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SLOVO STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané,
pomalu se dostáváme do závěru období prázdnin a
dovolených. Tomuto období se také někde říká okurková
sezona. To však letos neplatilo o naší obci.
Mohu s potěšením konstatovat , že aktivita v naší obci je
vysoce nad průměrem a mám vždy příjemný pocit, když na
toto téma slyším chválu od kolegů starostů okresu na
našich pravidelných setkáních. Co mne na tom úplně
nejvíce těší, že se nejedná pouze o akce a aktivity
pořádané centrálně z obce. Velmi mě těší rozvíjející se
aktivita našich motokrosařů v areálu střelnice, jako tradičně
vysoká úroveň triatlonového klání, které s neskutečným
nadšením zorganizoval místní Sportklub. Tradičně nespaly
na vavřínech ani sportovní kluby Slavoje. V neposlední
řadě bych rád poděkoval rodinám p. Nemce a p. Plecitého,
které
s fotbalovým
klubem
připravily
povedený
vzpomínkový fotbalový turnaj. Pivovaru, jako již tradičně
vděčíme za nádhernou atmosféru při koulení sudů a letos i
za představení nádherných automobilových veteránů.
Naše, doufám, že opět tradiční, Chodská
Svatojánská pouť přilákala velké množství nadšených
návštěvníků i z dalekého okolí. Tímto moc děkuji všem,
kteří se aktivně účastnili příprav i těm, kteří ji navštívili.
Hovořilo se o ní s velkým uznáním i při zahájení
Historických slavností v Tachově za účasti paní hejtmanky
Plzeňského kraje, starosty Tachova a mnoha poslanců.
Dostalo se mi velkého poděkování od všech přítomných a
ujištění všemožné pomoci, ve snaze vzkřísit na Tachovsku
tradici a podvědomí kdysi tak hrdých Plánských Chodů.
Byl bych asi malý patriot, kdybych nezmínil
slavnostní otevření našeho nového náměstí. Tuto investici,
která vzbudila v obci nemalé diskuze a polemiky, považuji
za velice významnou nejen pro nás, ale i pro budoucí
generace. Narodilo se něco hezkého, užitečného a něco,
co nás přežije. Zástupci obce zde velice obratně využili
možnost financování z fondu EU. Nebylo snadné tento
projekt prosadit v konkurenci stovky dalších, které byly
v koncovce neuspokojeny a odmítnuty. Kategoricky však
odmítám názor, že by tato aktivita obce jakkoli souvisela
s aktivitami rodinného pivovaru. Pouze jsme se pokusili
dotvořit to hezké a kulturní co oni zahájili rekonstrukcí
hotelu.
Tyto prostředky však byly přísně sledovány komisí
ROP a bylo je možno použít pouze na tento jedinečný
projekt. Souhlasím, že naše, po léta investičně
zanedbávaná obec, potřebuje ještě mnoho péče a dalších
investic a intenzivně na nich pracujeme. Letos ještě
zahájíme přípravu nových stavebních pozemků za ulicí
Sadová, kanalizaci Nádražní ulice a novou komunikaci
v Polní ulici. Kromě rekonstrukce několika komunikací
v našich osadách ještě letos provedeme opravu a údržbu
poškozených komunikací v centru obce. Od 1.9. bude
zahájen provoz sběrného dvora v areálu Chodovka a.s.

srpen 2009

v bývalém autoparku, který bude plně v režii obce.
Tedy pro občany Chodové Plané a jeho místních částí
zcela zdarma.
V závěru bych Vám všem rád poděkoval za Vaší
aktivitu, i za pomoc v naší nelehké a někdy i nevděčné
práci. Přeji Vám krásný zbytek léta a těším se na Vás i na
setkání s Vámi u nás na radnici nebo na nějaké příjemná
akci u nás v našem krásném městečku.
Ing. J. Volný
Starosta

