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Naše vesNice
Svéradice

Vážení spoluobčané,

Právě držíte v rukou červnové číslo svéradických novin, které 
vychází těsně před prázdninami a je opět celobarevné. Myslím, 
že se daří vychytávat nedostatky a prospěla i změna papíru. 
Snad dokážeme i dodržovat pravidelné rubriky a je určitě dobré, 
že místní spolky mají možnost se lépe zviditelňovat a trochu se  
i pochlubit svojí činností. Redakce bude jen ráda, když ji budete 
zásobovat novými články a fotografiemi. 

   Je pozitivní, že v obci vzniklo nové uskupení, které si dalo ná-
zev „Pacienti‟. Sdružení se snaží aktivně ovlivňovat společenské, 
kulturní i sportovní dění v obci. Každý měsíc členové vymýšlejí 
a organizují různé podniky, a to je v dnešní upospíchané době 
dobrý signál pro všechny občany naší vesnice, kteří se na tyto 
akce mohou přijít pobavit a odreagovat se. Před měsícem, kon-
krétně v sobotu 28. května, uspořádali Dětský den, který měl  
i večerní pokračování pro dospělé. Myslím, že to bylo velice po-
dařené a organizačně skvěle zajištěné.  Hlavní hodnoticí kriterium 
pro takové akce vždy je, jak početná byla účast, a tady je to jed-
noznačné: téměř šedesát dětí a přibližně stejný počet dospělých!
   Koncem května firma SILNICE Klatovy a. s. položila nový as-
faltový koberec na posledním neopraveném úseku silnice mezi 
Svéradicemi a Komušínem, patřící ještě do našeho katastrál-
ního území. Zbývající část této komunikace, která se nachází  
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v k.ú. Komušín, by mohla být opravena z iniciativy města 
Horažďovice v nejbližších letech.  Výše zmíněná firma ještě 
provedla v naší obci opravu výtluků na návsi a na přilehlých 
místních komunikacích a svoji práci odvedla velmi kvalitně. 
Ze strany obce jí patří poděkování.
   Dotace na nové fotbalové kabiny, o kterou jsme žádali mi-
nisterstvo školství a tělovýchovy v rámci operačního progra-
mu „Podpora sportu 2016‟, nám přidělena nebyla. Je to vel-
ká škoda, protože na tuto akci byl ještě rozjednán finanční 
příspěvek od FAČRu a náklady, jež by hradila obec, by tím 

pádem byly opravdu minimální. Teď nám nezbývá, než za-
žádat o prodloužení stavebního povolení, které nám koncem 
tohoto roku končí, a pokusit se o získání dotace v roce příš-
tím. Samozřejmě, že je tady ještě možnost provést pouze 
částečnou rekonstrukci, ale nevím, zda by to nebyly jen zby-
tečné investované finance do chátrajícího objektu, kterému 
by se jen o trochu prodloužila životnost. K tomu se ještě 
musí vyjádřit vedení fotbalového klubu a hlavně zastupitel-
stvo obce, jež má pochopitelně rozhodující slovo. 
   Velkým tématem tohoto roku je voda, a s ním i souvisejí-
cí otázka provozování vodovodu a kanalizace. Na posledním 
zasedání zastupitelstva bylo rozhodnuto ukončit spolupráci 
s firmou AQUA Šumava a současně zveřejnit záměr o hledá-
ní nového provozovatele s tím, že by se jednalo o kompletní 
provozování. To znamená i včetně výběru poplatků za vod-
né a stočné. Smlouva se současným provozovatelem má ale 
dvouletou výpovědní lhůtu a náš pokus o vzájemnou dohodu 
na vypovězení smlouvy k 31. 12. 2016 nebyl z jeho strany za-
tím akceptován. Naším hlavním důvodem pro ukončení spo-
lupráce s firmou AQUA Šumava jsou velké náklady na opravy  
a jejich časové provádění. Přesun techniky z Chudenína  
u Nýrska, kde firma sídli, je velice finančně nákladný,  
a když přihlédneme k tomu, že vzhledem ke stáří našeho 

vodovodního řadu bude oprav spíše přibývat, budou nákla-
dy na tuto činnost neustále stoupat. My potřebujeme firmu, 
která by byla co nejblíže naší obci a na naše požadavky, po-
kud možno, reagovala okamžitě. Jednání proto budou probí-
hat i v dalších měsících a věřím, že nějaká rozumná dohoda 
se brzy najde. 
Co však je jisté, ať už bude provozovatelem kdokoliv, je zvý-
šení ceny vodného. Aktuální cena je v současné době neu-
držitelná, a to zejména vzhledem k tomu, že podle zákona  
o vodovodech a kanalizacích musí každá obec doložit exis-
tenci fondu obnovy, do kterého se z kalkulované ceny bu-
dou odvádět určitá procenta. Další procenta pak odvádíme 
státu jako poplatek za čerpání podzemních vod, v součas-
nosti jsou to dvě procenta, ale připravuje se novela zákona, 
kde je navrženo procent osm! A když si vezmeme, že nás  
z největší pravděpodobností čekají další suchá léta, podoba-
jící se tomu loňskému, bude nutné s vodou zacházet úplně 
jinak, než to děláme v dnešní době. Jen pro zajímavost, když  
v květnu začalo letní počasí, stoupala spotřeba vody tak 
závratným tempem, že jsme byli skoro na úplném maxi-
mu a hrozilo vyhlášení úsporných opatření. Zalévání za-
hrádek by se ještě asi zvládlo, ale napouštění bazénů má-
lem způsobilo kolaps v zásobování pitnou vody pro občany.  
A to nikdo z nás určitě nechce. Nemám nic proti bazénům, ale 
když už je vlastníte a napouštíte je vodou z obecního vodo-
vodu, provádějte to postupně a pokud možno v nočních ho-
dinách. To je jediná možnost, jak nezpůsobit potíže ostatním 
našim spoluobčanům. Ještě zpátky k ceně vody; o konečné 
výši vodného se rozhodne pravděpodobně na říjnovém za-
sedání ZO a bude platit od příštího odpočítávaného období. 
   Před měsícem jsme požádali Odbor životního prostředí při 
Městském úřadu Horažďovice o přidělení statutu „významný 
krajinný prvek“ pro oblast vrchu Kostelík. Od tohoto odbo-
ru i od AOPK Plzeň máme v tomto plnou podporu a je velice 
pravděpodobné, že naší žádosti bude vyhověno. V této ob-
lasti totiž roste vzácná a chráněná rostlina vstavač kukačka 
(orchis morio).  Dle názoru odborníků se zde jedná o  typické 
místo pro utváření krajinného rázu Svéradicka, a proto chce-
me v nejbližší době nechat zpracovat projekt na revitalizaci 
a hned následně vše realizovat. Věřím, že toto území, v cel-
ku s nově rekonstruovaným Mlýnským rybníkem, se stane 
přitažlivým, a tím se i zvýší význam naší obce v rámci turi-
stického ruchu.

