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Den vzniku samostatného 
československého státu

Pieta ke Dni vzniku samostatného 
československého státu se uskuteční 

28. října 2019 v 15 hodin u pomníku TGM 
na Masarykově náměstí v Žamberku. 

Srdečně zveme širokou veřejnost.
Zuzana Faltusová, kultura, občanské záležitosti

Náš rozhovor
S mladým nadějným fotografem ze Žamberka Tomášem Beierem

Tomáš Beier je sympatický mladý muž, žák osmé třídy Základní školy Žamberk, 28. října 581. Ve svém 
volném čase se rád věnuje fotografování, zapojil se do loňského i letošního ročníku fotosoutěže, kterou 
vyhlásilo město Žamberk. V jeho internetové galerii jsou k vidění snímky města ze země i ze vzduchu, 
fotografie přírody, ale také mraků a hvězdné oblohy. Když jede na výlet nebo vyráží s kamarády ven, bere 
s sebou brašnu s fotoaparátem. A v budoucnu by se fotografováním rád živil. Téma našeho rozhovoru 
bylo jasné – fotografování a vše s ním spojené.

Tomáši, prozraď, jak dlouho se věnuješ fotografování? Vzpomeneš si na svůj první snímek?
Fotografování se věnuji asi čtyři roky, ale bavilo mě ještě před tím, než jsme koupili foťák. Vždy, když byla 
nějaká příležitost si alespoň na chvilku půjčit foťák, tak jsem neváhal a už jsem fotil. Moje první fotka?  
To bylo asi pár minut poté, co jsme koupili foťák, na fotografii byli zachyceni moji rodiče s dědou.
Jak se učíš fotografovat – chodíš na kroužek, nebo sleduješ různé rady a návody na internetu?
Fotit se učím sám, ale sleduji různé rady na internetu od různých fotografů.

Kde čerpáš inspiraci, sleduješ třeba práci jiných fotografů, chodíš na výstavy?
Inspiraci čerpám hlavně na Instagramu od fotografů, které sleduji, ale některé náměty na fotografie 
napadají i mne samotného.
Rád fotíš přírodu, máš nějaké místo, kam by ses chtěl vypravit za focením?
Ano, mám, ale je jich poměrně dost. Strašně rád bych se podíval do Skotska, protože se mi líbí tamní 
příroda a kulturní památky atd.

Pravidla provozu na pozemních 
komunikacích – povinnosti řidiče

Vážení spoluobčané, vážení řidiči, dle ustanovení 
§ 5 odstavec 1 písm. d) zákona č. 361/2000 Sb.  
o provozu na pozemních komunikacích  
a o změnách některých zákonů (zákon o silničním 
provozu), ve znění pozdějších předpisů, je řidič 
povinen:
dbát zvýšené opatrnosti zejména vůči: 

 � dětem, osobám s omezenou schopností 
pohybu a orientace, osobám těžce zdravotně 
postiženým, zvířatům,

a brát ohled:
 � na vozidlo přepravující děti,
 � řidiče začátečníka nebo osobu těžce zdravotně 

postiženou označené podle prováděcího práv-
ního předpisu,

 � na výcvikové vozidlo označené podle provádě-
cího právního předpisu.

Řidiči, prosím o zvýšenou opatrnost vůči všem 
výše uvedeným, ale v neposlední řadě Vás prosím 
jménem zkušebního komisaře o ohleduplnost  
a trpělivost vůči žadatelům o řidičské oprávnění 
ve výcvikovém vozidle autoškoly.

z	Bc. Ivo Štrup, zkušební komisař, odbor SPDO


