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SLOVO STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané,
moc Vás všechny zdravím, tentokrát z dalekého zámoří.
Tady v Arkansasu v USA je 22°° hodin, zatímco u ná s
doma je pět hodin ráno a začíná svítat. Je to náhoda, nebo
příjemný osud, že městečko, kde jsem nyní hostem, má
stejně obyvatel, jako naše malebná Chodová Planá. Ještě
před chvilkou jsem seděl u grilu s ředitelem místní
devítileté školy spojené s gymnáziem, ale bez lahodného
piva i vína. Tato část Spojených států je přísně prohibiční a
jakýkoli alkohol se prý prodává jen ve speciálních a asi
dobře utajovaných prodejnách. Nikde jsem je nenašel a
každý dělal, že neví nač se ptám. Jinak však stejně
usměvaví a příjemní lidé se stejnými problémy a starostmi,
jako tam u nás doma. Jen máloco naznačuje, že je mezi
námi více než 10 tisíc kilometrů. Snad jen jedna malinká
zvláštnost. Nevím, zda z vůle státu, či církve je zde v neděli
zapovězena práce, která by hlukem rušila nedělní klidnou
pohodu. Takže v neděli žádné sekačky, ani motorové pily.
Kdoví, možná bychom se nad tím také mohli zamyslet.
Cestou sem do bohem zapomenutého městečka
na jihu Spojených států jsem pozdravil i město, které nikdy
nespí a kde se potkávají kultury a národy celého světa.
New York, město, kde vedle sebe žije finanční a kulturní
velkosvět spolu s čínskou či italskou prostou kulturou a
vzájemně si nepřekáží, ba naopak se respektují a váží si
jeden druhého. Jsou si vědomi, že se navzájem potřebují a
nic si vzájemně nevnucují ani nezávidí. Proto je tam možno
potkat bankéře s kravatou u jednoho stolku při hamburgeru
či kávě s poslíčkem z čínské čtvrti.
Jen život je zde trochu více uspěchaný a
upachtěný a v očích každého je patrné ,že zde musí každý
o své místo na slunci hodně a neustále bojovat. Vnímají to,
počítají s tím, a proto bojují a starají se každý na své úrovni
a dle svých možností, aby byl celkový pohled pro všechny
přínosem.
Mohu tedy bez nadsázky říci, “všude chleba o dvou
kůrkách”, ale také, a to je asi výstižnější a pro mne nyní
více než aktuální, “všude dobře, doma nejlépe”.
Jsem jen několik dní mimo a již mám pocit, že je to
celá věčnost. Těším se na poslední úpravy našeho
krásného náměstíčka, které považuji za úspěch všech Vás,
občanů a věřím, že ho na svátek Svaté Anny společně s
námi přijdete slavnostně otevřít.
Jistě si nenecháme nikdo ujít ani druhé Chodské
svatojánské slavnosti, které stejně jako loni připravujeme
spolu s pivovarskou slavnou soutěží v koulení sudů.
Na závěr bych moc rád poděkoval Vám všem za
péči o své okolí. O své zahrádky a předzahrádky, ale i o
prostory, které Vás obklopují a Vy k nim nejste lhostejní.
Letos se nám podařilo naší krásnou obec uvítat do jara
mimořádně krásnou a upravenou. Zde nemohu
zapomenout ani na spoluobčany z našich osad, ke kterým
jsme se mnohdy chovali malinko macešsky, ale musím
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přiznat, že nás svou aktivitou a zájmem o dění v naší obci
a osadách moc mile překvapují.
Těším se na setkání s Vámi na některé z krásných
akcí, které nás zanedlouho čekají. Přeji Vám také příjemný
vstup do letních dnů a šťastnou dovolenou.
Ing. J. Volný
starosta

Městys Chodová Planá
pořádá a všechny z blízka i z daleka zve na

Chodské svatojánské slavnosti 2009
které se konají
v sobotu 20. června 2009 na návsi okolo radnice