Přeji všem nádherné prožití letních prázdninových 
měsíců a hlavně: najděte si čas na pořádný odpočinek.

Václav dušek - starosta

ročník XIV / červen 2016
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Pracovní doba obecního úřadu

Úřední hodiny pro veřejnost:
PONDĚLÍ 07.00–14.00 17.00–18.00

ÚTERÝ–PÁTEK 07.00–14.00

PONDĚLÍ 07.00–14.00  17.00–18.00

ÚTERÝ 07.00–15.00

STŘEDA 07.00–16.00

ČTVRTEK 07.00–15.00

PÁTEK 07.00–14.00

Spolecenská rubrika
Červenec:
1. července BUZÍN František, čp. 146 71 let 
5. července FRÜHBAUER Václav, čp. 146 70 let
6. července ŠRÁMKOVÁ Jana, čp. 22 69 let
19. července BROŽ Bohuslav, čp. 131 73 let
20. července VĚTROVCOVÁ Anna, čp. 125 96 let 
21. července STRAŇÁKOVÁ Věra, čp. 58 77 let
22. července HRABÁK Jiří, čp. 27 84 let
23. července JIŘINEC František, čp. 30 70 let
23. července TICHÝ Petr, čp. 11 61 let
26. července HAMBÁLEK Jaroslav, čp. 106 69 let
26. července HOKROVÁ Miloslava, čp. 125 64 let
26. července ŠAJÁNKOVÁ Anna, čp. 119 65 let

Srpen:
1. srpna KOVÁŘÍK František, čp. 16 71 let
3. srpna KREJČÍ František, čp. 110 68 let
5. srpna BUBEN Josef, čp. 120 68 let
8. srpna DOLEŽALOVÁ Marie, čp. 139 67 let
9. srpna KOZLÍKOVÁ Marie, čp. 17 65 let 
14. srpna DUŠEK Václav, čp. 112 60 let
22. srpna ŠILHANOVÁ Helena, čp. 93 62 let
27. srpna KRLIŠ František, čp. 148 75 let

Vítáme nové obcánky Svéradic:
      14. 4. se narodila Anetka Němcová    
      14. 6. se narodil Mareček Heimlich
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 Na začátku června záchranářský vrtulník letěl pro 
pokrývače, který se při opravě střechy na technické 
budově areálu VOD Svéradice propadl do hloubky asi 
tří metrů.
 Dlouho plánovaný den dětí k závěru školního roku, 
uskutečněný místním Svazem žen v pátek 24. června, 
tentokrát v duchu námořníků a pirátů u svéradické-
ho „moře‟ (nově zrekonstruovaného Mlýnského ryb-
níka) se náramně vydařil. Přes dvacet dětí na několika 
stanovištích Kostelíka prošlo vědomostními otázkami  
o mořích a rybnících a zkouškou zručnosti při výrobě če-
pic námořníků i pirátů, lodiček z kůry a papíru, chobotnic  
a lovu harpunou na kreslené ryby. Závěrem proběh-
lo i přetahování lanem o čokoládový poklad v truh-
le. Děti si nejvíce užily plavbu v lodičce po rybníku 
s „námořním kapitánem‟ p. Zdeňkem Soukupem.  
O bezpečnost na břehu, rozdělání ohně, focení a jiné 
dovednosti se staral „námořní kapitán‟ p. Václav Hra-
bec. Protože bylo velké horko, některé děti si i zaplava-
ly a zařádily ve vodě. Závěrem u opečených buřtů byl 
dětem rozlévaný „námořnický rum‟, a jak jim ten čaj 
po štamprličkách chutnal.
 Ještě před vydatným víkendovým červnovým deš-
těm se nějakým „kouzlem přírody‟ propadl v parku 
u hřiště trávník do hloubky dobrých metr a půl. Sice 
díra to byla v průměru velikostí pánské boty, přesto se 
místnímu dospělému muži „podařilo‟ do díry vstoupit, 
naštěstí bez zranění i vystoupit. Díra byla druhý den 
zasypána zeminou. Zda tam prý kdysi býval příkop, 
nebo zda je to pozůstatek vedení starého přívodu vody 
ze studny do mateřské školy, se nezjišťovalo. Možná  
i to zmiňované kouzlo bylo příčinou zrady motorové-
ho plotostřihu, který se obsluze rozbil hned na začátku 
zakracování tamějšího živého plotu.
 Humanitární sbírka pro Diakonii Broumov z domác-
ností, skládající se z oděvů, lůžkovin, domácích potřeb, 
přikrývek, hraček, knih, časopisů, kabelek a obuvi se 
shromažďuje ve skladu MŠ od pondělí 27. června do 
3. července. Leták je vyvěšený na místě sběru a obec-
ním úřadu.
 Tradiční fotbalový Memoriál Františka Kozlíka se ne-
bude konat z důvodu rozpadu svéradické „staré gardy‟.
 O letošních letních prázdninách se může využít změn 
jízdního řádu autobusové dopravy linky č. 434060 

