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Vážení spoluobčané, milí sousedé, přátelé,
dostává se Vám do ruky první letošní číslo Ohlasů, ve kterém nám nejprve dovolte
popřát Vám vše nejlepší a hodně osobních i pracovních úspěchů do roku 2020.
Poslední měsíce loňského roku a začátek roku letošního byly na společenské akce velmi
bohaté. Poslední leč, stavění betlému, čertovský rej, Mikuláš, anděl a čerti, adventní
koncerty, vánoční besídka, půlnoční mše, turnaj v člověče nezlob se, ples SDH a
maškarní karneval pro děti. Všechny tyto akce se velmi vydařily a organizátorům patří
velký dík a uznání. Tyto akce, kdy se lidé sejdou dohromady, mají v dnešní uspěchané
době veliký význam a jsme rádi, že naše obec takto žije. Ve většině obecních složek bylo
zvoleno začátkem roku nové vedení, a z tohoto důvodu byla svolána společná schůzka
zástupců všech složek, organizátorů akcí a zástupců mateřské školky. Na té jsme
projednávali veškeré kulturní akce na letošní rok a spolupráci mezi složkami.
Co nás v letošním roce čeká:
Pokračují projektové práce na sběrném dvoře, kompostárně a přeložce vodovodu podél
hlavní silnice.
Dalším projektem je rozšíření vodovodu a kanalizace směrem k hale na hřišti, kde se
každoročně potýkáme s nedostatkem vody. Ve hře je i výměna veřejného osvětlení a
rozšíření místního rozhlasu směrem na Dolní Pěnu.
Dále pokračuje výstavba zázemí pro zaměstnance, čekají nás dlažby okolo mateřské
školy a úprava její zahrady. Těžce na nás dopadá kůrovcová kalamita, bude tedy probíhat
i výstavba nových oplocenek a výsadba stromků.
Na základě našich požadavků a připomínek k opravě hráze u rybníka Dřevo byl projekt
rekonstrukce výpusti upraven. Novým projektem jsme tak vyřešili i retenční schopnost
rybníka v průběhu stavby. Pokud investor sežene peníze, budou práce zahájeny letos na
podzim.
Když se konají větší akce v kulturním domě, je problém s parkováním. Pokud se podaří
převod pozemků od úřadu pro zastupování státu na obec, rádi bychom rozšířili parkovací
možnosti v okolí kulturního domu a kostela.
Přejeme Vám hezký zbytek zimy a příjemné čtení v dalším čísle Ohlasů.
Vladimír Šaman, starosta a Vladimír Hrdina, místostarosta
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Informace z úřadu
Hospodaření s odpady
Řada z Vás nelibě nese navýšení poplatku za svoz odpadu. Je však třeba si uvědomit,
že cena, kterou obec za svoz platí se pohybuje okolo cca 1000 korun na jednoho
obyvatele. Od 1. 10. 2019 zpoplatnilo AVE svoz plastového odpadu částkou 1950,Kč/tuna a od 1. 1. 2020 je zpoplatněn i svoz papíru částkou 500,- Kč/tuna. Zvýšení na
straně občanů je tedy pouze symbolické a většinu nákladů nese obec. Co se
velkoobjemového odpadu týká, sběrný dvůr je pro Vás přístupný vrchní branou každý
čtvrtek od 15 do 17 hodin.
Cena vodného
Koncem minulého roku zastupitelstvo schvalovalo cenu vodného na rok 2020.
Cena byla stanovena na 42,44- Kč/m3 s platností na první čtyři měsíce roku. Od 1. 5.
vstoupí v platnost novela zákona o DPH a cena bude 40,59- Kč/m3 díky nižší 10% sazbě
DPH.
Ceník palivového dřeva
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Přehled kulturních a společenských akcí
15. 2. 2020 (sobota) od 12:30 Pěší pouť do Horní Pěny
15. 2. 2020 (sobota) od 15:00 Poutní mše svatá k oslavě Bedřicha Bachsteina a jeho
druhů
22. 2. 2020 (sobota) od 9:00 Masopustní průvod v Horní Pěně
29. 2. 2020 (sobota) od 9:00 Masopustní průvod v Malíkově nad Nežárkou
29. 2. 2020 (sobota) od 20:00 Maškarní zábava v kulturním domě v Horní Pěně
28. 3. 2020 (sobota) od 10:00 Velikonoční dílna v mateřské škole v Horní Pěně
3. – 5. 4. 2020 (pátek, sobota, neděle) Burza v kulturním domě v Horní Pěně
17. a 18. 4. 2020 (pátek a sobota) od 19:00 Divadlo Strach má velké oči v kulturním
domě v Horní Pěně
18. 4. 2020 (sobota) od 14:00 Vítání občánků v kulturním domě v Horní Pěně
30. 4. 2020 (čtvrtek) Stavění máje před hasičskou zbrojnicí, pálení čarodějnic