Program:
11°° hodin

Slavnostní zahájení
10

11 hodin

The 1st Czech Pipe and Drums
30

11 hodin

Divadelní představení divadla ŠUS Praha
Ze starých pověstí českých
30

12 hodin

The 1st Czech Pipe and Drums
50

12 hodin

Ledecká dudácká muzika
13

50

hodin

The 1st Czech Pipe and Drums
10

14 hodin

Konrádyho dudácká muzika Domažlice
15

15 hodin

The 1st Czech Pipe and Drums
30

22 hodin

PA – LI – TCHI ohňová SHOW
v areálu rodinného pivovaru Chodovar
30

24.června 2009 v 19 hodin

Divadelní představení GOA Mariánské Lázně
Babička v trenkách
28.června 2009 v 11°° hodin

Svatojánská poutní mše v kostele Sv. Jana
Rok uplynul jako voda a my se znovu pokusíme
přiblížit naší obec k obnovení tradic Chodských slavností,
jaké se zde konávaly před mnoha lety. Po loňském,
poměrně
vydařeném
prvním
ročníku
Chodských
svatojánských slavností nám dalo poměrně hodně práce
připravit takový program, aby Vás, naše občany zaujal a
přitom byl něčím novým a pestrým.
V průběhu celého dne od 10°° m ůžete navštívit a
nakoupit ve stáncích tradičních českých trhovců i na

staročeském jarmarku nejrůznější zboží. Snažili jsme se,
aby nešlo jen o pasivní zábavu nakupování, ale abyste měli
možnost vyzkoušet si stará řemesla na vlastní kůži.
Věříme, že počasí nám dopřeje pohodu a vy si budete
moci ozdobit vlastní svíčku, utkat plátno, vytočit hrnek,
nebo zkusit paličkovat či poznat řemeslo sokolnické. Pro
zábavu těch nejmenších vystoupí Divadlo z bedny.
Řemeslníci a stánkaři z různých koutů naší vlasti Vám
předvedou své dovednosti a zboží.

DIVADLO ŠŮS
U hasičské zbrojnice bude opět postaveno podium
a asi 250 míst k sezení, abyste
mohli v klidu vychutnat menu,
které jsme pro Vás nachystali.
Na
našem
podiu
uvidíte
například před polednem Staré
pověsti
české
v podání
profesionálního loutkového Divadle ŠUS, které má sídlo
v Praze a Rokycanech a v jeho službách působí přední
čeští loutkoherci. My budeme mít možnost shlédnout
představení pro malé i velké
diváky, kdy jsou naše dějiny
v šesti pověstech od Příchodu
praotce Čecha až po Dívčí
válku ztvárněny humornou
formou za pomoci maňásků i
plošných loutek. Herci hrají na
variabilní scéně za stylizovanou
palisádou a k nám si odskočí ze svých stálých scén na
Křivoklátě a Českém Krumlově.

LEDECKÁ DUDÁCKÁ MUZIKA
Jaké by to byly Chodské slavnosti bez chodského
folkloru. I v tento den jej zažijeme dosytnosti a k dobré
náladě rozhodně přispěje i Ledecká dudácká muzika
Libora Valečky. V současném obsazení byla založena v
červnu 2000 ze dvou dudáckých kapel.
Jedna byla „Zámečtí dudáci“ a ta druhá „Plzeňská lidová
muzika“. Obě kapely zaznamenaly během svého působení
velké úspěchy jak v Čechách,
tak i v zahraničí (převážně v
Německu). Působení LDM je
korunováno
již
řadou
úspěchů, například nahrávky
pro rádio BAYERN2 RADIO a
německou
televizi,
V
repertoáru mají lidové písně
převážně z Chodska, ale i z jiných míst naší republiky, při
kterých je možno si zazpívat i zatancovat. Je
samozřejmostí, že dudácká muzika vystupuje v krojích. Na
těch jejich dominují hlavně krásně vyšívané chlapecké
vesty. Často vystupují v Mariánských Lázních,
Františkových Lázních, Jáchymově, Plzni, ale i za
hranicemi naší republiky a to převážně v Německu, kde si
je němečtí posluchači velmi oblíbili. Není divu, vždyť jejich
polky a valčíky plné temperamentu potěší i ta nejsmutnější
srdéčka.