Chanovice–Slatina–Horažďovice, platných již od  
12. června. Tentokrát už „školní autobus‟, tedy ráno  
v 7.10 hod. ze Svéradic do Horažďovic, jede celoročně 
v pracovní dny a v pondělí, středu a pátek ještě přibyl 
další spoj s odjezdem v 11.51 hod. Odpolední spoj zů-
stává v 15.56 hod. Zpět z Horažďovic, kromě zažitých 
spojů, jede celoročně v pracovní dny v pondělí, středu 
a pátek ještě další spoj v 10.45 hod.
 Vodné se vybírá v hotovosti průběžně v úředních 
hodinách v kanceláři obce s termínem platby do kon-
ce září 2016.
 Obec Velký Bor srdečně zve do síně u Trčků na 
výstavu Kuchyně našich babiček, která byla zahájena 
slavnostní vernisáží 24. června.
 Hasičský den se uskuteční 9. července v prosto-
rách nohejbalového hřiště, kde se u občerstvení plá-
nuje mnoho dětských soutěží. Odměnou budou hod-
notné ceny.
 Tradiční nohejbalový turnaj se bude konat na nohej-
balovém hřišti 16. července.
 Zvýšenou pozornost je potřeba věnovat silniční-
mu provozu v obci Svéradice o prázdninách v sobotu 
30. července, kdy bude projíždět větší množství vozi-
del, a to z důvodu objížďky při uzavření silnice Komu-
šín–Horažďovice Předměstí a opačně při konání auto-
mobilových závodů RALLY AGROPA.
 Už několik let se na Tchořovickém letišti koná téměř 
každý měsíc (vždy v sobotu od rána) od března do lis-
topadu prodejní burza všeho možného z domácností, 
dílniček a různých rozmanitých sbírek, kočárků, sta-
rých hraček, odznaků, psacích strojů apod. Tedy něco 
už by za normálních okolností „letělo‟ do odpadu, ale 
pro sběratele nebo potřebného je to poklad. Stojí za to 
se tam podívat a dokonce je možnost posedět u roz-
manitého občerstvení. Aut zájemců je tolik, že zpáteč-
ní pochůzkou k tomu svému se zdá, že to už do Své-
radic není tak daleko. Právě na jmenovaném letišti se 
ke konci května konala také další akce, a to pátý slet 
ultralehkých letounů. Letošním hostem byl p. Martin 
Šonka, jeden z nejlepších akrobatických pilotů České 
republiky a světa.
 Redakční rada přeje všem občanům krásně prožité 
letní dny, pěknou dovolenou a dětem pravé prázdnino-
vé radovánky.                                                 -jka- 

Tradičně v poslední dubnový den na „čarodějnice‟ pro-
běhlo na naší návsi vztyčení májky. Jako každý rok, tak 
i letos vybral vhodný strom správce obecních lesů Vláďa 
Smitka a sám jej také porazil. Další náležitosti si už vzali na 
starost členové místního sboru dobrovolných hasičů, kteří 
strom dovezli na náves, zbavili větví a odkůrovali. Samotné 
postavení májky se již čtvrtý rok provádí za pomoci náklop-
ného zařízení a lana, které, připevněné za traktorem Vaška 
Šilhana ml., pomáhá vyzdvihnout strom do svislé polohy. 
Pro větší bezpečnost je vždy k dispozici manipulátor, profe-
sionálně ovládaný Romanem Kábou, který každý rok ochot-
ně zapůjčuje VOD Svéradice.  Májka bude dominantou naší 
návsi až do začátku září, poté bude poražena a její dřevo 
poslouží jako topivo v naší mateřské škole. 

lampionový průvod
Ten samý den v podvečer se uskutečnil lampiónový prů-

vod, jenž měl obnovenou premiéru v roce 2013 a šel se 
tedy již počtvrté za sebou. Zatímco před čtyřmi léty jsme 
se chlubili účastí sedmdesáti lidí, letos průvod čítal neuvě-
řitelných 130 účastníků, a to bez rozdílu věku. Samozřej-
mě, že ne každý nesl v ruce lampión, ale i tak je potěšitel-
né, jakou oblibu si tato akce získala. Ti nejmenší, kteří přišli  
v kostýmu čarodějnice, dostali na startu sladkou odměnu 
a starší pak na zahřátí „štamprličku‟ něčeho tvrdšího. Prů-
vod poté prošel vesnicí, a když se blížil ke „Vzácnému vrš-
ku‟, byla zde zapálena vatra, kterou připravil místostaros-
ta Jarda Korbel se svým kolektivem. Mezitím již bylo před 

Myslivnou připravené ohniště a postupně se tam většina 
účastníků začala přemísťovat. Čekaly je tam buřty připra-
vené k opékání a veškerý servis k tomu potřebný. Velký dík 
patří předsedovi místního Mysliveckého spolku p. Zdeňkovi 
Soukupovi, který vše profesionálně připravil a pak společ-
ně s Petrem Playerem ještě pohostil všechny žíznivce pří-
mo v Myslivně.   

svéradická heligónka 
2016 (2. ročník)

V sobotu 11. června se v sále kulturního domu uskutečnil  
2. ročník soutěže heligónkářů pod názvem SVÉRADICKÁ  
HELIGÓNKA 2016. Tuto akci připravila Heligónkářská liga ve 
spolupráci s obcí Svéradice a součástí bylo i vystoupení tem-
peramentní „Toulavé kapely‟ Josefa Janouška. V programu 
se představilo celkem 15 účinkujících, a to jak jednotlivců, tak  
i dvou až čtyřčlenných skupin. Každý z přihlášených zahrál po-
vinně tři písničky a diváci pak po skončení soutěžní části napsa-
li na kupón pořadové číslo heligónkáře (popř. skupiny), jehož 
vystoupení na ně udělalo největší dojem – tzv. cena sympatie. 
Po sečtení hlasů se na třetím místě umístil pan Josef Lhotecký  
z Nemějic u Bernartic, druhý skončil Jakub Komrska z Malenic  
a vítězství si odneslo čtyřčlenné uskupení ze Strakonic Prácheň-
ská heligónka. Vítězové nadchli všechny přítomné a diváci si vy-
nutili ještě několik písniček navíc. Ti, kteří se umístili na prvních 
třech místech, dostali na památku krásný keramický hrneček  
s logem „Svéradická heligónka 2016‟. Mimo soutěž vystoupil 
talentovaný šestiletý muzikant Jakub Věchtík z Holkovic a jeho 
produkce na akordeon vyvolala dlouhý a bouřlivý potlesk. Malý 
Kuba hraje teprve jeden rok a je neskutečné, co se za tak krát-
kou dobu naučil – klobouk dolů před jeho výkonem!

