
Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítala na slavnostním udílení Pamětních odznaků 

Památníku Lidice.  

 

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

Památníku Lidice „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. 

Odznaky se udělují osobám, včetně cizích státních příslušníků, za významnou dlouholetou 

spolupráci s Památníkem Lidice a NKP 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 

 

168 JUDr. Martinu Netolickému, Ph.D. hejtmanovi Pardubického kraje, 

- za dlouholetou spolupráci a podporu NKP Ležáky a šíření odkazu účastníků 

pardubického odboje z pozice krajského hejtmana 

 

169 plk. Mgr. Janu Švejdarovi, řediteli Krajského ředitelství Policie Pardubického kraje, 

- za spolupráci při organizaci a přebírání záštity nad branným závodem pro mládež 

„Memoriál Karla Kněze“, který se pravidelně uskutečňuje před pietní vzpomínkou 

v NKP Ležáky.  

 

170 plk. v. v. Mgr. Janu Švadlenkovi,  

-  za mnohaletou spolupráci při organizování branného závodu pro mládež 

„Memoriál Karla Kněze“, za podporu snahy NKP Ležáky o zachování památky 

Ležáků pro další generace prostřednictvím vzdělávacích a doprovodných 

programů 

 

171 prap. Robertu Otáhalovi, vrchnímu praporčíku 43. výsadkového praporu Chrudim, 

- za dlouholetou spolupráci při organizování pietní vzpomínky a doprovodných 

programů pro mládež v NKP Ležáky 

 

172 Mgr. Jaroslavě Matrasové, ředitelce ZŠ Prosetín 

- za obětavou a účinnou snahu o zachování památky Ležáků pro další generace 

prostřednictvím vzdělávacích a doprovodných programů pro školní skupiny 

 

173 Janu Ročňovi, zaměstnanci OÚ Miřetice 

- za dlouholetou a obětavou práci při údržbě zeleně v celém areálu pietního území 

NKP Ležáky 

 

174 pplk. Ing. Jánu Kotvasovi, veliteli praporu Čestné stráže AČR 

- za vynikající přípravu, organizaci a provedení pietních aktů, realizaci 

doprovodných programů při konání pietních vzpomínek v Lidicích a v Ležákách 

 