Z usnesení
zastupitelstva městyse Chodová Planá
20. zasedání – 7. 1. 2009
ZM Schválilo :
- Návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního
operačního programu NUTS II Jihozápad na projekt „
Rekonstrukce prostoru náměstí Chodová Planá “.
- Financování
projektu „Rekonstrukce
prostoru
náměstí Chodová Planá “ úvěrem u KB a.s. Tachov.
21. zasedání – 28. 1. 2009
ZM schválilo :
- Oddávací dny pro rok 2009 – pátek, sobota a neděle
od 8°° do 16°° hodin
22.zasedání – 25. 3. 2009
ZM schválilo :
- Plán činnosti kontrolního výboru pro rok 2009
- Název ulice POLNÍ – ulice nové zástavby 10 RD ve
směru na Výškov
- Zprávu ústřední inventarizační komise o provedení
řádné inventarizace hospodářských prostředků
k 31.12.2008
- Zadání Územního plánu Chodová Planá
23.zasedání ZM – 20. 5. 2009
ZM schválilo :
- Záměr výstavby nové školy v areálu stávající
mateřské školy a přestavbu budovy základní školy na
dům pro seniory. Výstavbu bude Městys realizovat za
předpokladu, že na projekty získá dotace z programu
ROP. Financování těchto projektů bude z úvěrů v plné
výši nákladů.
24. zasedání ZM – 24. 6. 2009
ZM schválilo :
- Závěrečný účet Městyse Chodová Planá za rok 2008
- Zásady pro poskytování dotací na přímou podporu
sportovních oddílů, občanských a zájmových sdružení
pracujících s mládeží
- Pravidla pro poskytování půjček, tvorbě a užití
účelových prostředků z Fondu rozvoje bydlení
Městyse Chodová Planá

Ing. Jana Batrlová
místostarostka

Prodej nosných kuřic

Dne 16.9.2009 se koná 25. zasedání
zastupitelstva městyse Chodová Planá
Všichni občané jsou srdečně zváni.
Začátek v 18°° hodin v zasedací místnosti
Kulturního domu v Chodové Plané
OZNÁMENÍ
Rada městyse ve smyslu ustanovení článku 5.
odst.1) Pravidel k poskytování půjček, tvorbě a užití
účelových prostředků z Fondu rozvoje bydlení městyse
Chodová Planá ze dne 24.6. 2009
vyhlašuje
výběrové řízení na poskytování půjček z Fondu rozvoje
bydlení městyse Chodová Planá
Finanční prostředky k rozdělení : 550. 000,- Kč
Termíny:
Vyhlášení výběrového řízení od: 3.8.2009
30
Předkládání žádostí do
28. 8. 2009 do 11 hod.
Ukončení výběrového řízení
31. 8. 2009
Výše uvedená Pravidla a formuláře žádostí o
poskytnutí půjčky jsou k dispozici v kanceláři účtárny
městyse, kde lze získat i další informace.

Rodinný pivovar Chodovar s.r.o.
pořádá
v areálu pivovaru
22.srpna 2009

Kuřice černé, červené, stáří: 18.týdnů - cena: 150,- Kč
Kuřice modré, kropenaté, sussex, stáří: 10.týdnů - cena:
120,- Kč. Kuřice těsně před začátkem snášky.
Prodej se uskuteční 20.8.2009 na těchto místech:
• 13°° hodin Staré Sedlišt ě (před OÚ)
• 14°° hodin Old řichov (na návsi)
• 15°° hodin Ctibo ř (vedle obchodu)
• 16°° hodin Chodský Újezd (na návsi)
• 17°° hodin Chodová Planá (parkoviště u Večerky)
Drůbež nutno objednat: tel.567 212 754, 567 214 502,
mob.731 701 331, po-pá 8°°-15°° hodin!
Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava, gallus.extra@gmail

SBĚRNÝ DVŮR V CHODOVÉ PLANÉ
Od 1.září 2009 bude v Chodové Plané
zahájen provoz sběrného dvora v areálu Chodovka
a.s.. Do sběrného dvora bude možno ukládat směsný
komunální odpad, objemný odpad a odpad ze
zahrad. Ve sběrném dvoře nebude přijímán
nebezpečný odpad (autobaterie, staré barvy). Bližší
informace budou před otevřením zveřejněny na
webových stránkách obce a na úřední desce.
Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,opět prodává slepičky
snáškového materiálu Dominant
žíhaný, kropenatý,
černý, hnědý a modrý.
Stáří slepiček – 16 - 19 týdnů - těsně před snáškou
Cena dle stáří: od 128,-- do 148,-- Kč/ks
Prodeje se uskuteční v Chodové Plané u fotbalového hřiště
15
v sobotu 26.září v 18 hodin.
Případné bližší informace tel : 728605840, 415740719,
728165166