The 1st Czech Pipe and Drums
Nejen Chodsko je spojeno s tak výrazným
hudebním nástrojem, jakým dudy bezesporu jsou. Jistě
znáte i dudy skotské, ale ruku na srdce. Kdo z Vás už
někdy zažil v akci pořádnou skotskou dudáckou kapelu.
Většina z nás maximálně při záběrech nějakých oslav
z Velké Británie. Pravda, ony ty skotské dudy jsou trochu
jiné, trochu jinak znějí, trochu jinak se na ně hraje a trochu

jinak se poslouchají. Také skotský kroj – kilt – je výrazně
odlišný od toho našeho chodského. 11. ledna 1999 v dnes
již zaniklé skotské hospůdce Chelsea v Praze se na
vpravdě historické schůzce svolané skotským dudákem a
současně rodákem z amerického Baltimore Williamem
"Chipem" Doehringem III setkalo 19 jedinců. To, co je
spojovalo, byla láska ke skotským dudám. Vznikl naprostý
unikát ve střední a východní Evropě - historicky první
tradiční skotská dudácká skupina v této oblasti. V České
republice do té doby nebyl nikdo, kdo by na skotské dudy
skutečně hrál. Chip, jako jediný, se ujal výuky a tak se
během jednoho roku ustavuje jádro budoucí skupiny the
1st Bohemian Highland Pipers - William "Chip" Doehring,
Scott Riley, Václav Rout, Jiří Krč, Miroslav Anger st.
Posledně tři jmenovaní se později stávají historicky prvními
skotskými dudáky na východ od Aše. Na jaře roku 2000
skupina odjíždí do The National Piping Centre v Glasgow jedné z nejprestižnějších dudáckých škol na světě. Zde
absolvují intenzivní týdenní výuku pod vedením předních
světových dudáků. Co je však nejdůležitější - kupují zde za
pomoci Iaina MacDonalda, uměleckého vedoucího skotské
dudácké skupiny Nielston and District Pipe Band a
současně osobního přítele Williama Doehringa, již
skutečně hratelné, i když ne zrovna nejlevnější, nástroje.
Okamžitě je zkoušejí. Samozřejmě bez úspěchu (ono
naučit se "rozdýchat" skotské dudy, zahrát stupnici a udržet
stálý tón trvá nejméně 1 rok, přičemž někdo se to nenaučí
ani za 5 let). A tak po návratu do Prahy trpělivě cvičí a blíží
se k dalšímu historickému datu - 17. listopadu 2001, kdy je
první oficiální vystoupení the 1st Bohemian Highland
Pipers v hotelu Intercontinental v Praze. Od té doby ušla
skupina dlouhou cestu. Vystupovala na mnoha festivalech
(rockových, folkových i folklórních) v České republice, v
rozhlase, televizi. A úspěchy slaví nejen skupina, ale i její
jednotliví členové. Vedle podílu na nahrávkách alb
některých hudebních skupin či samostatných vystoupení v
rozhlase a televizi, sklízejí jednotliví členové skupiny
úspěchy i na scéně mezinárodní. V průběhu let si skupina
začala vychovávat i budoucí dudáky, kdy však z mnoha
zájemců jich vytrvalo je hrstka.
Aby razantněji rozšířil řady českých skotských
dudáků, zahajuje Václav Rout v roce 2004 výuku v prvním
ročníku Jarní školy hry na skotské dudy. V srpnu 2006
proběhla v České republice ve spolupráci První školy hry
na skotské dudy a The National Piping Centre a pod
vedením Simona McKerrella letní škola hry na skotské
dudy, které se zúčastnili zástupci všech českých
dudáckých souborů a
v roce 2006 The 1st
Bohemian
Highland
Pipers zaniká.
V roce 2007 je z
žáků a instruktorů První
školy hry na skotské
dudy, mezi nimiž jsou i
bývalí členové souboru
The 1st Bohemian Highland Pipers, založen další skotský
dudácký soubor na území České republiky - The 1st Czech
Pipes and Drums, jehož nedílnou součástí je již od začátku
i bubenická sekce pod vedením Lukáše Leta a kde na
výuku dohlíží Glen Guerney, člen jednoho z
nejprestižnějších dudáckých souborů na světě - The
Boghall and Bathgate Caledonian Pipe Band.
Dudáci skotské dudácké skupiny the 1st Czech
Pipes and Drums jako jednotlivci i společně již vystupovali
na mnoha akcích, festivalech a společenských setkáních
nejen v Čechách, ale i v zahraničí, např. na oslavách
narozenin královny Alžběty II. na velvyslanectví Velké

Británie, oslavách sv. Patrika pořádaných velvyslancem
Irska a primátorem Prahy v hotelu Intercontinental v Praze,
festivalu keltské kultury Beltine, festivalu Skotské hry
Sychrov, firemních akcích, golfových turnajích, skotských
svatbách a mnoha dalších.