ZajímaVosti, události, stříPky… akce V oBci

stavění májky
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Poslední dubnový víkend skončilo jarní úspěšné tažení na-
šeho „A‟ mužstva a stalo se to bohužel v domácím zápase 
s rezervou Rokycan. Hosté, kteří se nacházeli v sestupovém 
pásmu, přijeli posíleni o hráče divizního „áčka‟ a uštědřili nám 
krutou porážku v poměru 2:5. Za týden jsme jeli do Mýta, kte-
ré se celou sezónu pohybuje na sestupových příčkách, a če-
kalo se, že se opět dostaneme na vítěznou vlnu. Skutečnost 
však byla jiná a tento zápas, který jsme prohráli 1:2, můžeme 
zhodnotit jednou větou „Arbitři dobře věděli, kdo body potře-
buje více‟. Následující víkend, po tzv. ledových mužích, jsme 
v chladném počasí hostili jednoho z favoritů celé soutěže,  
TJ Rozvadov, a po kvalitním výkonu jsme uhráli remízu 
0:0. Ve střelbě PK jsme potvrdili, že je to naše ob-
líbená disciplína; naši střelci byli o jeden gól lepší, 
a proto jsme brali bod navíc. 

V dalším kole nás čekal výjezd do Domažlic  
a ani v tom nejhorším snu by nás nenapadlo, co 
nás tam čeká. Domácí posílená rezerva nás doslo-
va rozstřílela a na konci zápasu výsledková tabule uka-
zovala neskutečné skóre 7:1. Na takový zápas je třeba rychle 
zapomenout. Jenže za týden nás čekal doma aspirant na po-
stup, TJ Přeštice, to znamená další zápas z kategorie těžkých. 
Tentokrát jsme herně nepropadli, ale soupeř byl nad naše síly  
a po velkém boji jsme nakonec prohráli 2:4. Náladu jsme si 
trochu vylepšili o sedm dnů později na hřišti TJ Sokola Lhota, 
kde jsme podali výborný výkon a ještě 8 minut před koncem 
jsme vedli 1:0. Nakonec v základním čase skončil zápas plich-
tou 2:2 a po dlouhé době jsme neuspěli v penaltovém rozstře-
lu. Bod se soupeřem z předních míst tabulky jsme však brali 
všemi deseti. 

O druhém červnovém víkendu jsme hráli opět venku, a to 
na hřišti SSC Bolevec. Našim se západ nepovedl a oslabe-
nému soupeři podlehli 3:1, a to i přesto, že domácím chybě-
lo několik hráčů základní sestavy a poslední půlhodinu hráli  
v deseti. Velká škoda, tady se měly udělat body. Poslední 
zápas sezóny jsme odehráli v sobotu 18. června doma pro-
ti Lubům a rozloučili jsme se výkonem, který byl asi jeden  
z nejhorších v tomto ročníku. Hosté v silně improvizované 
sestavě vyhráli celkem snadno 2:4 a nás tento výsledek po-
slal na konečné desáté místo. To je umístění, na které jsme 
před začátkem soutěže ani nepomysleli, a proto v konečném 
kontextu musíme brát tuto první sezónu v krajském přeboru 
jako velmi úspěšnou. 

„Béčko‟ v závěru dubna pokračovalo v záchranářských pra-
cích a na zápas s posledním Švihovem jelo optimisticky naladě-
no. V zápase jsme dvakrát vedli, ale nakonec jsme byli rádi za 
remizu 2:2, která po prohře na penalty znamenala zisk jednoho 
bodu. To znamenalo, že o týden později jsme potřebovali před 
domácími diváky v každém případě porazit Duklu Janovice „B‟. 
To se nakonec povedlo a zlepšený výkon znamenal jednoznač-
nou výhru 4:0. V dalším kole nás čekala cesta do Chudenic, kde 
se ambiciózní domácí tým netajil se svými plány na postup do 
okresního přeboru. Rozhodnuto bylo už po prvním poločase, 
kdy se proti nám hrály dva pokutové kopy a nikdo vlastně ne-

věděl, za co? Konečný výsledek zněl 4:1 pro domácí – bez 
komentáře! Další víkend jsme hráli opět doma a opět 

doma za tři body! Výhra 2:1 nad Bezděkovem byla 
těžce vybojována a o to větší byla radost na konci. 

Za týden nás na hřišti v Rabí čekaly skoro již jis-
tě postupující Budětice, a ty v domácím prostředí 

body neztrácejí. Naše mužstvo potvrdilo, že je v dob-
ré pohodě, a po celých devadesát minut drželo s favoritem 

krok. Konečných 4:4 bylo pro hráče Budětic zklamání a ještě 
větší zklamání jim přinesla střelba PK, kterou jsme opět zvládli 
lépe a vezli tak domů dva body. Penalty jsme zahrávali i o dal-
ším víkendu v domácím zápasu s Mochtínem „B‟ a tentokrát 
to už nevyšlo. Po remíze 1:1 v základním čase jsme si tak do 
tabulky připsali jeden bod, a ten znamenal pro náš tým defi-
nitivní záchranu v tomto ročníku III. třídy. Poslední zápas na 
domácí půdě sehrálo béčko v neděli 12. června a po dobrém 
výkonu zvítězilo nad Zavlekovem 1:0, když se proměnila pou-
ze jedna z mnoha vypracovaných šancí. V posledním kole če-
kal naší rezervu výlet do pohraniční Železné Rudy a v zápase, 
ve kterém o nic nešlo, po divoké přestřelce odešla poražena  
v poměru 5:6. Pro konečnou tabulku to znamenalo, že „B‟ tým 
obsadil jedenáctou příčku a i tady celkové umístění můžeme 
hodnotit kladně. 

Starší přípravka se na jaře zúčastnila 7 soutěžních turnajů 
a sehrála celkem 21 zápasů. V celkovém hodnocení skončila 
pouze za přípravkou Klatov, a to jen díky tomu, že jí byly kon-
tumovány výsledky úvodního turnaje za špatně připravený zá-
pis. A právě v tomto turnaji vyhrála všechny tři zápasy, což by 
v celkovém hodnocení znamenalo 9 bodů a s největší pravdě-
podobností také 1. místo. Ale i tak můžeme být s výsledky na-
šich malých fotbalistů spokojeni a přejeme jim, aby si stejně 
dobře vedli i v nadcházející sezóně.                            -vdu-

Pedagogové mateřské školy pracovali podle školního vzdě-
lávacího programu „Z pohádky do pohádky‟, který je zpraco-
vaný pro všechny věkové skupiny dětí, které navštěvují MŠ. 
Dětem nabízíme nadstandardní výuku v kroužku „Angličtina 
hrou‟. Rodiče tohoto nadstandardu mohou využít, ale nemu-
sí. Kroužek žádným způsobem nezasahuje do vzdělávání dle 
školního vzdělávacího programu.