Cvičení
Vánoční svátky jsou již za námi, všechno cukroví z krabic zmizelo, a naopak
někomu přibylo nějaké to deko navíc. Počasí venku sice není nic moc, kolem obchází
chřipka a člověka nic nebaví, ale je tu možnost udělat něco pro své zdraví. Už dvanáctým
rokem cvičíme pravidelně v pondělí a ve čtvrtek od 19.00 do 20.00 hodin v kulturním domě
v Horní Pěně. Přijďte si s námi zacvičit, budete mít fajn pocit a zlepší se vám i nálada.
Eva Píšová

Knihovna
Pojďte číst!
Koncem roku 2019 prodělala naše Obecní knihovna velké úpravy. Byly vyřazeny
poškozené, zastaralé a dlouhodobě nepůjčované knihy, čímž se uvolnilo místo pro lepší
rozložení a přehlednost celého stávajícího knižního fondu. Vznikl také prostor pro nové
knihy, kterých máme za loňský rok pěknou řádku. To je jednak zásluha obce Horní Pěna,
která vyčleňuje každoročně velmi pěknou částku na doplnění knižního fondu, a pak také
díky dárcům, kteří bezplatně darovali knihovně řadu knih, někdy zcela nových.
Obměnily se také dlouhodobé zápůjčky z depozita Městské knihovny v Jindřichově
Hradci, takže i tady čekají na čtenáře nové tituly. Rozmanitost knižního fondu naší
knihovny je velká, takže si zde určitě vybere každý bez ohledu na věk a zájmy.
Vyřazené knihy neskončily ve sběrně papíru, ale byly nabídnuty všem k odebrání
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v regálech na chodbě obecního úřadu. Knihy, které se zde nedočkaly nových majitelů, byly
odvezeny do Domu s pečovatelskou službou v Otíně a na nemocniční LDN, kde ještě jistě
udělají někomu radost. Dávka posledně vyřazených knih také ještě čeká třeba právě na
vás opět v regálech před knihovnou. Možná vám právě některý z těchto titulů chybí ve vaší
knihovně.
Tímto vás všechny zvu, abyste si přišli vybrat nějaké pěkné „počtení“ do knihovny i
před ní. Pokud ještě nejste klienti naší knihovny, tak vám k registraci stačí přijít a sdělit
knihovnici své základní údaje. Registrace je bezplatná, nic se neplatí ani za půjčování
knih. Knihovna je otevřena každý čtvrtek od 16.00 do 18.00 hodin.
RNDr. Hana Andrejchová, knihovnice