KONRÁDYHO DUDÁCKÁ MUZIKA
Legendou daleko přesahující hranice Domažlic,
Chodska, Plzeňského kraje, ale i České republiky je
bezesporu dudák Antonín Konrády. V jeho početné rodině je
hned 5 dudáků. Antonín Konrády také napsal 14 vlastních
skladeb a to převážně pro členy své rodiny a žáky, které hře
na dudy vyučuje.
Byl
spoluzakladatelem
Konrádyho
dudácké
muziky, která na folklorní
scéně u nás i v zahraničí
září již 54 let. Vznikla v
roce 1955 a ve svém
žánru patří mezi nejlepší
skupiny
v
České
republice. Založil ji spolu s dudákem Zdeňkem Bláhou.
Kromě A.Konrády staršího stál u zrodu této legendy
dudáckých muzik také známý výrobce chodských dud
Jakub Konrády a klarinetisté František Pikhart a Vladimír
Baier. V plzeňském rozhlasovém studiu nahrála víc jak 600
chodských písniček, řadu gramofoných desek a CD. Kdo
jiný by měl být hvězdou našich chodských slavností, než
dudácká legenda Konrádyho dudácká muzika

jako symbolické vyvrcholení společných oslav obou
pořadatelů.
Na toto závěrečné ohňové představení nebude do
areálu Chodovaru vybíráno vstupné.
Nesnídejte a nesvačte doma, přijďte k nám na
pravé chodské koláče různých velikostí a různých chutí. O
Vaše občerstvení se postará také LIONS Club Mariánské
Lázně, jehož charitativní výtěžek bude předán potřebným.
Po celý den v provozu lunaparky a stánky s občerstvením.

Rodinný pivovar Chodovar s.r.o.
pořádá
v areálu pivovaru

XIII. Mistrovství světa v koulení pivních sudů
09°°

parkoviště Beerrarium Stará Sladovna

10°° - 11°° Cíl navigační rallye + výstava vozidel
náměstí Bečov nad Teplou, Restaurace Hradní Bašta

09°° - 14°° Chodovar Chodová Planá – TJ He řmanova Huť
Utkání v letní metané
nádvoří Beerraria Stará Sladovna

11°° - 14°° Prohlídky pivovaru – odemčené skalní sklepy
12°°

PA – LI - TCHI

Na konci spousty městských slavností často vyletí
do vzduch spousty ohnivých peněz v podobě ohňostroje.
Je to asi tím, že člověk má pocit, že v té chvíli spoutal
ohnivý živel a je jeho pánem. Ale opět jsme se snažili pro
Vás připravit něco velmi neobvyklého a velmi, velmi
fascinujícího. Realizační tým městyse na závěr
slavnostního dne pozval taneční skupinu PA-LI-TCHI,
protože jestli někdo opravdu umí spoutat oheň a předvádět
s ním opravdové kousky, které berou dech a nutí člověka
v němém úžasu zůstat stát, tak jsou to právě tanečníci
ohnivé show PA-LI-TCHI. Performacím s ohněm se věnují
již od roku 2000. Propojením tance, Maori poi, akrobacie,
prvků bojových umění a především tradičního indického
umění ohně
Banethi
vzniká
netradiční
energický
celek, který
je základem
jejich
od
roku 2002
rozvíjené
současné
show.
V
prostoru
vytvořeném
jejich vlastní
hudbou se
proplétá
pohyb
s
ohněm v choreografiích a kompozicích nesoucích se na
vlnách transformační síly ohně. Samozřejmostí je vytvoření
atmosféry. Pomocí hudby, rozmanitých kostýmů, rekvizit,
líčení a masek. A především pomocí třech ohnivých efektů,
případně UV show. Průběžně také cestují za vystoupeními
a za poznáním - (2003 projekt Sekoltaah; Indie – každý
rok; Mexico - 2005; Evropa - 2004), ale také prohlubují a
doplňují své umění. Z toho pramenící poznání a zkušenosti
jim pomáhají neustrnout na místě, ale být stále na cestě.
Celé vystoupení trvající asi 20 až 25 minut se bude
odehrávat v areálu rodinného pivovaru Chodovar jednak
s ohledem na technické požadavky vystoupení jako je
ozvučení, prostorové předpoklady a možnost využití tmy,
která je pro ohnivou show nesmírně důležitá a nakonec

