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 ředitel 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, s občanskými organizacemi a
sdruženími.
Nyní prosím o několik slov ředitele Památníku Lidice Dr. Milouše Červencla.
__________________________________________________
STŘÍBRNÝ Pamětní odznak Památníku Lidice uděluje jeho ředitel
151

paní Miluši Horské, místopředsedkyni Senátu Parlamentu ČR
- za mnohaletou spolupráci s Památníku Lidice a NKP Ležáky a šíření odkazu
účastníků pardubického odboje

152

panu Martinu Jiráskovi, příslušníku Policie ČR
- za dlouholetou spolupráci s NKP Ležáky napomáhající udržování paměti na
ležáckou tragédii v regionu a za aktivní spolupráci při zajišťování pietních
vzpomínek a řady doprovodných akcí v Ležákách.

154

panu Petru Štěpánovi ze Sekce rozvoje a plánování schopnosti Ministerstva obrany
- za dlouholetou spolupráci s NKP Ležáky při organizování pietních vzpomínek a
branného závodu Memoriál Karla Kněze. Nedílnou součástí obou akcí jsou
seskoky parašutistů do prostoru pietního území, které v celém rozsahu pplk.
Štěpán zajišťuje a tím přispívá k důstojnému uchování odkazu na ležácké oběti v
povědomí široké veřejnosti

156

panu pplk. Viliamu Beke, náčelníku štábu Vojenské SŠ a Vyšší odborné školy
Ministerstva obrany v Moravské Třebové
- za dlouholetou spolupráci a příkladné vedení studentů Vojenské střední školy
z Moravské Třebové při pietní vzpomínce v NKP Ležáky.

159

panu Zdeňku Peškovi, řediteli soukromé Střední školy obchodu a služeb v Teplicích
- Za mnohaletou spolupráci s Památníkem Lidice, Ležáky a Lety při udržování
paměti o historii druhé světové války mezi mládeží, vedení studentů k úctě vůči
pamětníkům a osvětovou práci v Teplicích.

153

panu Miloši Pilařovi, podnikateli
- Za dlouholetou příkladnou spolupráci s NKP Ležáky. Jeho práce je přínosem pro
NKP Ležáky ve smyslu propagace, ať už v oblasti kinematografie, či návrhu a
uskutečnění archeologického průzkumu, ve snaze získat artefakty z ležácké
historie a tím upozornit na toto významné místo.

A nyní předá ředitel Památníku Lidice pamětní odznaky, které udělil již v minulém roce, ale
jejich držitelé se nemohli z vážných důvodů zúčastnit loňského slavnostního ceremoniálu.
STŘÍBRNÝ Pamětní odznak Památníku Lidice uděluje jeho ředitel
132

panu Janu Třískovi, bývalému starostovi obce Vrbatův Kostelec
- Za dlouholetou spolupráci s NKP Ležáky při udržování paměti na historii druhé
světové války v regionu a za aktivní spolupráci při zajišťování pietních vzpomínek
a řady doprovodných akcí v Ležákách

BRONZOVÝ Pamětní odznak Památníku Lidice uděluje jeho ředitel:
020

paní Vlastě Solničkové, průvodkyni NKP Ležáky
-

za mnohaletou činnost při seznamování návštěvníků NKP Ležáky s jeho historií i
současností, za spolupráci při zajišťování pietních, kulturních a osvětových
činností a za vzorné plnění pracovních povinností

