Obchodní dům Dukelská,
Vyškov, tel.: 517 330 427
www.nabytek-domus.cz

NOVÁ KOLEKCE ČALOUNĚNÝCH SOUPRAV, ZDRAVOTNÍ MATRACE, ROŠTY.

Noviny pro Bučovice, Ivanovice n. H., Rousínov, Slavkov a Vyškov
7. ledna 2021

ročník 28

číslo 1

Zdarma
www.realityrousinov.cz

– pracovník/ce úklidu
– vyhrazeno pro OZP
– mzda od 10 000 Kč

ÚKLID BYTOVÝCH DOMŮ OD 90 KČ
ZA BYT MĚSÍČNĚ
VE VYŠKOVĚ A OKOLÍ UKLÍZÍME JIŽ 10 LET
PŘES 150 BYTOVÝCH DOMŮ, FIREM A DOMÁCNOSTÍ
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, SEDAČEK, GENERÁLNÍ ÚKLID

NEJSTE SPOKOJENI
VE SVÉM ZAMĚSTNÁNÍ?
HLEDÁTE
PERSPEKTIVNÍ PRÁCI?
NEVÁHEJTE
NÁS KONTAKTOVAT!!!



724 247 224
775 686 132

JUDr. Zdeňka Otevřelová
oznamuje, že k 31. 12. 2020
ukončila činnost notářky.
Notářem náhradníkem je
Mgr. Jiří Hron sídlící na adrese
Vyškov, Nádražní 7 (bývalý okresní úřad).
tel.: 737 124 191.

VÝKUP A PRODEJ
NEMOVITOSTÍ V OKOLÍ
ROUSÍNOVA

Upozorňujeme čtenáře a inzerenty, že Region
i nadále vychází ve 14denních intervalech.

Další číslo vyjde

21. 1. 2021.

Přejeme Vám krásný a šťastný nový rok. Ať je lepší než ten minulý.

www.realityrousinov.cz • tel.: +420 607 563 837

Redakce Regionu

ČIŠTĚNÍ
KOBERCŮ
a SEDAČEK
Telefon: 517 367 326,
mobil: 604 863 437

Žaluzie • Dveřní sítě
Sítě proti hmyzu
* stavební hloubka 88 mm
* tři těsnění ve standardu

Akce:

sleva 10%

Tel.: 517 367 326,
604 863 437

PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE

OVOCE A ZELENINA HLEDÍK

BRAMBORY
za nejlepší cenu ve Vyškově, cena od

ČESKÁ JABLKA
výběr z více odrůd, cena od

MG SYSTEM

* Plovoucí podlahy
* Parkety třívrstvé
* Renovace parket
* PVC – LINO – KOREK
* Bohatý výběr vzorků

8,90

19,90

prodáváme
za internetové ceny

Na Hraničkách 15, Vyškov, tel. číslo: 774 700 800, www.zelenina-vyskov.cz

Inzerujte v Regionu – Info na tel.:

517 342 756

Gula Michal, Rašovice 225

Mob.: 777 177 770, tel.: 517 379 911

Černá kronika

Přehled volných pozic:

www.pracevbottcheru.cz

Nakonec skončil na záchytce
Výstřední chování devatenáctiletého
mladíka ve vlaku musela začátkem
prosince ráno po jeho příjezdu na
vyškovské nádraží řešit hlídka tamních policistů. Výtržník se při jednání s policisty uklidnil, ti jeho exces
tedy vyřešili domluvou. Jenže po pár
minutách se agresivní muž objevil
před služebnou. Byl hodně hlučný
a vykřikoval vulgarismy.Vedle toho
vyhrožoval, že se zabije. Opakovaně
také bouchal pěstmi do zábradlí
a skleněných vstupních dveří. Svou
agresi nedokázal ovládnout ani po
několika výzvách policistů.Ti museli
k jeho uklidnění použít hmaty
a chvaty sebeobrany a muži přiložili
služební pouta.V nich agresor, který
měl pozitivní test na drogy, putoval
na záchytku.
Policisté pátrají po svědcích dopravní nehody
Vyškovští dopravní policisté pátrají

po svědcích nehody, ke které došlo
4. prosince ve Vyškově v ulici Jana
Šoupala. Krátce před 11. hodinou
tam řidič dodávky kurýrní společnosti přijíždějící ve směru od Masarykova náměstí srazil zadní částí
vozu chodce. Muž utrpěl při pádu
na chodník zranění. Pokud jste viděli nehodový děj nebo disponujete
záznamem nehody na palubní
kameře vozidla, ozvěte se prosím
přímo vyškovským policistům na
telefon 725 514 773, případně
974 639 750. Ozvat se můžete i prostřednictvím bezplatné linky 158.
Děkujeme za spolupráci.
Zpitý pod obraz kličkoval na silnici
Několik kilometrů, zVyškova až do
Ivanovic, dokázal 9. prosince večer
ujet namol opilý cyklista. Navíc na
zcela neosvětleném kole, kdy na silnici nebezpečně kličkoval mezi auty.
Zákonitě tak nemohl ujít bedlivé

pozornosti vyškovské policejní hlídky. To, že to skutečně s alkoholem
poměrně přehnal, se ukázalo hned
po zastavení. Po pár sekundách se
totiž pětapadesátiletý muž s bicyklem tvrdě sesunul na zem, vstát
dokázal jen za pomoci policistů.
Těm se navíc hříšník bezostyšně přiznal, že si jen chvilku předtím dal
na posilněnou dvě piva a nějakou
vodku. Strážcům zákona přístroj
ukázal
poměrně
vysokou
hodnotu přes dvě promile alkoholu
v dechu. Za pošetilost mu ve správním řízení hrozí velká pokuta. Za
jízdu pod vlivem alkoholu mu totiž
může být uložena sankce až do výše
20 tisíc korun.
Připomínáme, že stejně jako u šoférů automobilů, ani cyklisté nesmějí
vyjet na silnice bezprostředně po
požití alkoholického nápoje. Ale
ani v takové v době, po kterou by
mohl být ještě pod jeho vlivem. Přestože těmto hazardérům nehrozí ode-

brání řidičského průkazu, i tak velmi riskují. Podnapilý cyklista totiž
není nebezpečný jen pro sebe, ale
především pro ostatní účastníky silničního provozu. V určitých případech totiž ztrácí životně důležitou
rovnováhu. Cyklisté jsou stejně jako
chodci nejzranitelnější v silničním
provozu, proto by měli i více dbát
na svoji bezpečnost a zvýšit svoji
viditelnost, a to nejen mimo
obec.V těchto případech pak mohou
využít nejrůznějších reflexních
doplňků, které jsou pro ostatní viditelné až na vzdálenost 200 metrů.
Od začátku roku se jihomoravští
policisté zabývali celkem 210 případy opilých cyklistů, což je oproti
loňskému roku téměř dvanáctiprocentní nárůst (statistika k 10. 12.
2020). Proto i nadále bude odhalování těchto hříšníků pro policisty
patřit mezi hlavní priority v oblasti
bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu.
(pol)

