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Úvodní slovo
Úvodem bych rád za vedení Obce Štěpánovice poděkoval všem občanům i všem spolkům, kteří
v tomto volebním období přispěli k rozvoji naší obce.

Ing. Vladislav Ludvík - starosta obce
Pohledem zastupitele
Rád bych se podělil o zkušenost se čtyřletým působením ve funkci zastupitele naší obce.
Náš úřad započal po bouřlivých volbách starosty obce v roce 2018, tehdy jsme začínali hned s rozpočtem
mínus 3 milióny. 1 milión za vrácení dotace chybou bývalého vedení obce a s nesplaceným úvěrem v
hodnotě přesahující 2,2 miliónu. S tím jsem se nechtěl smířit, jako s dalšími kostlivci, kteří vylézali ze skříní
po bývalém starostovi obce. Na tomto místě musím vyzdvihnout slova našeho starosty Vladislava Ludvíka,
udělat tlustou čáru za minulostí a dívat se dopředu a pracovat pro obec a její občany, protože soudních a
jiných tahanic již bylo dost.
A tak jsme začali pracovat.
Byla opravena kanalizace,
která byla jednou z příčin
stále
zapáchajícího
Návesního
rybníka,
vyčistila se stoka a
dokončila se výstavba
čističky.
Na místním hřbitově byla
opravena střecha márnice a
instalován
kamerový
systém
pro
zvýšení
bezpečnosti.
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Nejen nepořádek kolem naší školy a u „hangáru“ nás vedl k nutnosti konečně vyřešit odpadové hospodářství
v obci, proto byl zakoupen „sklaďák“ (bývalé sklady zemědělských družstev). V tomto objektu byl zřízen
sběrný dvůr.

Budovanového
novéhosběrného
sběrnéhodvora
dvora1
udova

Webové stránky již neodpovídaly běžným standardům, a tak jsme vytvořili nové moderní. V současné době
mají stránky okolo 450 zhlédnutí za měsíc a padesátku odběratelů novinek.

Rozpočet obce není neomezený, proto jsme se připravovali na možnosti čerpání dotací. V duchu, kdo je
připraven, není zaskočen. Vypracovali jsme strategický plán rozvoje obce na období 2020 – 2025. Bez
tohoto dokumentu a připravených projektových dokumentací není možno efektivně započít žádnou
investiční akci. Dotační tituly jsou vypisovány průběžně, a tak má-li obec projekt, má šanci na získání
finanční podpory a následné započetí akce.
Díky této strategii se podařilo započít s těmito akcemi:
Přístavba ZŠ a MŠ v roce 2020, vybudování dvou tříd včetně sociálního zázemí s podporou 4 miliónů od
Ministerstva financí ČR. Díky tomuto projektu jsme v současnosti schopni pokrýt potřeby zvýšeného zájmu
o umístnění dětí do MŠ.
Bytový dům v místě bývalé fary. Na tento záměr byla zpracována projektová dokumentace, na kterou byla
získána dotační podpora. A v současnosti již máme i stavební povolení.
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Výstavba vodní nádrže pro zadržování vody v přírodě. Pro někoho možná zbytečnost, ale z mého pohledu
nutnost pro budoucí generace. Dotační podpora 1,5 miliónu.

Přechod pro chodce na hlavní silnici u restaurace, který byl několik let předtím slibován, byl zprovozněn
včetně osvětlení. Podpora Nadace ČEZ činila více než 100 tisíc.
Chodníky na Třeboňské ulici směrem na Třeboň jsou v současnosti
ve výstavbě a dokončení se plánuje na září 2022. S chodníky je také
spojeno přeložení elektrického vedení do země.
Největší investiční akcí celého funkčního období je rekonstrukce a
přístavba Sokolovny. Byla připravena projektová dokumentace,
žádalo se o stavební povolení. V této době jsem v pozici zastupitele
získal téměř šokující pohled na skutečnost, jak časově jsou obecní
investiční akce náročné, lidově řečeno, jak všechno trvá, musíte
čekat na vyjádření, posudky atd. Díky těmto prodlevám se začalo
stavět pozdě, v období zvyšování cen a nedostatku stavebních

Započetí prací na chodnících
v Třeboňské ulici

Architektonický návrh Sokolovny
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materiálů. Rekonstrukci bylo po celou
dobu věnováno velké úsilí a
především díky panu starostovi se
Sokolovna blíží ke kolaudaci.
Z pohledu financování jsme se na tuto
akci připravovali, šetřili a každý rok
tvořili rozpočtovou rezervu cca 4
milióny, abychom v případě nezískání
dotační podpory nezadlužili obec na
další roky.