V březnu proběhla kontrola CSI, nebyly zjištěny žádné ne-
dostatky.

K zápisu pro šk. rok 2016/2017 se dostavilo více dětí, než 
povoluje kapacita Mateřské školy. Dle uvážení jsme přijali dvě 
děti nad stav, které budou mít nepravidelnou docházku za 
dítě, které v ten den není přítomno v mateřské škole. MŠ bude 
navštěvovat 14 děvčat a 11 chlapců.

akce v průběhu roku
PodZim

V mateřské škole se uskutečnilo mnoho akcí a setkání. V září 
sportovní dopoledne Na Lipkách v Horažďovicích, nábor fot-
balistů a hudební dopoledne ve školce „Rytmická školička‟.  
V říjnu jsme dodrželi tradici pečení posvícenských hnětynek. 
V listopadu pak proběhlo divadelní představení „Dášenka čili 
život štěněte‟ a uspořádali jsme zahradní slavnost pro širší ve-
řejnost „Uspávání broučků‟. Během vycházek jsme pouštěli 
draka a obdivovali barvy podzimu. Adventní čas jsme věnova-
li tvořivé keramické dílně s rodiči, děti dále vystoupily na akci 
„Rozsvícení vánočního stromu‟. V prosinci jsme se zúčastni-
li výchovného hudebního koncertu „Svátky, zvyky a tradice‟. 
Zapojili jsme se do akce „Vypouštění balónků‟, zavítal k nám 
Mikuláš, anděl a čert. 

Zima
Vánoční program s koledami přinesl trochu klidu a pohody 

v adventním shonu a pak už přišel tolik očekávaný Ježíšek.  
V lednu jsme opět navštívili divadelní představení v Horaž-
ďovicích „Brouk Pytlík“ a těšili se na sníh, který nepřicházel.  

V únoru se dětem líbil výukový program v Přírodovědné stani-
ci v Horažďovicích „Zimní spáči‟ a proběhl oblíbený maškarní 
bál. V březnu jsme odstartovali plavecký výcvik pod vedením 
zkušených plaveckých instruktorů, který trval až do 4. května. 
Mezitím se konala další tvořivá dílna rodičů a dětí, která již za-
váněla jarem. Během března zavítaly dvě pohádky k nám do 
školky „Příběhy kočky Micky‟ a loutková pohádka s názvem 
„Sedmiklásek‟. 

jaro
Také v dubnu k nám zavítalo maňáskové divadlo s pohád-

kou „O Budulínkovi‟, „Budka v poli‟ a „Máša a medvěd‟. Veli-
ký úspěch měla návštěva policie ve školce. Děti si vyzkouše-
ly dýchat do detektoru na alkohol, zkusily v ruce držet zbraň, 
oblékly se do neprůstřelné vesty, byly jim sejmuty otisky dla-
ní a bot, a to vše pro ně bylo nevšedním zážitkem. Pálení ča-
rodějnic jsme využili jako další téma pro tvořivou dílnu rodičů 
s dětmi. Uskutečnilo se pěkné odpoledne, kdy rodiče s dět-
mi tvořili z různého materiálu čarodějnice, potom děti měly 
připravené pohybové aktivity v tělocvičně i na školní zahradě  
a odpočinuly si u opékání buřtů. Oslava Dne matek a vystou-
pení dětí v kulturním domě ve Svéradicích se konala 7. květ-
na v sobotu odpoledne. Besídka byla dobře přijata veřejnos-
tí a místním občanům děkujeme za účast. V květnu jsme si 
udělali výlet k hasičům do Horažďovic a pro velký úspěch ješ-
tě jednou do Přírodovědné stanice v Horažďovicích. Tentokrát 
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Školní rok 2015–2016 v mŠ svéradice

Blíží se začátek prázdnin a s ním i konec školního roku 2015–2016. V mateřské škole bude provoz ukončen  
v pátek 8. července a začínáme v pondělí 29. srpna 2016. Ve školním roce 2015–2016 bylo zapsáno 
25 dětí. do základní školy v chanovicích, horažďovicích a Blatné odchází 5 dětí.
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na venkovní prohlídku zvířátek. 24. května jsme se naposle-
dy rozjeli do Horažďovic za pohádkou „O kocouru Mikešo-
vi‟. Den dětí jsme oslavili pohádkovou turistickou cestou za 
poznáním okolí, hrou Šipkovaná a opékáním buřtů. Všechny 
akce se dětem moc líbily. Na konec školního roku děti zhléd-
ly pohádku a nastalo loučení s předškoláky a pasování na 
školáka pod vedením herců z divadla „Divadélko z Bedny‟. 
Akce si fotíme a fotografie umisťujeme na webovou stránku  
www.skolaceksve.rajce.net

dalŠí aktiVity
Zapojili jsme se také do výtvarné soutěže Rachanda, „Co dá-

váš, to se ti vrátí‟. Dále jsme se zúčastnili Veřejné sbírky Fond 
Sidus. Výnos je určen na vybavení dětských zdravotnických 
zařízení. V MŠ také proběhlo Preventivní screeningové vyšet-
ření zraku.

Obě paní učitelky během školního roku absolvovaly několik 
odborných seminářů a kurzů v rámci Dalšího vzdělávání peda-
gogických pracovníků.

Během školního roku jsme zmodernizovali učební didaktické 
pomůcky a také nábytek. Zakoupili jsme pro odpočinek dětí  
i k hrám nový gauč, do chodeb nové barevné šatny. Starý fo-
toaparát byl vyměněn za nový, zrovna tak multifunkční tiskár-
na. Během letních prázdnin se nám školní zahrada rozroste 
o zahradní domek, který bude sloužit ke hrám a k úschovně 
venkovních hraček. Zahradní domek si z úspor bude hradit 
Mateřská škola.

Děkujeme rodičům, kteří se zapojili do akcí školy, za spon-
zorské dary a těšíme se i v příštím roce na spolupráci s rodiči 
a zřizovatelem školy.

Za kolektiv mŠ svéradice
naďa klasová–ředitelka

Okrsková soutěž se konala po dvou letech opět na fotba-
lovém hřišti ve Velkém Boru; z našeho sboru se jí zúčastnila 
všechna družstva – muži, ženy a děti. Připravovali jsme se 
na ni o víkendech celý měsíc květen a v sobotu 21. května 
jsme vyrazili v dobré náladě směrem Velký Bor.