Tradiční slavnosti piva Chodovar 2009
Dopoledne historický autobus z Plzně a vlak
z Karlových Varů
10°° - 13°° Netradiční prohlídky pivovaru s hranými
scénkami…
13°°
PROGRAM V PIVOVARSKÉ ZAHRADĚ
provází Adéla Gondíková a Radek Nakládal
13°°
Plzenští Heligonkáři
30
14
Slavnostní zahájení slavností piva 2009
čestná salva v podání četnictva Habersbirk
15°°
CHODOVARKA
16°°
Soutěž Pivní rytíř Chodovaru 2009
17°°
Erion - taneční hudba
15
18
Četnická stanice Habersbirk
krátké divadelní představení
30
18
Vyhlášení soutěže Pivní rytíř 2009
00
19
Chodovarka
30
20
Tombola
00
21
Turbo – rocková legenda
22°° Slavnostní oh ňostroj
15
22
Rullete Music band
01°° Konec akce
Vstupné do areálu Chodovar 80,-- Kč, děti do výšky
140 cm zdarma – podrobnosti na www.chodovar.cz

Chodovka a.s. Chodová Planá
pořádá
v sobotu 12.9.2009 od 8°° hodin
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
na rybníku "K o h o u ť á k" v Chodové Plané
startovné dospělí 150,-Kč, děti 50,-Kč

Hasiči pomohli lidem postiženým povodní
Výjezdová jednotka sboru dobrovolných hasičů
Městyse Chodová Planá se v pátek 26.6. 2009 kolem
desáté hodiny rozhodla, že by ráda odjela na pomoc lidem
postiženým povodněmi do Nového Jičína. Zavolali jsme
tedy přímo starostovi Nového Jičína, zda by nás tam
potřeboval. Bylo nám řečeno, že ano a to co nejrychleji.
Následovalo oznámení našemu starostovi a po souhlasu
jsme dali dohromady šestičlenný tým, abychom mohli v
sobotu ráno vyjet. Čekalo nás 550 km cesty. Starosta
Nového Jičína nám zajistil nocleh v hotelu KALAČ, hned
vedle požární stanice Nový Jičín. Cesta do Nového Jičína
nám trvala téměř 8 hodin. Po cestě jsme byli ve spojení s
krizovým štábem v Novém Jičíně a ten nás nasměroval
přímo do Kunína, asi 12 km od Nového Jičína. Do této
obce jsme dorazili kolem 15 hodiny. Neustále zde hustě
pršelo. Ujal se nás místní zastupitel, který nás posílal do
hotelu, kde jsme se měli ubytovat a poté se vrátit a
pomáhat. My jsme se ale rozhodli, že se do pracovního
oděvu převlékneme ihned a bezodkladně začneme