Jeden z dalších významných prostředků úspory spatřuji ve způsobu odměňování starosty Vladislava
Ludvíka a místostarostky Radky Prokešové. Oba dva pracují pro obec jako neuvolnění, s výrazně
omezeným příjmem oproti zákonem stanoveným možnostem. V porovnání s tím, kdyby oba pracovali jako
uvolnění, na což mají plné právo, obec uspořila cca 3,6 miliónu za funkční období. Pro představu to je velká
část chodníku na Třeboňské ulici.
V minulých letech i naše lesy napadl kůrovec. Těžařskou firmou bylo vytěženo cca 300 m3 napadeného
dřeva, tím se podařilo omezit výskyt kůrovce. Ve spolupráci s našimi myslivci jsme vybudovali oplocenky a
osadili je buky, duby a modříny. Na práce v lese byla také získána dotační podpora.
V roce 2021 se po dohodě s potomky pana Josefa Antoně, který celý svůj život zpracovával nádherným
kronikářským způsobem paměti nejen své rodiny, ale i dění ve Štěpánovicích, zapůjčily sbírky kronik
k jejich digitalizaci. Tato data slouží k obnovení zpracování historie obce a započetí s obnovou vedení
obecní kroniky.
Stínem nad tímto funkčním obdobím byla pandemie covidu, která nám znemožnila setkávání, a tím i
sblížení nás zastupitelů s vámi občany. Připravované setkání rodáků se neuskutečnilo a pravidelné vánoční
vystoupení u stromečku také nemohlo proběhnout v plánovaném rozsahu, byly omezeny školní akce a další
kulturní, sportovní a společenské akce jsme byli nuceni rušit nebo výrazně omezit. Jsem rád, že alespoň léto
nám bylo nakloněno příznivě a tradiční pouť s hudbou Babouků, prezentací hasičů a automobilových
veteránů se vždy uskutečnila.
Vím, jak náročné je připravovat cokoliv pro veřejnost a děti. Několik let jsme s Ladislavem Kopačkou vedli
v Sokolovně florbalový kroužek, kde se za tu dobu prostřídalo cca 40 dětí a některé z nich se k našemu
potěšení florbalu stále věnují. Proto mají můj obdiv místní hasiči v čele s náčelníkem Petrem Hanzalem,
kteří ve své činnosti, práci s dětmi a mládeží vytrvávají a především jsou schopní a ochotní v obci
s čímkoliv pomoci. Nejen díky tomuto se podařilo nalézt obecní pozemek (louku), který byl SDH poskytnut
do nájmu a bude sloužit k výcviku a soutěžím.
ZŠ a MŠ to je taková samostatná složka v obci, které se zaslouží také poděkovat, jak se vypořádala
s covidem a zároveň s probíhajícími stavebními pracemi v době výstavby nové části budovy školy. Osobně
se velmi rád účastním školních akcí, jako Drakiáda nebo Zahradní slavnost, které podle mne mají velkou
společenskou hodnotu. Věřím, že každé další zastupitelstvo bude se školou úzce spolupracovat, a to nejen
z pozice zřizovatele.
V naší obci je více spolků a sdružení, jako
např. stolní tenis, fotbalisti, myslivci,
florbalisti, rybáři nebo motokrosaři, a všichni
mají svůj význam pro dění v obci a my jako
zastupitelé si toto uvědomujeme a v rámci
možností se snažíme tyto spolky podporovat.
Letošní stavění máje bylo krásnou jarní akcí,
kde se sešlo na dvě stovky našich občanů.
Doufám, že vysoká účast nebyla jen
postcovidovým syndromem, ale že se bude
opakovat nejen na májce, ale také na plesech,
hasičských soutěžích nebo jiných akcích
v obci, ať už je pořádá kdokoliv.
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Občanská iniciativa, to je takový zvláštní, trochu politický termín. Ovšem ve skutečnosti je to to, co dělá
obec obcí. Chceme žít na vesnici, nebo už jako v „Budějcích“??? Doufám, že většina z nás je na vsi pro její
klid a občanskou soudržnost, kde si společně pomůžeme, na souseda se můžeme spolehnout, v hospodě
najdeme pomocníky…
Jsem rád, že vidím kvetoucí zábradlí u rybníka a další prostory, které sami občané udržují a nečekají, až to
obec zařídí. Jako zastupitelé vítáme jakoukoliv výzvu a podnět občanské aktivity, kterou jako v případě
květinové výzdoby nejen na zábradlí mostu obec finančně podpoří.
Za současné zastupitelstvo obce bych rád všem občanům Štěpánovic a přilehlých osad popřál pevné zdraví a
spokojený život v naší obci.
Stanislav Jelínek
zastupitel a předseda finančního výboru