Start ú častníků navigační rallye MINI V PIVOVARU

P říjezd účastníků rallye Mini v pivovaru 2009
nádvoří Beerraria Stará Sladovna

30

12 – 17°° Výstava vozidel
nádvoří Beerraria Stará Sladovna

13°°

Slavnostní zahájení MS v koulení pivních sudů
závodem starostů

15°°

CHODOVAR IN-LINE 2009 - vložený závod diváků
a gastronomů na kolečkových bruslích

16°°

Vystoupení Armádní hudby Tábor

30

16

Vyhlášení výsledků Chodovar IN-LINE 2009 a
MINI V PIVOVARU 2009

30

16 – 17°° Finále MS v koulení pivních sudů
15

Slavnostní vyhlášení výsledků

30

Chodovarka

30

Chodská Vlna – premiéra skladeb z nového alba
Vobrázky a … zlatý hřeb programu: pan sládek
zahraje na dudy za doprovodu Chodské Vlny
To bude nářez!!!

30

Roullete Music Otto Hoffmana

17

17
18

19

Vstupné do areálu Chodovar 60,-- Kč, děti do výšky
150 cm zdarma – vstup branou od Staré Sladovny a od
restaurace Ve Skále

Dne 24.6.2009 se koná 24.zasedání
zastupitelstva městyse Chodová Planá.
Všichni občané jsou srdečně zváni.

BABIČKA V TRENKÁCH
Divadelní soubor Gymnázia a OA Mariánské Lázně
vystoupí v Chodové Plané s představením Babička v
trenkách. Představení se koná ve středu 24. června 2009 od
1930 hodin v místním kulturním domě.
Vstupné na představení je dobrovolné.
Divadelní komedii Babička v trenkách napsal
brněnský režisér a ředitel divadla Radost
Vlastimil Peška. V jeho profesionálním
divadle měla hra premiéru v loňském
listopadu a soubor GOA je tedy jedním z
prvních amatérských souborů, který hru
uvádí. V podání tohoto souboru měla hra
premiéru v březnu letošního roku v Městském
divadle v Mariánských Lázních. V této
komedii s tancem nechybí také malá
detektivní zápletka a její bezprostřední
nenásilný humor osloví diváky všech
věkových kategorií. Co se stane, když se
domnělý zločinec schová do ženských šatů?
Odpověď na tuto otázku naleznete právě v
jejich nové hře. V hlavní roli hraje Anthony Bilić, režie Michal
Pavlík. V ostatních rolích hrají: Eva Richterová, Sabina
Rašková, Denisa Dobešová, Michal Pavlík, Markéta
Chlupáčová, Jindřich Keil, Jindra Ulahelová, Jana Blažková,
Alena Pavlíková, Klára Greizingerová, Lukáš Kožuch, Jiří
Navrátil, Jan Vašíček, Viktorie Rečková a Jan Šindelovský.

sítě ČEZ celkem 2.948 kWh elektrické energie – což činí
ve srovnání se spotřebou elektrické energie za celý měsíc
duben u všech nájemců v průmyslovém areálu více jak
75%. Z vlastní podstaty fotovoltaické elektrárny vyplývá, že
množství vyrobené energie v jednotlivých dnech je přímo
úměrné množství dopadajícího slunečního záření .
V uvedeném zkušebním období byl z tohoto důvodu
rekordní 20. duben, kdy bylo vyrobeno 243 kWh.
Akciová společnost Chodovka uvedením do provozu této
elektrárny očekává nejen výhodné ekonomické plnění,
díky státem dlouhodobě garantované výkupní ceně (20 let
s ročním navýšením minimálně 2%) za vyrobenou
kilowatthodinu, ale tuto investici v první řadě považuje za
svůj aktivní přístup k ochraně životního prostředí (tj.
výrobou elektrické energie přímou přeměnou slunečního
záření bez dalších emisí – a to po dobu očekávané
životnosti fotovoltaických panelů ve výši 20-ti až 25-ti
následujících let).
Ing. Josef Vohlídal
Chodovka a.s.