Na slavnostním nástupu jsme si připomněli letošní 125. 
výročí založení místního hasičského sboru a hned na to nás 
čekalo nepříjemné překvapení. Zjistili jsme, že baterie naší 
mašiny je úplně vybitá! Ochotně nám pomohli hasiči ze Sla-
tiny, baterii jsme oživili a mohli jsme se pustit do soutěžení.

Největší radost nám udělaly naše děti, jejichž družstvo 
v čele se strojníkem Václavem Šilhanem ve složení Honza 
Písečný, Jarda Korbel, Láďa Korbel, Kuba Jiřinec, Kristína 
Kollouchová, Fanda Marc a Martin Vokatý vybojovalo krás-
né první místo a obhájilo tak své vítězství z loňského roku. 
Družstvo Slatiny porazili s velkým rozdílem, a tak po skon-
čení létaly špunty vítězného šampaňského.

Ženy nastoupily ve složení Jindřiška Doláková, Jana Dvo-
řáková, Martina Glubišová, Jana Fišerová, Hanka Korbelová, 
Tereza Šmrhová a Jitka Vokatá a i přesto, že celý požární 
útok proběhl bez většího zaváhání, na více než na posled-
ní místo to nestačilo. Děvčata z ostatních vesnic se před-
vedla ještě lepšími výkony, a tak všechna družstva skončila 
před námi – na 1. místě Velký Bor, druhá Slatina i třetí Je-
tenovice.

Muži (Václav Šilhan, Honza Písečný, Tomáš Valach, Lukáš 
Petřík, Jakub Vlček, Zdeněk Dolák, Miloš Vít, Martin Klas) 
nepředvedli v požárním útoku to, co měli natrénováno, 
možná i vinou jedné uvolněné helmy, jejich čas 61,1 sec. 
byl vůbec nejhorší ze všech. Ani štafetou se jim nepodařilo 

Májku, kterou každý rok staví svéradická chasa v předve-
čer 1. máje a jež pak zdobí svéradickou náves, zná jistě kaž-
dý. Mnozí ještě znají pochoutku májku, kterou si lze zakoupit 
v místním obchodě, ale impozantního brouka majku obecnou 
zná asi málokdo.

Pravděpodobně díky mírné zimě jsem se s tímto zajímavým  
a chráněným broukem setkal ve Svéradicích již počátkem břez-
na. Jeho obvyklý výskyt ale spadá do měsíce dubna až června, 
kdy se můžeme s majkou setkat, třeba jak se nemotorně ba-
tolí přes cestu nebo se pase na mladé trávě. Majka obecná je 
býložravá, obývá hlavně teplé a suché oblasti České republiky 
a nejčastěji se vyskytuje na střední a jižní Moravě. V Čechách 
je její výskyt jen místy a je zde výrazně vzácnější. Jedná se  
o poměrně velkého kovově lesklého, černého, nelétavé-
ho brouka s nápadně krátkými do stran roztáhlými krovkami  
a velkým podlouhlým zadečkem. Její velikost se pohybuje asi 
od 12–40 mm a samička je vždy mohutnější než sameček. Vý-
voj majky je velmi složitý a zajímavý a po řadu let byl pro ento-
mology velkou záhadou. Samička klade na jaře mělce do země 
velké množství vajíček (několik tisíc), z kterých se líhnou larvy 
(tzv. triungulini), které mají na konci chodidla tři drápky. Velké 
množství vajíček je potřebné, protože larvy procházejí složitým 
vývojem, ke kterému potřebují hostitelský hmyz, a proto také 
většina potomstva zahyne ještě dříve, než dospěje. Z vajíček 
se líhnou asi 2 mm velké larvy, které šplhají po stéblech trav 
nebo i na keříky a čekají nejčastěji na květech, až přiletí nějaká 
samotářská včela sbírat potravu. Na ni se přichytí svými dráp-
ky a nechají se odnést do jejího hnízda, kde parazitují a probí-
há jejich další vývoj. 

V hnízdě samotářské včely zahubí larva majky včelí plod  
a živí se její potravou z nektaru a pylu. Dále se změní v ne-
pohyblivou nepravou kuklu (zvanou odborně pseudochrysalis)  
a po čase se tato nepravá kukla opět přemění v larvu, která 

však už nic nežere a v tomto stadiu často přezimuje. V krátké 
době se pak změní tentokrát v pravou kuklu, z které se líhne 
již dospělý brouk. Vývoj je to opravdu složitý a říká se mu nad-
proměna (hypermetabolie). Dříve se majky vyskytovaly hojně, 
ale s úbytkem samotářských včel se stávají stále vzácnějšími  
a další velkou ránou v jejich životě je velké užívání umělých 
hnojiv a insekticidů v zemědělství.

Majka obecná je stejně jako její příbuzní jedovatý brouk, který 
při vyrušení roní z kloubů nožek výpotek s obsahem kantharidi-
nu. Kantharidin je silný olejovitý jed, který odrazuje predátory, 
kteří by si chtěli na baculatých majkách pochutnat. Při neopa-
trné manipulaci s majkou může tento jed zanechat i na lidské 
kůži u citlivých jedinců svědivé puchýře, ale nemusíme se těch-
to brouků obávat, pokud se jich nebudeme dotýkat! V místech, 
kde se majky vyskytují, jsou zachovány dobré přírodní podmín-
ky i pro další drobné druhy hmyzu. Do čeledi majkovitých celo-
světově přísluší asi 3000 známých druhů. Jde o tvarově znač-
ně různorodé brouky, jejichž nejmenší zástupci měří jen několik 
mm a největší 8 cm. U nás v České republice je celkem zjiště-
ných 14 druhů majek, z toho již 5 je považováno za vymizelé. 
Zbývající jsou většinou velmi vzácní a jejich výskyt je již omezen 
téměř výhradně na stepní lokality jižní Moravy. Všechny druhy 
u nás jsou zákonem chráněné.                     Václav strolený

okrsková hasičská soutěž Velký Bor

svéradická májka a majka

své umístění vylepšit, a tak i oni tentokrát obsadili poslední, 
sedmé místo. Pořadí po obou disciplínách bylo následující: 
1. Defurovy Lažany, 2. Slatina, 3. Velký Bor, 4. Velký Bor – 
smíšené družstvo, 5. Chanovice, 6. Jetenovice, 7. Svéradice.

Poslední kategorií byli veteráni, té ze zúčastnili již tradičně 
jen hasiči ze Slatiny.