Energie v naší obci
V současné době, kdy v oblasti dodávek energií v České republice i ve většině evropských zemí panuje
složitá situace a ceny elektřiny, zemního plynu, ale i dřeva nebo uhlí dramaticky rostou, může být pro
občany naší obce zajímavá informace, jak vypadá situace ohledně dodávek energií ve Štěpánovicích.
Naše obec spotřebovává pro svá odběrná místa elektřinu a zemní plyn. Zemním plynem je vytápěna budova
obecního úřadu a Sokolovny, většina elektřiny se spotřebovává na provoz čističky odpadních vod, čerpání
pitné vody a provoz veřejného osvětlení, v menší míře pak na chod pošty a obecního úřadu, osvětlení
Sokolovny a společných prostor bytového domu.
Dodávky zemního plynu stojí naši obec přibližně 120 tisíc korun ročně. Vzhledem k tomu, že v první
polovině minulého roku, tedy ještě v době před začátkem rychlého růstu cen, byla se společností E.ON
Energie uzavřena tříletá smlouva na období let 2022 až 2024, má obec ještě po dobu více než dvou let
jistotu dodávek za ceny, které jsou v porovnání s dnešní situací na trhu zhruba čtvrtinové. Vedle toho,
vzhledem k právě dokončené rekonstrukci Sokolovny, jejíž součástí bylo i masivní zateplení střechy a
obvodového pláště, je předpoklad, že spotřeba plynu se do budoucna významně sníží a náklady na dodávky
zemního plynu tak nebudou významně zatěžovat obecní rozpočet.
V oblasti elektřiny je situace složitější. Jednak celkové roční náklady za dodávku a distribuci energie jsou
zde znatelně vyšší – zhruba 750 tisíc Kč a jednak zde fixovaná smluvní cena z předchozího období vyprší
již na konci tohoto kalendářního roku. Od následujícího roku tak bude celková cena elektřiny včetně
poplatků za distribuci a paušálů za odběrná místa více než dvojnásobná a tyto zvýšené náklady ponese
obecní rozpočet.
Proto byla provedena revize spotřeb a možných úspor. V případě čističky odpadních vod a čerpání pitné
vody sice není možné šetřit na permanentním chodu čerpadel, nicméně na těchto místech byly vytipovány
úpravy distribučních sazeb, které pomohou ušetřit několik desítek tisíc Kč ročně.
Potenciál úspor je i v oblasti veřejného osvětlení, kde je zpracováván projekt na optimalizaci osvětlení se
záměrem přechodu na moderní LED osvětlení včetně možnosti částečně snižovat intenzitu osvětlení
v některých málo frekventovaných částech noci. Tato připravovaná investice by měla významněji snížit
náklady na osvětlení, snížit světelné znečištění tím, že světelný tok bude nasměrován pouze na osvětlovanou
plochu a v neposlední řadě i z velké části sjednotit mnoho různých typů svítidel, které se dnes v naší obci
nacházejí.
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Jak je patrné, náklady na energie tvoří nemalou část výdajů obce a vzhledem k současné nepříznivé situaci
na poli energií, která bude zřejmě odeznívat jen pomalu, je potřeba věnovat této oblasti zvýšenou pozornost,
protože platby za zbytečně spotřebovanou energii mohou ukrajovat z prostředků využitelných na rozvoj
obce.
Ing. Michal Panský
zastupitel a člen finančního výboru

Spolky a sportovní sdružení
vyjížděli 29. června v 19:40 k popadaným stromům
mezi Lišovem a Sosním. Zde jsme odstranili několik
stromů, které ležely na pozemní komunikaci.

JSDHO Štěpánovice 2021
Činnost JSDHO v roce 2022
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
Štěpánovice je zařazena do kategorie JPO 5 s místní
působností. Vyjíždíme do 10 minut od vyhlášení
poplachu primárně na území naší obce. Na žádost
HZS vyjíždíme i mimo katastr obce.