Pomerium
První automobilová nehoda na Pěněnsku
V roce 1905 jel urozený hrabě
automobilem z Vídně do Prahy. Před Pěnou u
rybníka, kde dnes stojí kamenný kříž, se jeho
automobil míjel s koňským povozem místního
sedláka. Jelikož zvířata ještě nebyla na
automobil zvyklá, tak se splašila. Povoz se
převrhl do strouhy a děvečka, která na něm
seděla spadla na zem a ošklivě se potloukla.
Pan hrabě ji nechal odvézt do hradecké
nemocnice a zaplatil její léčení. Další peníze
dal sedlákovi, kterému povoz patřil, aby
postavil kříž za to, že se nestalo větší neštěstí
a že se děvečka vyléčila. Sedlák tedy na tom
místě postavil dřevěný kříž.
Kříž ale časem hnil a byl již velmi
poškozený v době, kdy děda Forster (po domu
Binter č.p. 31) začal trpět vodnatelností.
Forster slíbil, že pokud se vodnatelnost zmírní,
nebo
zcela
ustoupí,
nechá
vyměnit
ztrouchnivělý dřevěný kříž za kamenný.
Vodnatelnost sice opravdu na čas ustoupila, ale nakonec přece jen dědu Forstera v roce
1916 přemohla. Na smrtelné posteli zavázal svého syna slibem, že kamenný kříž postaví.
Jeho syn se cítil slibem zavázán, a tak když se u kostela v Pěně dělaly úpravy a
odstraňoval se starý kamenný kříž, rozhodl se jej koupit. Přes vytesaný původní nápis dal
zhotovit černou skleněnou desku s pamětním nápisem a kříž nechal postavit na místo, kde
stál dřevěný kříž na památku první automobilové nehody.
Tento kříž se kupodivu stal v nedávné době obětí minimálně dvou dopravních
nehod, při kterých byl poničen. Deska z černého skla se rozbila a dnes tak již není patrno
proč kříž na svém místě stojí.
Ze vzpomínek pamětníků zapsal Jaroslav Kubát
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SDH Horní Pěna
Rok 2019 je minulostí a my bychom Vás chtěli seznámit s akcemi, které se konaly
na začátku nového roku, anebo se budou konat v následujícím čtvrtletí.
Hasičský ples
Hned druhý pátek v
lednu proběhl tradiční
hasičský
ples.
Děkujeme
návštěvníkům
této
akce, protože právě Vy
jste dokázali vytvořit
neuvěřitelnou
atmosféru a Vaše hojná
účast nás motivuje
pořádat další ročníky. O
zábavu se postarala
kapela
CRASH.
Děkujeme
i
všem
sponzorům, díky nim
jsme
měli
bohatou
tombolu a těšíme se na
příští rok!

Valná hromada
Druhou akcí byla valná hromada, která se konala 18.1. 2020 ve velkém sále
kulturního domu. Na valné hromadě se zhodnotil uplynulý rok a rovněž proběhly volby. Do
výboru SDH byli zvoleni: starosta – Vladimír Šaman, náměstek starosty – Václav Švíka
ml., velitel – Luboš Hložek, jednatel – David Veselý, hospodář – Jaroslav Kudla. Děkujeme
všem členům a hostům za účast!

Stavění máje a pálení čarodějnic
Poslední dubnový den se bude stavět máj u hasičské zbrojnice, kde bude
připraveno posezení. Poté proběhne pálení čarodějnic. Další podrobnosti k těmto akcím
budou včas upřesněny.
Za SDH Horní Pěna David Veselý
5

Mateřská škola Horní Pěna
Máme za sebou první pololetí letošního školního roku. Pestrý program v mateřské
škole je každý den jiný, a tak nám dny ubíhají velice rychle, zvláště v uplynulém adventním
období. Snažíme se dětem čekání na Ježíška co nejvíce zpříjemnit, a tak s nimi hodně
tvoříme a vyrábíme dárečky, pečeme cukroví, zpíváme písničky a hrajeme různé hry.
Nezapomínáme ani na tradici příchodu Mikuláše, čerta a anděla, kteří mateřskou
školu navštívili 5. prosince. Odměnou za básničku, kterou jim děti řekly, byl balíček s dárky
od anděla a Mikuláše.
Vánoční vystoupení
Jako velké poděkování maminkám a tatínkům za jejich péči a starostlivost a jako
překvapení nejen pro ně, ale i pro babičky, dědečky a kamarády, jsme si připravili vánoční
vystoupení, které se konalo 18. prosince v místním kulturním domě. Se svým programem
vystoupily děti z obou tříd mateřské školy. Třída Rybiček připomněla svým vystoupením
staročeské Vánoce a třída Pastelek nesla svůj program v duchu příprav na Vánoce, kdy se
peče cukroví a vánočky, zdobí se stromeček a chystají vánoční kapříci. Na závěr jsme si
vánoční atmosféru navodili světly svíček a krásnou vánoční písní. K vánočnímu odpoledni
patří také malé pohoštění, na kterém se podílejí paní kuchařky, maminky a děti, se kterými
pečeme společně cukroví.