Při závěrečném nástupu jsme převzali diplomy a naše děti 
i vítězný pohár, všichni jsme se rozloučili s přáním, abychom 

se příští rok zase sešli. Celá soutěž proběhla za hezkého po-
časí, v přátelské atmosféře, celkově to bylo příjemně strá-
vené odpoledne. Podpořit nás přijeli i naši rodinní příslušníci 
a přátelé. Naší mládeži se dařilo a všichni jsme z toho měli 
radost. Ani ostatní nezklamali. I když jsme „získali‟ jen dvě 
poslední místa, všichni soutěžili naplno, jen nám asi chybě-
lo trochu víc štěstíčka. Domů jsme se vraceli se závazkem, 
že příště máme co vylepšovat.           jindřiška doláková

Zleva stojí: láďa korbel, Zdeněk dolák, Václav Šilhan, 
tomáš Valach, hanka korbelová, honza Písečný, 
jindřiška doláková, jitka Vokatá, martina Glubišová, 
jana dvořáková, jana Fišerová. sedící: kristína 
kollouchová, kuba jiřinec, jára korbel, Pavlík dvořák
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služBy V oBci
holič – každý lichý týden ve čtvrtek od 17.00 
hodin „ordinuje‟ již několik let na Obecním úřadě 
pan Václav Kestner z Horažďovic.

kadeřnice – svoje kadeřnické umění u nás nabízí 
paní Stanislava Hájková ze Sušice a objednávky 
vyřizuje na čísle 606 327 997.

masérka – masérské služby je možné si objednat 
na čísle 731 055 655 u paní Boženy Říhové, která  
k nám dojíždí z Nalžovských Hor. 

Pedikérka – tuto službu zajišťuje vždy usměvavá 
paní Ladislava Denková z Pačejova-nádraží  
a objednávat je možné na čísle 606 406 445. 

VýBěroVé říZení
Od 20. června až do 20. července do 14.00 hodin 

probíhá veřejná výzva na místo účetní zdejšího obec-
ního úřadu. Paní Jindřiška Kalabzová odchází k datu 
28. září letošního roku do řádného důchodu a sama 
se rozhodla dál nepokračovat. Toto řízení probíhá  
v dostatečném časovém předstihu tak, aby se moh-
la nová zaměstnankyně dostatečně zapracovat a se-
známit se s rozsahem agendy, kterou bude mít na 
starosti. Samotné podmínky jsou vyvěšeny na úřední 
desce i na obecních webových stránkách. Z došlých 
přihlášek bude starostou obce vybrána ta, která bude 
nejvíce splňovat požadovaná kritéria. Pracovní doba 
nové účetní je zatím stanovena na 30 hodin týdně.

FaceBook – noVé stránky oBce
Na posledním zasedání zastupitelstva obce bylo od-

souhlaseno zvýšit propagaci a zájem o dění v obci zří-
zením stránky na sociální síti Facebook. Tuto strán-
ku již před měsícem založil Josef Smitka ml. a až do 
schválení zastupitelstvem byla vedena jako neoficiální. 
Jejím správcem se stal automaticky její zakladatel, kte-
rý na ní bude ukládat veškeré příspěvky o dění v obci. 
Účelem je sdružovat informace o akcích a událostech, 
které se budou konat nebo se již konaly v naší obci.

https://www.facebook.com/obecsveradice/?ref=aymt 
homepage_panel

Prostřednictvím této stránky tak můžeme i vzájem-
ně komunikovat. 

Práce Pro oBec
K 31. červnu skončil se zdravotních a časových dů-

vodů s prácemi pro obec pan Václav Hrabec, který 
měl na starosti práci s křovinořezem a chemické po-
střiky. Na Vencu jsme se mohli ve všech směrech spo-
lehnout a svoji práci odváděl vždy velice kvalitně. Za 
jeho dlouholeté působení mu patří velké poděkování  
a všichni věříme, že když se někdy vyskytne něco 
akutního, nenechá, jak se říká, obec „ve štychu‟. 
Jsme moc rádi, že všechny jeho povinnosti ze dne na 
den převzal Josef Jiřinec, a tím nevznikla žádá pra-
covní prodleva. O šikovnosti a zručnosti Pepíka víme 
z doby, kdy zastával funkci místostarosty, a tak je jis-
tota, že bude vše profesionálně zvládnuto. 

 
elektronická dražBa
Na svém květnovém zasedání rozhodlo ZO, že se jako 
obec zúčastníme elektronické dražby týkající se stav-
by na návsi, dům č.p. 47 (bývalý MNV, později prodej-
na CATRIN) a pozemku p. č. St. 50, jehož je předmět-
ná stavba součástí. Obec již složila dražební jistotu  
a samotná dražba proběhne dne 29. června. V přípa-
dě, že se obci podaří tento objekt získat, budeme se 
snažit najít jeho nejvhodnější uplatnění. Ve hře je ně-
kolik variant. 

 
tříděný Plast – doPlnění

Ne každý občan asi ví, že do kontejnerů na plast 
se můžou házet plechovky od potravin, nápojo-
vé plechovky, nádoby od kosmetiky a další men-
ší kovové obaly. Kontejnery v naší obci jsou opat-
řeny patřičnou nálepkou s výše uvedenými údaji. 
Důležité ale je, aby vhazované obaly byly zbaveny 
zbytků potravin a všech nečistot. V rámci kvalitní-
ho třídění odpadů je dobré si toto pamatovat a také  
dodržovat.

Samozřejmě není možné si nevšimnout, jak takto zásad-
ní téma posloužilo k úplně jiným účelům, než ke kterým by 
primárně sloužit mělo. Období častých voleb se blíží, po-
litická agitace se přiostřuje a lze očekávat, že politici bu-
dou chtít uzmout na každé možné příležitosti kus žvance  
k demonstraci své síly, ovšem pokládám za zcela nešťast-
né, pokud se politická kampaň zvrtne na úkor nezávis-
losti policejního aparátu země a na úkor diskuze, která 
by takovou důležitou reformu měla provázet. Nová úprava  
v podstatě přináší několik změn, ovšem největší bitva se 
rozpoutala ohledně sloučení dvou pilířů policie postihují-

cích nejsložitější a nejdůležitější kauzy – Útvaru odhalová-
ní korupce a finanční kriminality (protikorupční či ÚOKFK) 
a Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (protima-
fiánský či ÚOOZ). Obě tato špičková oddělení budou od  
1. srpna spadat pod nově vytvořenou Národní cen-
trálu boje proti organizovanému zločinu, přičemž  
v průběhu několika let by měl vzniknout Národní kriminální 
úřad jakožto zastřešující instituce. 

