
Hlášení OÚ Němčičky 26.7.2015 
 
1/  Společnost DITON s.r.o. (bývalá firma BYMA s.r.o.) se sídlem v Bratčicích zahájila 

výprodej dlaždic se slevou až 70%. Více informací na telefonním čísle 602 533 228 nebo 
osobně na prodejně a to každý všední den od 7mi do 16-ti hodin. Nabídka platí jen do 
vyprodání zásob. 

 
2/  Krajský úřad Jihomoravského kraje hostí v letních měsících ojedinělou výstavu k 70. výročí 

konce druhé světové války nazvanou Život ve stínu šibenice. Na panelech v prvním patře 
úřadu a díky dalším exponátům ve třetím patře se lidé seznámí s osudy vlastenců, kteří 
nasazovali své životy za druhé světové války v boji proti fašismu, aby následně za 
komunistického režimu skončili ve věznicích či na popravištích.  
Výstava připravená manželi Kratochvilovými přibližuje méně známé osudy statečných 
lidí, kteří neváhali nasadit své životy v boji proti totalitě nacistické i komunistické. Nešlo 
přitom pouze o vojáky, ale také o lidi nejrůznějších profesí, věku či zájmů. Jedno ale měli 
společné, odhodlání přispět svým úsilím k obnovení demokratických poměrů v naší vlasti. 
Řada z nich se však dočkala pronásledování a persekuce od svých vlastních, stejnou řečí 
mluvících spoluobčanů. Zájemci si tak připomenou osudy lidí narozených či působících na 
jihu Moravy, například brněnského rodáka, velitele 313. stíhací perutě RAF Otmara 
Kučery nebo brigádního generála Jaroslava Plasse, velitele Velitelství zemského letectva v 
Brně.  
I v době míru si musíme připomínat naši historii, protože kdo ji nezná, nemůže se z ní 
poučit. Zároveň je však nutné, abychom se dívali do budoucnosti, kterou můžeme my 
sami ovlivnit.  
Výstava potrvá do konce srpna letošního roku a přístupná je všem zájemcům během 
otevírací doby úřadu.  
Vstup na výstavu je zdarma. Krajský úřad navíc zašle do obecních knihoven publikaci 
věnovanou této výstavě.  
 

3/ Divadelní kroužek při SDH Hlína Vás  zve v sobotu 1.8.  a  v neděli 2.8. v 15:00 hodin na 
hudební pohádku  Tři bratři ( www.obec-hlina.cz).  
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