MÍSTNÍ KNIHOVNA
Knihovna městysu Chodové Plané je otevřena
v kulturním domě každé úterý v době 15°° - 18°° hodin a ve
čtvrtek od 15°° do 17°° hodin pro všechny malé i vel ké
čtenáře. Zároveň je možno využít služby veřejného
internetu.
Knihovnicí
je
paní
Marie
Olivová.

…. a něco z historie ….

Rybník REGENT.

Záměr výstavby nové školy

Rybník Regent má v letošním roce 530 let. Byl
založen v roce 1479 Zikmundem, opatem tepelským s
konventem kláštera Teplá a s Kryštofem a Jindřichem
Landvistovými z Rebersreutu na parcele kat.č.754
katastrální obce Dolní Kramolín, dnes Chodová Planá.
Nadmořská výška je 522 m (hladina rybníka při normálním
objemu). Rozloha vodní plochy je cca 50 hektarů.
Maximální hloubka je 3,2 m v místech před výpustí.Hráz
Regentu je vysoká 5,6 m, dlouhá 310 m. Odkud se vzalo
jméno Regent? Encyklopedický slovník (ČSAV 1972) uvádí
dva významy tohoto slova Regent - déšť, neboť časté
krajinné deště napájejí rybník vodou. Jiné vysvětlení se
nabízí podle vzdálené podoby tvaru rybníka se žížalou,
"Regenswurm - dešťovka". Rybník Regent má většinou
bažinatou půdu s množstvím rákosí. Brzy po založení
Regentu, v roce 1480 a v dalších letech vznikla soustava
rybníků při Mnišském lese. Regent zůstával i tak králem
okolních rybníků. Výlovy Regentu jsou vždy svátkem
jak pro děti,tak i pro dospělé.
Stanislava Janochová

Jistě už jste někde zaslechli, že po dokončení nového
náměstí by radnice ráda realizovala další projekt
s přispěním peněz z evropských fondů. A to výstavbu nové
základní školy v Chodové Plané. Celý nový objekt by se
měl stát součástí stávajícího areálu školy v Zámeckém
parku, kde dosud působí mateřská škola a družina
s jídelnou. Za přibližně 70 milionů korun by zde měl vyrůst
moderní areál se 13-ti třídami (kmenovými a odbornými)
pro devítiletou školu a tělocvična opravdových rozměrů,
kterou by jistě nevyužívala pouze škola.
Záměr výstavby úplné školy není zcela novum. Již
začátkem 80. let minulého století se objevil podnět
k výstavbě úplné školy v Chodové Plané a dnes těžko
posoudit, zda jeho realizace skončila na negativním
stanovisku rozhodujících činitelů tehdejšího Okresního
národního výboru, na nedostatku finančních zdrojů nebo na
pro výstavbu časově nevhodném rozložení probíhajících
společenských změn na přelomu desetiletí.
V příštím vydání Regentu se zaměříme zblízka na
tento a některé další záměry městysu, jejichž realizace
muže být za rohem, nebo i za několika lety.

letopisecká komise

Fotovoltaická elektrárna v Chodové Plané
Dne 15. 4. 2009 byla do provozu na střeše objektu
zámečnických dílen v průmyslovém areálu v Chodové
Plané uvedena do provozu společností Chodovka a.s.
fotovoltaická elektrárna. Jedná se o elektrárnu
s projektovaným instalovaným výkonem 45 kW.
Samotná elektrárna je tvořena 204 solárními
panely, které vytvářejí fotovoltaické pole o ploše téměř 330
čtverečních metrů. Nedílnou součástí elektrárny je
soustava čtyř střídačů, které zabezpečují převod
z vyrobeného stejnosměrného proudu na proud střídavý.
Přes přípojku do distribuční sítě ČEZ je dodáván vyrobený
elektrický proud v požadované kvalitě (nafázování k síti o
napětí 230 V).
Od uvedení do zkušebního provozu v měsíci dubnu
(tedy za prvních 16 dnů) bylo takto dodáno do rozvodné

REGENT vychází jako občasník Úřadu městyse Chodová Planá.
Toto číslo vychází 10. června 2009
Občasník je registrován u Ministerstva kultury pod číslem MK ČR
E 18280
Sestavila Redakční rada Úřadu městyse Chodová Planá.
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