Soutěž o nejkrásnější vánoční stromeček
Stejně jako v loňském roce se naše školka zúčastnila soutěže o nejkrásnější
vánoční stromeček, kterou pořádá Zahradní centrum v Jindřichově Hradci. A stejně jako
minulý rok jsme se v této soutěži umístili na 1. místě. Odměnou pro děti bude tvořivá
dílnička s občerstvením, kterou pro ně Zahradní centrum připraví.
Naše školka se zúčastnila i další výstavy – prezentace vánočních stromků
mateřských škol Jindřichohradecka, která probíhala v Muzeu fotografie a obrazových
médií. Na tento stromeček děti vyráběly společně s učitelkami ozdoby ve tvaru sněhuláků.
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Kurz bruslení
Od ledna jsme začali s dětmi opět jezdit na kurz bruslení na zimní stadion v
Jindřichově Hradci. Zde se děti učí pod vedením zkušených trenérů první krůčky na
bruslích a někteří se v bruslení zdokonalují.
Dětský maškarní karneval
V sobotu 1. února od 14 hodin proběhl ve spolupráci s obecním úřadem a sponzory
z řad místních spolků a podnikatelů dětský maškarní karneval. O hudební program se
postaralo Duo Echoes a moderátorem byl pan Michal Žoudlík. Pro děti byly připravené
soutěže, občerstvení a další překvapení. Srdečně děkujeme všem za pomoc a hlavně
dětem, že v hojném počtu dorazily v krásných maskách.
Velikonoční dílna
Před Velikonocemi opět uspořádá mateřská škola Velikonoční tvořivou dílnu
spojenou se Dnem otevřených dveří. Ten se bude konat v sobotu 28. 3. 2020. Všechny
srdečně zveme na příjemně strávené dopoledne v mateřské škole.
Za MŠ Horní Pěna Hana Jedličková

SDH Malíkov nad Nežárkou
Turnaj v Člověče nezlob se
Malíkovští hasiči uspořádali v prosinci turnaj v Člověče nezlob se. To se obzvlášť
povedlo, měli jsme ohromnou účast. Zahráli jsme si o putovní pohár, který získal kolega
z Horní Pěny David Veselý. Na druhém místě byl Vladimír Šaman a třetí místo vybojoval
Václav Švíka mladší. Tento turnaj v letošním roce určitě zopakujeme.
Hasičská schůze
V lednu jsme uspořádali hasičkou schůzi v hasičské zbrojnici v Malíkově nad
Nežárkou. Zhodnotili jsme akce, které jsme uspořádali během loňského roku. Všechny
akce byly velmi úspěšné a plánujeme je zopakovat i v tomto roce. Na schůzi jsme také
rozšířili vedení o náměstka starosty, kterým se stal Miroslav Boček.
Turnaj v mariáši
Také jsme hostili turnaj v mariáši, který u nás v hasičské zbrojnici pořádal TJ Sokol
Horní Pěna.
Za SDH Malíkov nad Nežárkou Rudolf Žáček
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Myslivecký spolek Hájky Horní Pěna
Vážení spoluobčané, dovolte mi Vás seznámit s děním v mysliveckém spolku Hájky
Horní Pěna. Zároveň Vám chci jménem pěněnských myslivců popřát hodně zdraví a
osobní pohody v roce 2020.
Poslední leč
Náš myslivecký spolek pořádal 9. 11. 2019 poslední leč, na které nám hrála kapela
Baret. Bohužel o tuto akci byl malý zájem veřejnosti, jelikož ji navštívilo pouze 41 platících
tanečníků. Proto jsme se rozhodli, že v letošním roce tuto akci pořádat nebudeme.
Dva hony
Dále jsme uspořádali dva hony na drobnou zvěř, a to 9. 11. 2019 a 28. 12. 2019. Na
těchto honech jsme lovili zajíce, bažanta, kachnu divokou, lišku a divočáka.
Výroční členská schůze
V pátek 17. 1. 2020 měl náš spolek výroční členskou schůzi, na které jsme
zhodnotili loňský rok. Zároveň jsme si na této schůzi zvolili nové vedení na dalších 5 let.
Do vedení mysliveckého spolku Hájky v období 2020 až 2025 byl zvolen předsedou MS
Radek Čapek, mysliveckým hospodářem se stal Jaroslav Turín ml. a členy výboru
zastávají Jiří Jirka ml., Radim Hložek a Miroslav Kadlec ml.
Svatohubertská mše
V letošním roce nadále plánujeme spolupořádat Svatohubertskou mši v kostele
svatého Michaela archanděla v Horní Pěně. Datum je stanoven na 24. 10. 2020.
Za myslivecký spolek Hájky Horní Pěna Jaroslav Turín
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TJ Sokol Horní Pěna
Sportovní rok v našich obcích zahájili mariášníci
V době, kdy počasí nepřeje venkovním sportům a halu umožňující zimní sportovní
vyžití v obci nemáme, drží prapor zimního sportování mariášníci. Ti zahájili sportovní rok
2020 prvním turnajem 21. ročníku Otevřeného mistrovství obce Horní Pěna ve voleném
mariáši. A to v neděli 12. ledna v hasičárně v Malíkově nad Nežárkou. O konečném
pořadí rozhodly v některých případech velmi těsné rozdíly.
Pět nejlepších hráčů:

1. Krejčí Josef mladší
2. Kučera Miroslav
3. Krejčí Josef starší
4. Pešek Václav
5. Beránek Jiří

Všichni zúčastnění si odnesli hodnotné ceny. Prvními třemi byly, stejně jako v
předchozích letech, krásné a chutné obří koláče.
Za TJ Sokol Horní Pěna Václav Pešek

Velké soustředění při hře.

Předávání cen.

Divadelní soubor Jirásek
Divadelní soubor Jirásek by rád uvedl 17. 4. a 18. 4. premiéru divadelního
představení veselé pohádky s názvem Strach má velké oči. To by se pravděpodobně
konalo vždy od 19 hodin v sále kulturního domu v Horní Pěně. Informace o představení
budou samozřejmě upřesněny na plakátech zveřejněných těsně před akcí. Pilně
nacvičujeme, chystáme kulisy, sháníme kostýmy a rekvizity. Děláme vše proto, aby se
Vám představení líbilo.
Těšíme se na Vás v dubnu.
Za divadelní soubor Jirásek Petra Kolářová
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Pěší pouť do Horní Pěny
sobota 15. února 2020
Připomenutí místního rodáka
blahoslaveného františkána Bedřicha Bachsteina a jeho druhů.

Dne 15. února ve 12:30 vyjdou
od KLÁŠTERA SV. KATEŘINY

poutníci na pěší pouť do Horní Pěny.
Poutníky z Jindřichova Hradce povede probošt Ivo Prokop.
Přibližně ve 14 hodin se poutníci zastaví na modlitbu v kapli
Nejsvětějšího Srdce Páně v Dolní Pěně, odtud budou pokračovat do Horní
Pěny.
Předpokládaný příchod, za znění chrámových zvonů, do farního chrámu
SV. MICHAELA ARCHANDĚLA v Horní Pěně je okolo 14:30 hodin.

