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Jan Teplý: Už dávám jen rady vyžádané…
Před pětadvaceti lety se stal 

prvním mužem Žďárska. Za 
deset let náročné práce před-
nosty okresního úřadu zažil 
nadšené i tápající začátky, pře-
rozdělení republiky do dneš-
ních krajů i předvstupní obdo-
bí pro přijetí ČR do Evropské 
unie. 

 Lenka Kopčáková

Setkání s bývalým přednostou 
okresu máme domluvené na novo-

městském nádraží. Poznáme se ještě 
po 15 letech? - běží mi hlavou. „Budu 
mít s sebou velkého psa,“ upřesňoval 
do telefonu. Sotva lokálka zabrz-
dí, už vidím vysokého muže s bern-

ským salašnickým „drobečkem“. Z 
obou vyzařuje spokojenost ze života 
v přírodě. V domě, který sám vybu-
doval, pak s 68letým Ing. Bc. Janem 
Teplým rozmlouváme bez obalu o 
porevoluční éře.

 Jana Teplého jmenovala vláda ČR 
přednostou Okresního úřadu ve 
Žďáře nad Sázavou dne 1. 2. 1991. 
Funkci vykonával po dobu deseti let, 
při zaměstnání si doplnil právnické 
vzdělání na Masarykově univerzitě 
v Brně.  Od srpna 2001 jej nahradil 

Ing. Karel Pačiska, současný starosta 
Bystřice nad Pernštejnem. Ke zruše-
ní okresních úřadů došlo o rok poz-
ději, a  k 31. 12. 2002 vláda odvolala 
i všechny přednosty.

Jak vzpomínáte na začátky svého 
přednostování a co bylo pro vás 
tehdy horkou novinkou?

Jsem původně Novoměšťák, strojní 
inženýr, a dělal jsem na Chiraně. Až 
ke konci mě strana kvůli mým názo-
rům poslala stavět učiliště... 

 (Pokračování na str.  18)

S bývalým přednostou žďárského okresu po 25 letech bez obalu

Jan 
Teplý

Léto na Piláku i sérii závodů Dračích 
lodí po Vysočině odstartoval  11. červ-
na  2. ročník Dračího Piláku, v režii 
Windsurfi ng Clubu Velké Dářko. 

Závod byl součástí výpravného festi-
valu Den Žďáru aneb Žďáráci pro Žďá-
ráky, na němž se spolupodílely stovky 
účinkujících z kulturních, sportovních 
i občanských sfér. 

Tipem pro příznivce více jak 
2000leté tradice soutěže staročínských 
zdobených lodí je v  sobotu 30. 7.  již 
3. ročník závodu Draci v Telči, který 
zahájí tamní Prázdniny v Telči.

Do Žďáru se  Draci vrátí opět v sobo-
tu 20. 8., kdy se na Piláku  pojede 10. 
ročník závodu Dračí lodě Velké Dář-
ko, se závěrečným  ohňostrojem.

Závod Půlnoční drak, při dračích 
ohních, se chystá v sobotu 10. 9. na 
Zámeckém rybníku v Horní Cerekvi.

 -lko-

Dračí lodě
ovládly Pilák

LÉTO a čas koupání na Piláku už je tu. Však i někdo z posádek Dračích lodí neplánovaně vyzkoušel teplotu vody, a je 
prý fajn. Foto: Lenka Kopčáková

Draci se vrátí 
do Žďáru opět 
v sobotu 20. 8.