pomáhat potřebným. Začali jsme na místním fotbalovém
hřišti TJ Kunín, přes které se přehnala sedmimetrová vlna
vody a zanechala po sobě jen zkázu. V kabinách byla do
výše dvou metrů voda a hrací plocha byla pod vodou celá.
Začali jsme vynášet mokré skříňky, lavice, židle atd.
Vysokotlakem jsme začali umývat plochu zanesenou
bahnem, dále čistili stěny od bláta a hned vodu dostávali
zpět do rybníka, který byl poblíž. Také jsme vysávali vodu z
hřiště. Byla to velmi úmorná práce neboť celou dobu
pršelo. Práce jsme ukončili kolem 23 hodiny. Pak jsme
30
odjeli na hotel. V neděli ráno v 7 jsme se hlásili v
Bludovicích asi 2 km od Nového Jičína. Tam nás čekalo
čištění stěn, studní a bazénů, prořezávání větví kolem
říčky, čištění sklepů od nánosu bláta. Nebyl to lehký úkol,
neboť psychika místních lidí byla velmi špatná. Někdy
s nimi byla i velmi těžká domluva, co vůbec potřebují. Bylo
vidět hodně škod a nejhůře to snášeli starší lidé, kteří
během pár minut přišli o všechno. V obci Bludovice jsme
byli dva a půl dne. Krizový štáb zjišťoval potřeby obyvatel a
my jsme podle toho jezdili čistit. Měli jsme k dispozici
katastrální mapy obce, abychom byli schopni se sami
orientovat podle požadavků občanů. Také jsme museli
přejíždět na další čištění do Šenova u Nového Jičína, kde
jsme čistili cestu od bláta v délce asi 2 km. Také jsme byli
znovu v Kuníně, kde jsme čistili celý areál Výzkumného
ústavu Kunín. Každodenní pracovní nasazení bylo od 7:30
- 21:30 hodin. Velmi dobrá spolupráce byla s jednotkou
profesionálních hasičů v Novém Jičíně, kde jsme celou
dobu parkovali. Vždy ráno po sedmé hodině jsem se
účastnil porady krizových štábů, abychom věděli, co a kde
budeme dělat. V obci Bludovice jsme potkali několik lidí,
kteří sloužili v Chodové Plané a okolí na vojně v době
totality. Po čtyřech dnech úmorné práce jsme 1.7. 2009 v
10 hodin odjeli domů. Všichni jsme byli vyčerpáni a
unaveni. Odjížděli jsme s pocitem, že jsme lidem pomohli
a odvedli kus práce. Chtěl bych poděkovat starostovi
městyse, že nám umožnil odjet pomoci těmto lidem.

Václav Zimák
velitel JSDH Chodová Planá

Poděkování SDH Chodová Planá
Chtěli bychom alespoň touto formou poděkovat
družstvu dobrovolných hasičů pod vedením pana Václava
Zimáka, kteří nám pomáhali při odstraňování následků
povodní a to dne 28.6.2009 v Bludovicích u Nového Jičína.
Tato jednotka byla vybavena na profesionální úrovni a
rovněž všichni členové prokázali na místě profesionální
přístup a odvedli velký díl poctivé práce a to zejména při
odklízení bahna ze sklepů a místností zatopených domů.
Jejich pomoc přišla v pravou chvíli, protože v té době již u
lidí postižených povodněmi přicházela únava z náročné
práce při úklidu domů. Také jejich vybavení moderní
technikou ušetřilo spoustu práce. Přejeme všem členům
této jednotky hodně úspěchů v další práci a stálou podporu
ze strany obce Chodová Planá, kterou zde příkladně
reprezentovali.
S pozdravem
Pavel Štěpán, Jiří Lušovský a další obyvatelé Bludovic u
Nového Jičína

CZECHPOINT v Chodové Plané
Končí doba zbytečného obcházení úřadů. Přichází
Czech POINT, nejpohodlnější způsob, jak z jediného místa
komunikovat s úřady a institucemi. Czech POINT, neboli
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál je
asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde každý
člověk může získat všechny informace o údajích, které

o něm vede stát v centrálních registrech a kde bude moci
také učinit jakékoliv podání ke státu.
Můžete si požádat o tyto ověřené výstupy:
• Výpis z Katastru nemovitostí (kromě snímku
z katastrálních map)
• Výpis z Obchodního rejstříku
• Výpis z Živnostenského rejstříku
• Výpis z Rejstříku trestů
• Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
• Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle
zákona č. 124/2008 Sb.
• Výpis z bodového hodnocení řidiče
• Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných
dodavatelů
• Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků
ISOH
• Výpis z insolvenčního rejstříku
O výpisy si můžete zažádat v úředních hodinách a dnech
v kanceláři č. 6