V roce 2022 získala obec neinvestiční dotaci od
Jihočeského kraje na dovybavení JSDHO
Štěpánovice. Díky této dotaci bude možné
dovybavit členy jednotky osobními ochrannými
prostředky jako jsou zásahové rukavice, nebo
reflexní vesty pro práci na pozemní komunikaci.
Dále budou zakoupeny věcné prostředky, které
zvýší akceschopnost jednotky.
Soutěž o pohár starosty obce Štěpánovice 2022

Jednotka má aktuálně 11 členů, kteří se podrobují
pravidelné odborné přípravě a zdravotním
prohlídkám. Velitelé a strojníci se pravidelně školí
na HZS v Českých Budějovicích.
V roce 2021 došlo s pomocí vedení obce k obměně
cisternové automobilové stříkačky za novější a
výkonnější. Stará cisterna byla velmi poruchová a
její
provoz
byl
z dlouhodobého
hlediska
neudržitelný.

V sobotu 13. srpna proběhla na nově vybudované
hasičské dráze soutěž o pohár starosty obce
Štěpánovice. Přijelo 6 ženských družstev, 16
mužských a celkem 19 družstev dětí. Celkem 41
družstev, která reprezentovala 13 obcí.

Od začátku letošního roku jednotka vyjížděla k pěti
mimořádným událostem. Z těchto událostí šlo o dva
požáry a tři technické pomoci. Naposledy jsme

Mužskou kategorii ovládli muži z Vlkovic, kteří
zvítězili v kategorii muži nad 35 let i v kategorii
muži bez omezení.
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Domácí muži Štěpánovice obsadili 5. a 6. místo.
V kategorii ženy nad 30 let zvítězilo družstvo ze
Zalin. Kategorii ženy bez omezení věku vyhrály
ženy ze Strážkovic. V kategorii mladších žáků
zvítězilo družstvo z Libníče. Kategorii starších žáků
vyhrály děti z Adamova. Starší žáci ze Štěpánovic
obsadili třetí místo.

dětskými týmy a očekáváme na závodě v říjnu okolo
300 účastníků.

Soutěž se z důvodu velkého počtu závodníků
protáhla do pozdních odpoledních hodin. Po celou
dobu soutěže bylo připravené občerstvení, které
zajišťovali členové našeho sboru, kterým patří velké
poděkování za odvedenou práci. Děkujeme všem
závodníkům, kteří přijeli soutěžit, a doufáme, že
příští rok dorazí znovu.
Děkujeme všem spoluobčanům, kteří
navštívili a podpořili soutěžící týmy.

Během letošního roku, který byl na počátku ještě
pod vlivem covidových opatření nebyla možnost
účastnit se mnoha soutěží.

soutěž

Dráhu, na které soutěž proběhla, budovali členové
SDH svépomocí ve svém volném čase od roku
2019. V roce 2019 jsme díky panu starostovi dostali
možnost využívat pro potřeby soutěžních družstev
obecní pozemek mezi Štěpánovicemi a Skalicemi.
Děkujeme všem členům SDH, kteří se na přípravě
dráhy podíleli. Děkujeme sponzorům, pánům
Šimánkovi a Prokešovi, za podporu, kterou nám
poskytli. Děkujeme vedení obce Štěpánovice za
podporu v uplynulých letech.
Petr Hanzal ml. - Zástupce velitele JSDHO

SDH – oddíl mladých hasičů
Na jaře naše děti absolvovaly jarní kolo Hry Plamen
v Borovanech, zúčastnili jsme se ještě soutěže o
Pohár starosty obce Hrdějovice a naší soutěže o
Pohár starosty ve Štěpánovicích.

Mladí hasiči
Oddíl mladých hasičů působí při Sboru
dobrovolných hasičů Štěpánovice od roku 2007. Od
počátku prošlo oddílem mnoho členů, z nichž
většina zůstala u sboru dál a působí aktivně
v dospělých týmech.
Mladí hasiči se schází pravidelně každý pátek v
16,30 hodin u hasičárny. Podle počasí zůstáváme
v hasičárně, nebo se přesouváme na hasičskou
louku. Děti se na podzim připravují na branný
závod, který se letos uskuteční ve Štěpánovicích na
počátku měsíce října. Štěpánovice spadají do
obvodu Borovansko, tento obvod je hojně zastoupen
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Snažíme se trénovat každý pátek, pokud nám počasí
dovolí.

nedovolila využívat hřiště, zahradu nebo blízké
okolí školy.

