při významných 

příležitostech „PAMĚTNÍ ODZNAK PAMÁTNÍKU LIDICE“. Odznak je zhotoven ve dvou 

barevných provedeních, bronzovém a stříbrném.  

 

Bronzový odznak se uděluje zaměstnancům zpravidla nejdříve po dvou letech trvání 

pracovního poměru v památníku.  

Stříbrný odznak je udělován po pěti letech spolupráce s Památníkem Lidice. 

Tyto odznaky se udělují osobám, včetně cizích státních příslušníků, za významnou 

dlouholetou spolupráci s Památníkem Lidice a Památníkem Ležáky, za vynaložené úsilí pro 

dosažení výrazných výsledků při plnění úkolů organizace a naplňování zřizovací listiny, za 

rozvoj vztahů Památníku Lidice s veřejností, s orgány státní správy a s občanskými spolky. 

 

Nyní prosím o několik slov ředitelku Památníku Lidice Mgr. Martinu Lehmannovou. 

 

STŘÍBRNÝ Pamětní odznak Památníku Lidice uděluje ředitelka Památníku Lidice 

 

202  plk. Ing. Petru Holému, řediteli Krajského vojenského velitelství Pardubice 

- za dlouholetou spolupráci s Památníkem Ležáky napomáhající udržování paměti na 

ležáckou tragédii v regionu a za aktivní spolupráci při zajišťování pietních vzpomínek a řady 

doprovodných akcí v Ležákách 

 

203 prap. Pavlu Dubnovi, příslušníku Posádkového velitelství Praha 

- za podporu a spolupráci při organizaci „Memoriálu Karla Kněze“, branného 

závodu pro mládež, který se pravidelně uskutečňuje před pietní vzpomínkou 

v Památníku Ležáky.  

 

204 npor. Ing. Davidu Veselému, zástupci vedoucího dopravního inspektorátu 

Chrudim, 

- za podporu a spolupráci při organizaci „Memoriálu Karla Kněze“, branného 

závodu pro mládež, který se pravidelně uskutečňuje před pietní vzpomínkou 

v Památníku Ležáky. 

 



205 Mgr. Marcele Kubíčkové, ředitelce Základní školy Miřetice, 

- za dlouholetou obětavou práci pro zachování odkazu obětí ležácké tragédie a za 

spolupráci s Památníkem Lidice při vzdělávacích akcích pro mládež. Tím se zasloužila o 

zachování památky Ležáků pro další generace.  

 

206  Bc. Petře Svatoňové, ředitelce Mateřské školy Miřetice 

- za obětavou a účinnou snahu o zachování památky obětí druhé světové války z 

Ležáků při zajišťování vzdělávacích a doprovodných programů pro nejmladší 

generaci. Tím se zasloužila o zachování památky Ležáků pro další generace. 

 

207 Panu Patriku Paulišovi, veliteli Sboru dobrovolných hasičů Miřetice 

- za dlouholetou spolupráci při přípravě, organizaci a provedení pietních vzpomínek 

v Ležákách. 

 

208 Panu Janu Adámkovi, varhaníku farnosti Včelákov a Raná 

- za mnohaletou spolupráci při organizování mše svaté při pietních vzpomínkách 

v Ležákách.   