!!! UPOZORNĚNÍ – optimalizace trati !!!
Od 03.08. 2009 do 3.12.2009 bude z důvodu
rekonstrukce železniční trati v úseku Lázně Kynžvart –
Mariánské Lázně – Planá u Mariánských Lázní zahájena
výluková činnost osobní železniční dopravy – v tomto
úseku. Po dobu výluky bude železniční osobní doprava
zajištěna náhradní autobusovou dopravou. Výlukový jízdní
řád je k dispozici na úřadě městyse, nebo na www.cd.cz ve
složce „CESTOVÁNÍ VLAKEM – knižní traťové řády“.
Umístění zastávek náhradní dopravy:
Planá u Mariánských Lázní – před staniční budovou,
Chodová Planá – autobusová zastávka u kostela
Mariánské Lázně – před staniční budovou,
Valy u Mariánských Lázní – autobusová zastávka „Valy“ v
obci,
Lázně Kynžvart – na silnici nad nádražím (cca 80 m od
staniční budovy),
Cheb – před staniční budovou,
Františkovy Lázně – před staniční budovou.
Dále se předpokládá zvýšený pohyb nákladních
vozidel stavby po trasách komunikací. Případné podněty je
možné směrovat na kontrolní dny stavby svolávané
investorem stavby či operativně s vedením stavby
(sekretariát ředitele výstavby tel. 354/400 577, koordinátor
stavby tel. 731/601 267).
České dráhy, a.s. se omlouvají všem cestujícím za vzniklé
komplikace a děkují za pochopení.

Ředitel stavby
Radomír Barták
Kanalizace v Nádražní ulici
Dne 3. 8. 2009 zahájil Vak Karlovy Vary a.s.
výstavbu kanalizace v Nádražní ulici. Stavbu bude provádět
firma STRABAG a.s. středisko Stříbro. V letošním roce
bude vybudována 1. etapa - od sportovního areálu (cesta
k zahrádkám) za železniční přejezd. Kanalizace bude
pokládána do zelené plochy sportovního areálu, pak půjde
mezi chodníkem a ploty novostaveb u hřiště a pod přejezd.
Bude využito i to, že je prováděna optimalizace trati a tudíž
zásah do železniční tratě bude jednodušší. Ukončení
stavby se předpokládá do konce října 2009. Další etapa je
naplánována na rok 2010, ale zahájení další etapy závisí
na dotacích.

Ing. Jana Batrlová
místostarostka

Zahájení školního roku 2009 / 2010

Proběhne 1. září od 8°° hodin. Do našich řad přivítáme tyto
nové školáky. Přejeme mnoho úspěchů.
Číslo
Příjmení
Jméno
Obec
1.
Ansl
Vít
Michalovy Hory
2.
Brümmerová
Anna
Chodová Planá
3.
Gábor
Jakub
Planá, Zliv
4.
Galbová
Michaela Chodová Planá
5.
Hais
Radek
Dolní Kramolín
6.
Hoclárová
Vanesa
Planá
7.
Hreusová
Nela
Chodová Planá
8.
Hudec
Michal
Chodová Planá
9.
Kohoutová Kateřina Chodová Planá
10.
Kois
Michal
Chodová Planá
11.
Kortus
Matěj
Chodová Planá
12.
Kuba
Daniel
Chodová Planá
13.
Kudláčková
Adéla
Chodová Planá
14.
Mertlová
Eliška
Chodová Planá
15.
Otterová
Angelika Chodová Planá
16.
Poznán
Matúš
Chodová Planá
17.
Sudor
Lukáš
Chodová Planá
18.
Temejčík
Michal
Chodová Planá
19.
Víznerová
Vendula Chodová Planá
20.
Zítková
Eliška
Chodová Planá

SPORTKLUB a ZŠ a MŠ Chodová Planá
pořádá
4.9. 16°° na h řišti – závody v běhu pro děti
11.9. 16°° v parku – závody na kole pro d ěti
SPORTKLUB TJ Slavoj Chodová Planá
pořádá

• v pondělí 28. září 2009 ve spolupráci s Vlastou
Vondráškem již 8. ročník tradičního cykloturistického
svátečního výjezdu pro všechny fanoušky jízdních kol Babický štípanec s tradičním odjezdem v 9°° hodin od
kašny. Kdo ještě nebyl, neví, oč přichází.
• v neděli 11. října 2009 od 11°° hodin 35. ro čník
přespolního Běhu z Pístova. Pomalu, ale jistě se vrací
zájem o tento závod a i když neběží 90 závodníků, jako
kdysi, možná jich letos bude přes 50.

NOHEJBALOVÝ ODDÍL TJ Slavoj Chodová Planá
pořádá
• v sobotu 5 . září 2009 od 9°° hodin ve sportovním areálu nohejbalový turnaj. Podrobnosti u R. Rolka.