V pátek 2.9.2022 zahájíme novou sezonu a budeme
rádi za každého nového dětského člena. Pokud si
Vaše dítě chce vyzkoušet jaké je to pracovat v týmu
budeme se na něj těšit.

Poděkování
Finance na výstavbu obou tříd byly obci poskytnuty
z grantu.
Děkujeme panu starostovi a členům zastupitelstva
obce, že se do organizačně náročné výzvy pustili.

Za oddíl mladých hasičů Jana Hanzalová

Obnovení provozu třídy MŠ - Myšky

ZŠ a MŠ Štěpánovice

Překvapení nás čekalo v květnu, v den zápisu dětí
do MŠ pro nový školní rok.

Ohlédnutí za ukončeným školním rokem

Ač jsme mohli nabídnout pouze 8 míst, uvolněných
budoucími prvňáčky, k zápisu dorazilo 24 dětí
s trvalým bydlištěm ve Štěpánovicích.

Ač se zdá, že jsou si školní roky svým pravidelným
řádem podobné jak vejce vejci, není to pravda.
Každý školní rok je naprosto jedinečný. Výjimečný
byl i uplynulý školní rok 2021/2022.

Jedinou možností, jak vyhovět většině, bylo požádat
o navýšení kapacity MŠ o dalších 15 dětí a opětovně
otevřít třídu, která se rok využívala pouze na
odpolední spaní dětí.

Nová třída MŠ
Splnil se nám totiž sen v podobě nově vybudované
třídy MŠ pro 24 dětí v přízemí budovy. Pro MŠ
jsme tak získali 9 míst navíc do ideálního počtu 24
dětí na třídu a možnost přijmout druhou paní
učitelku. V uplynulých letech nám druhého
pedagoga suplovaly v MŠ chůvy nebo asistent
pedagoga. Původní třída MŠ pro 15 dětí (získaná
rekonstrukcí učitelského bytu) byla využívána jen
k odpolednímu spaní dětí.

Kapacita nám byla navýšena v průběhu prázdnin,
třídu jsme vybavili nábytkem v posledním týdnu
před začátkem školního roku, ale vše jsme zvládli.
V září můžeme přivítat dalších 15 dodatečně
přijatých dětí.
Dokončení grantu:
Škola dokončila 30. 8. 2022 dvouletý grant s
názvem

Nová třída ZŠ
Navíc se nám dostalo bonusu, na který jsme si
netroufli ani pomyslet. Finance pokryly i výstavbu
nové třídy ZŠ.

Moderní vzdělávání ve Štěpánovicích III.
Jednalo se o přidělených 569 484,- Kč na zařízení,
z čehož byl rok hrazen asistent pedagoga v MŠ,
další prostředky byly čerpány na projektové dny ZŠ
i MŠ a doučování žáků.

Do nové třídy ZŠ se nastěhovali naši nejstarší - žáci
čtvrté a páté třídy. Uvolnila se nám tak místnost,
která byla využívána jako třída ZŠ a zároveň
sloužila jako školní družina. Docházelo k situacím,
kdy současně v jedné polovině místnosti ještě
dobíhala výuka a v druhé polovině třídy začínal
provoz ŠD.

Nový školní rok 2022/2023 v číslech
Celkový počet žáků zařízení (MŠ i ZŠ) je 138.
ZŠ celkem 51 žáků:
Sloučené ročníky:

ŠD tak získala uvolněnou místnost jen pro sebe.
Vzhledem k tomu, že se celý rok rekonstruovala
místní sokolovna, jsme třídu ŠD využívali i pro
výuku TV ve dnech, kdy nám nepřízeň počasí

1. a 3. ročník třídní učitelka
21 (9 + 12) žáků
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S. Sedláčková

2. ročník třídní učitelka
14 žáků
4. a 5. ročník třídní učitelka
16 (5 + 11) žáků

M. Čápová

Opět vybíráme níže uvedené druhotné suroviny.

M. Abelová

Na konci školního roku budou nejlepší sběrači
odměněni hezkými cenami.
• časopisy, noviny, letáky
• karton
• PET víčka – všech barev a druhů
• PET lahve – sešlápnuté s uzávěry i bez
• hliník – jen čisté plechovky, alobal
• pomerančová i citronová kůra

ŠD bude letos navštěvovat 51 žáků, dělených na 2
oddělení.
1. oddělení A. Rodová

2. oddělení J. Mraček

MŠ Štěpánovice a Zvíkov celkem 87 dětí:

Tradiční podzimní akce školy (Drakiáda,
Halloweenské dny aj.) musíme (bohužel i letos)
plánovat až na poslední chvíli, s ohledem na možné
rozšíření koronaviru.