Dle mého názoru skýtá reforma jak negativa, tak pozi-
tiva. Kladným přínosem je přidělování a organizování pří-
padů z jednoho místa, tudíž nebude docházet k překrývá-
ní působností obou oddělení a rovněž bude umožněna je-
jich lepší kooperace. Naopak velké záporné hledisko vidím 

v soustředěnosti moci nad citlivými kauzami do jedněch 
rukou, a tím potenciální manipulaci dosazování policisty 
do této pozice. Pokud totiž tento vedoucí nebude přidě-
len nestranně, paradoxně se projeví opačný efekt a zvýší 
se prostor pro korupční jednání politiků, kteří budou mít  
s ředitelem jednotného útvaru „dobré vztahy‟. To je ob-
rovské riziko a až čas ukáže, zda se negativní aspekty pro-
jeví či nikoliv a zda změna vedla ke zlepšení práce policie 
na stěžejních případech.

Na elitních útvarech policie stojí dodržování právní-
ho řádu a veřejný pořádek, pokud jde o sofistikova-
nou kriminalitu, jakou je například organizovaný zlo-
čin, terorismus, hospodářská kriminalita, kybernetic-
ká kriminalita apod. Každá reforma takových útvarů je 
proto citlivou záležitostí a musí podléhat důsledné pří-
pravě a diskuzi a řídit se principy nezávislosti, nestran-
nosti a dalšími. Nedostatek dodržování těchto nepsa-
ných zásad se projevil na obou stranách konfliktu,  
a to v nadstandardních vztazích mezi ministrem financí  
a šéfem ÚOOZ na straně jedné a nepřipraveností reformy, 
proti které vystupuje mnoho policistů i státních zástupců, 
na straně druhé. Všechno poté bohužel vyvěrá v politický 
boj o policii samotnou. Na všem špatném je však i něco 
dobrého, v tomto případě veřejná diskuze nad možnými 
dopady reformy a tím i tlak vytvářený veřejností na politi-
ky, kteří si pak dobře rozmyslí, jaké kroky podniknou, aby 
nebyli ve volbách spláchnuti voličstvem v zapomnění. Rov-
něž se v těchto vypjatých situacích ukáže, kteří politici je 
umějí zvládat. Zde se obě strany projevily jako neschopné 
ovládat své jednání v případě, kdy je na ně vyvíjen poli-
tický tlak, a tak důležitou diskuzi o nové úpravě nahradilo 
osočování, vyhrožování pádem vlády a mnoho planých řečí, 
které nemohou přinést nic pozitivního.

 josef smitka ml.
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reorganizace policie
Pro aktuální číslo našich novin se nabízela dvě stěžejní témata, která momentálně hýbou 
českou republikou – „Brexit‟ a reorganizace policie. Protože první jmenované je spíše 
založené na subjektivních pocitech lidí a navíc češi samotní výsledek nemůžou ovlivnit, 
vybral jsem druhé zmiňované, které může mít dopad na všechny obyvatele republiky  
a zahýbat s voličskými preferencemi v nadcházejících volbách. rovněž se domnívám,  
že lidé vnímají pouze politické zákulisní hry, ovšem informace o (ne)vhodnosti změn,  
které má reforma přinést, se k nim již nedostanou.

10 ročník XIV / červen 2016

... velké záporné hledisko vidím  
v soustředěnosti moci nad citlivými 
kauzami do jedněch rukou, a tím 
potenciální manipulaci dosazování 
policisty do této pozice.
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 sobota 9. července
  15.00 hodin
hasičský den 
- soutěže družstev a jednotlivců  

v různých disciplínách v prostoru 
současného nohejbalového hřiště

- pořádá SDH Svéradice

 sobota 16. července
  09.00 hodin

nohejBaloVý turnaj trojic 
- přihlášky na tel.: 731 808 132 

nebo na facebooku 
- obec Svéradice ve spolupráci s FK
 
 sobota 23. července
  14.00 hodin
memoriál F. PaVloVského  
a j.smitky 
- fotbalové zápasy různých  

mužstev z klubů FK Svéradice  
TJ HAAS Chanovice

 víkend 26.–28. srpna
Bartolomějská Pouť 
- bohatý kulturní a sportovně-

-společenský program od pátku 
do neděle 

 sobota 9. července
Zahradní pětiboj – ping-pong, 
nohejbal, střelba, bowling  
a jízda na kole dvojic
- celodenní akce
- pořádá MC HOUBA

 sobota 23. července
jmeniny města 
- celodenní akce bude probíhat  

na různých místech Horažďovic
- pořádá město Horažďovice

 neděle 31. července
  15.00 hodin
PoseZení s Písničkou 
- hraje RELAX – KD Horažďovice 

 sobota – 6. srpna
  10.00 hodin
Zářečský želeZný muž 
- 22 km kolo, 2,5 km běh, 800 m 

kanoe, 15m přelanění, střelba ze 
vzduchovky

- pořádá MC HOUBA

 sobota 27. srpna
PiVní slaVnosti
- ochutnávky piv vybraných  

pivovarů
- pořádá MC HOUBA

 neděle 28. srpna
  15.00 hodin
PoseZení s Písničkou
- Heligónky Aleše Rusňáka  

KD Horažďovice

 sobota 2. července 
  09.45 hodin
den řemesel
- řemeslné dovedností Plzeňského 

kraje – zámecký areál a skanzen 

 sobota 9. července
  18.00 hodin
kuBelíkoVo trio
- koncert význ. hudebního tělesa 
- zámecký areál Chanovice

 pátek 29. července
  20.00 hodin
noc na karlŠtejně 
divadelní představení
- TYJÁTR Horažďovice
- zámek Chanovice

 sobota 30. července
  13.00 hodin
memoriál l. duchoně
- hasičská soutěž – cvičiště  

v Defurových Lažanech, následně 
veselice s hudbou

 pátek 19. srpna
  19.00 hodin
koncert musical  
FriendshiP 
- moderní skladby v úpravě pro 

housle, kytaru a klavír v podání 
mladých hudebníků

- zámecký areál

sVéradice

horažĎoVice

chanoVice