FOTBALOVÝ ODDÍL TJ Slavoj
Rozlosování soutěží - podzim 2009
II. třída
Hosté
Halže
Ch. Planá A

Termín
22.08. 14:00
29.08. 14:00

Damnov
Ch. Planá A
Lom A
Ch. Planá A
Částkov A
Bor A
Ch. Planá A
Ch. Újezd A
Ch. Planá A
Kokašice A
Ch. Planá A

05.09. 14:00
13.09. 14:00
19.09. 14:00
27.09. 16:30
03.10. 16:00
10.10. 16:00
17.10. 15:30
24.10. 14:30
31.10. 14:00
07.11. 14:00
14.11. 13:30

SO
NE
SO
NE
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO

Termín
23.08. 14:00
30.08. 14:00
06.09. 17:00
13.09. 14:00
20.09. 13:30
27.09. 13:30
03.10. 13:00
11.10. 13:00
25.10. 14:30
28.10. 14:00
01.11. 11:00
08.11. 11:00
15.11. 11:00
28.03. 12:00
04.04. 13:30
11.04. 13:30

Den
NE
NE
NE
NE
NE
NE
SO
NE
NE
ST
NE
NE
NE
NE
NE
NE

IV. třída sk. B
Domácí
Ch. Planá B
Ch. Planá B
Zhoř
Ch. Planá B
Holostřevy
Ch. Planá B
Bor B
Ch. Planá B
Svojšín
Ch. Planá B
Kokašice B
Ch. Planá B
Vranov
H. Kozolupy
Ch. Planá B
Trpísty

Hosté
Svojšín
Kokašice B
Ch. Planá B
Vranov
Ch. Planá B
H. Kozolupy
Ch. Planá B
Trpísty
Ch. Planá B
Holostřevy
Ch. Planá B
Zhoř
Ch. Planá B
Ch. Planá B
Bor B
Ch. Planá B
OP seniorů

• v sobotu 5. září 2009 od 9°° hodin ve sportovním
areálu 12. ročník Memoriálu Lenky Volné ve volejbalu
smíšených družstev. V družstvu musí být minimálně 2
ženy. Startovné je 100,-- Kč na osobu v týmu. Přihlášky
lépe předem na mail ambrjan@seznam.cz nebo SMS 605
722 411, případně na místě.

Domácí
Ch. Planá A
Sulislav

Ch. Planá A
Přimda
Ch. Planá A
Dl. Újezd B
Ch. Planá A
Ch. Planá A
Záchlumí
Ch. Planá A
Kšice A
Ch. Planá A
Planá A

Den
SO
SO

Domácí
Trstěnice
Ch. Planá
Tachov
Ch. Planá
Dl. Újezd
Ch. Planá
Záchlumí
Ch. Planá
Stříbro

Hosté
Ch. Planá
Bezdružice
Ch. Planá
Bor
Ch. Planá
St. Sedliště
Ch. Planá
M.Lázně
Ch. Planá

Termín
24.08. 18:00
31.08. 18:00
07.09. 18:00
14.09. 18:00
21.09. 17:30
29.09. 17:00
05.10. 17:00
12.10. 17:00
12.04. 17:30

Den
PO
PO
PO
PO
PO
ÚT
PO
PO
PO

OP přípravek starších
Domácí
Stráž
Ch. Planá
Ch. Újezd
Ch. Planá
Planá
Tachov B
Ch. Planá
Kladruby
Ch. Planá
Ch. Planá

Hosté
Ch. Planá
Erpužice
Ch. Planá
Bor
Ch. Planá
Ch. Planá
Bezdružice
Ch. Planá
Přimda
Stříbro

Termín
30.08. 10:30
05.09. 10:00
13.09. 13:30
19.09. 10:00
26.09. 09:00
28.09. 12:00
10.10. 10:00
18.10. 10:00
24.10. 10:00
17.04. 10:00

Den
NE
SO
NE
SO
SO
PO
SO
NE
SO
SO

REGENT vychází jako občasník Úřadu městyse Chodová Planá.
Toto číslo vychází 12. srpna 2009
Občasník je registrován u Ministerstva kultury pod číslem MK ČR
E 18280
Sestavila Redakční rada Úřadu městyse Chodová Planá.
Tisk : Lieblprint Planá