MŠ Štěpánovice:
Třída I. (Myšky)
třídní učitelky: J. Číhalová, A. Frýdová
15 dětí
Třída II. (Koťata)

Nabídka zájmových kroužků :

třídní učitelky: R. Hanzalová, V. Havlíková
24 dětí

Výtvarný kroužek pro ZŠ - A. Rodová

Třída III. (Štěňata)

Sportovní kroužek pro ZŠ – J. Mraček

třídní učitelky: V. Mračková, L. Tomášková
24 dětí

Náboženství pro MŠ i ZŠ – L. Veselá

Sborový zpěv pro ZŠ – M. Čápová

Počítače pro ZŠ - J. Mraček

Kroužek AJ pro MŠ i ZŠ - M. Palušková

MŠ Zvíkov (Včeličky)
třídní učitelky:
24 dětí

E.

Máchová,

P.

Další informace, telefonní čísla aj. najdete na
www.zsamsstepanovice.cz

Chmelová

Granty:
Mgr. Sylvie Sedláčková – ředitelka ZŠ a MŠ

Škola zažádala o další (v pořadí již čtvrtý) grant s
názvem
Šablony I. - Moderní vzdělávání ve Štěpánovicích.
Na splnění podmínek grantu budeme mít 3 roky (od
1. září 2022 do 31. srpna 2025).
Projekt je zaměřen na kombinaci personální
podpory, profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání,
inovativní
vzdělávání
dětí
a
žáků.
Každý rok využíváme grant Ovoce a mléko do
škol.
Žáci školy dostávají zdarma (navíc k běžným
svačinám nebo obědům) ovoce, zeleninu a mléčné
výrobky.
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PRO ILUSTRACI FOTOGRAFIE ZE DVOU NOVĚ ZAŘÍZENÝCH TŘÍD:

Dvě nové třídy ve Štěpánovické školce a škole. – Snad se povedly a dětem to v nich půjde úplně samo. 👍
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Nová cvičení ve Štěpánovicích
Od října budou v nově zrekonstruované tělocvičně ve Štěpánovicích probíhat nová cvičení pro všechny. Vše
povede zkušený trenér Jan Mraček, který je vystudovaný trenér FTVS, hlavní reprezentační trenér
Taekwondo ITF, hlavní trenér Gladiators Gym Třeboň, několikanásobný mistr světa a Evropy
v Taekwondo.
-

Sportovní přípravka dětí 4-6 let – s dětmi se hrají převážně hry, ve kterých si osvojí techniky
různých bojových sportů. Při cvičení se učí správné koordinaci a pohybovým stereotypům

-

Bojové sporty pro děti od 7-15 let - navazující cvičení na přípravku, cvičení technik z jednotlivých
bojových sportů jako je MMA, Muay Thai, box, taekwondo, kickboxu. Vše v chráničích, na lapy
nebo při nácvicích na pytle tak, aby byla dodržena bezpečnost Vašich dětí. Jezdíme i na soustředění
a závody.

-

Kruhové tréninky – kondiční, vytrvalostní, silové tréninky zaměřené na procvičení celého těla.
Odnaučení špatným návykům při cvičení. kompenzace

-

Muay Thai – thajský box, asijský plnokontaktní bojový styl, při kterém se bojuje údery, kopy,
koleny i lokty. Trénujeme na rekreační i soutěžní úrovni.

Po domluvě je dále možnost soukromých tréninků pro jednotlivce i menší skupinky.
Rozvrh hodin a další informace na FB stránkách „Cvičení s Honzou Mračkem“ nebo na IG profilu
„Cviceni_Stepanovice“. V případě zájmu o hodiny v Sokolovně volejte na tel. 777 244 790.

Mgr. Jan Mraček

Poznámka redakce
Děkujeme všem, kteří přispěli do tohoto čísla zpravodaje svými články. Nadále si vyhrazujeme v
případě potřeby právo ke krácení a drobným úpravám příspěvků.
Ing. Jana Kučerová, kulturní výbor
Úřad obce Štěpánovice, obecni.urad@stepanovice.eu, tel.387 984 967
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