Od 15:00 hodin začíná poutní mše svatá
k oslavě blahoslavených františkánů Bedřicha
Bachsteina a jeho druhů, mučedníků.
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Pomerium
Náš rodák blahoslavený páter Bedřich Bachstein
byl umučen a zemřel 15.února 1611
Páter Bedřich Bachstein byl českým kazatelem, vikářem konventu, magistrem
noviců a učeným mužem. V době svého umučení v Praze mu bylo přibližně padesát.
Narodil se a byl pokřtěn v jižních Čechách v obci Pěnná (latinsky Pomerium), která se
dnes jmenuje Horní Pěna. Křest proběhl v našem Farním kostele svatého Michaela
pravděpodobně v kropence, která dodnes stojí u vchodu do chrámu.
Jako jinoch vstoupil do Františkánského řádu v Jindřichově Hradci a později odešel do
Prahy, kde se stal vikářem v klášteře U Panny Marie Sněžné.
Co se stalo dne 15. února 1611?
Na konci ledna roku 1611, v době vrcholícího sporu se svým bratrem Matyášem,
pozval do Čech Rudolf II. vojsko pasovského arciknížete Leopolda. Vpádu Pasovských
muselo čelit české stavovské vojsko, které jim nakonec znemožnilo ovládnout Prahu a
rozprášilo je. Na vpádu Pasovských neměli vinu katolíci, naopak jejich čelní představitelé
včetně papežského nuncia a kancléře království Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic čelili
dvorským pletichám, které invazi předcházely. Přesto se však rozšířila dezinformace, že
strůjci vpádu byli katolíci a kláštery měly být místem pro úkryt zbraní a pasovských jezdců.
Po domácku ozbrojený lid, který se seběhl i z pražského okolí na obranu Prahy, se
tak nakonec obrátil proti klášterům. Na Karlově v klášteře augustiniánů byl zavražděn
opat, převor a klášterní bratr. Na obranu minoritů u sv. Jakuba se postavili řezníci se
sekerami, ač byli luterského vyznání. Jezuitský klášter zachránilo stavovské vojsko.
Nejhůře se vedlo františkánům u Panny Marie Sněžné. Kostel i klášter obklíčilo okolo 700
útočníků. Jejich vůdcem byl berounský měšťan a dobrodruh Matouš Hovorčovský z Kolivé
Hory.
V době umučení byl Bedřich považován za prvního z celé skupiny mnichů, která v
té době byla přítomna v klášteře u Panny Marie Sněžné, neboť kvardián (v jiných
církevních řádech opat) Aegidius Smoud byl na cestě z Vídně a Bedřich jej zastupoval. V
den vraždění v klášteře (15. února 1611), dovedl šest mladých bratří na půdu kostela, aby
je zachránil. Sám Bedřich zůstal na klenbě kostela. Jeden z jeho chráněnců se ze
zvědavosti vylezl podívat do věžičky, která vyčnívala ze střechy chrámu, aby zjistil, co se
venku děje. Byl však zahlédnut rabující hordou a několik lupičů se jej vydalo hledat.
Po delší době se lotrům podařilo najít vchod na půdu, kde nejprve narazili na
našeho rodáka Bedřicha, který se vlastním tělem snažil chránit své mladé svěřence.
Bedřich byl na místě zabit. Zasáhla ho dvě kopí, jedno do hrudi, druhé do srdce. Mrtvoly
Bedřicha Bachsteina a jeho druhů zavražděných na půdě shodili vrahové otvorem v
klenbě dolů, doprostřed kostela. Klenba kostela je 37 metrů vysoká, což je stejně, jako má
věž našeho kostela i s křížem. Mladí bratři, kteří se ukrývali ve věžičce, byli meči posekáni
a vyhozeni na střechu, ze které padali dolů, do hloubky 47 metrů, kde narazili na kopí
vrahů.
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Během tohoto pogromu bylo zabito čtrnáct mnichů, pouze jednomu se podařilo
uniknout. Těla povražděných útočníci oloupili a nechali je bez pohřbu tři dny ležet bez
oblečení.
Mrtvé bratry nakonec za pomoci sloužících pohřbily dvě šlechtičny - Maxmiliana,
manželka purkrabího Adama ze Šternberka a paní Anna z Písnice a Schoenbachu,
vdova po královském vicekancléři. Těla mrtvých byla pohřbena bez rakví pouze do hlíny
nedaleko vchodu do kláštera.
Na některé vrahy také došlo, v dubnu 1611 bylo z rozkazu staroměstského práva
odsouzeno k smrti 14 vrahů.
Mnohokrát se Františkáni snažili o blahořečení povražděných bratrů, ale dějinné
události tomu nechtěly dovolit. Až 13. října 2012, po dlouhých přípravách a přísném
prověřování papežskou komisí, bylo v Praze v Katedrále slavnostní Blahořečení
Bedřicha Bachsteina a jeho třinácti bratrů.
Následně týden poté proběhl slavnostní obřad i v Horní Pěně. Slavnou Mši
celebroval Biskup Mons. Jiří Paďour, OFMCap.
Na počest našeho rodáka se od roku 2013 uprostřed února koná pěší pouť do našeho
Kostela.
Kdo z okolních obcí nebo měst má vlastního blahořečeného rodáka?

Smiling bikers
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Jubilea
Svá životní jubilea oslaví v následujících měsících někteří naši občané. Všem srdečně
blahopřejeme, přejeme pevné zdraví a do dalších let mnoho radostí, úspěchů, klidu a
spokojenosti.
Únor
Michal Vápeník
Helena Moudrá ml.
Eva Brejžková
Marie Bočková
Hana Kudrfalcová

Březen
Miloslav Mareš
Marie Hložková
Lenka Prokešová
Miroslav Veselý st.
Iveta Řimnáčová
Dana Rohová

Duben
Vlastimil Plucar
Libuše Homolová
Hana Dvořáková
Petr Perla
Dagmar Balgová
Petr Dvořák
Jiří Maťha
Daniela Kubátová
Ingrid Neundorfová

Počet občanů v obcích Horní Pěna a Malíkov nad Nežárkou je ke dni vydání 613.
Redakční informace: Příspěvky do dalšího zpravodaje a žádosti o elektronické zasílání
občasníku můžete zasílat na adresu: ohlasy@horni-pena.cz
Šéfredaktorka: Dáša Šamanová, redaktor: Jiří Charvát

Brzy naší obcí opět projde masopustní průvod. Foto: Josef Böhm
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