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Vážení spoluobčané, milí sousedé, přátelé,
dostává se Vám do ruky druhé letošní číslo Ohlasů od Dřeva, ve kterém nám nejprve
dovolte popřát Vám pevné zdraví a pevné nervy v této nelehké koronavirové době.
Krásné jarní měsíce jsme si opravdu představovali jinak. Společenský život obce se
prakticky zastavil a dlouhodobě plánované akce jsou buď zrušeny, či odloženy na pozdější
dobu. Jediné akce, které se podařilo uskutečnit, jsou dětský maškarní karneval,
masopustní průvod v Horní Pěně a poutní mše svatá k oslavě Bedřicha Bachsteina.
Poslední akcí, kterou jsme stihli navštívit před karanténními opatřeními, byla maškarní
zábava v kulturním domě. Všem organizátorům a příznivcům děkujeme a těšíme se na
shledání v příhodnější době.
Opatření vlády jsme všichni pocítili a nadále pociťujeme na vlastní kůži a bohužel se
následků pandemie jen tak lehce nezbavíme. Rádi bychom se s Vámi však podělili i o
pozitiva, které doba koronaviru přinesla.
Doslova dechberoucí byla Vaše reakce na nutnost nošení roušek a jejich akutní
nedostatek. Není v našich silách poděkovat každému jednotlivci, ale s hlubokou pokorou
smekáme před všemi, kteří nezištně a okamžitě začali s výrobou ochranných prostředků a
darovali je nejvíce ohroženým spoluobčanům. Poděkování patří i zaměstnankyním našeho
obchodu, že i v této nelehké chvíli dokázaly udržet obchod v chodu. Děkujeme!
Vzhledem k nutnosti uzavřít mateřskou školu se uspíšila oprava dlažby před školkou a
okolo ní. Nově se buduje bezbariérový přístup k budově a celé prostranství před školkou
prochází rekonstrukcí. Věříme, že se dětem i rodičům upravené a bezpečnější prostředí
bude líbit.
Dalším pozitivním bodem je zavedení služby mobilního rozhlasu. Důležité hlášení
z obecního úřadu můžete tedy dostávat i prostřednictvím SMS zprávy na svůj telefon.
Registraci do systému můžete provést na adrese http://hornipena.mobilnirozhlas.cz/
nebo pomocí SMS, ve které napište své jméno a příjmení, a odešlete ji na telefonní číslo
602601829.
Stále také probíhají projektové práce na výstavbu sběrného dvora, kompostárny,
přeložky a prodloužení vodovodu podél hlavní silnice. Nově jsou zahájené i projektové
práce na chodníky v obci a na kořenovou čističku odpadních vod v Malíkově nad
Nežárkou.
Vladimír Šaman, starosta a Vladimír Hrdina, místostarosta

Informace z úřadu
Cena stočného
Na základě nákladů na provoz ČOV v uplynulém období, schválilo zastupitelstvo novou
cenu stočného na období 03/2020 až 02/2021 ve výši 38,- Kč / m3 včetně DPH. V
průměru podle směrných čísel tedy každý obyvatel obce zaplatí oproti loňsku méně
zhruba o 200 korun.

Provoz sběrného dvora je každý čtvrtek od 15-17 hodin
Prosíme uživatele sběrného dvora o dodržování této provozní doby a o třídění jednotlivých
druhů odpadu dle pokynů obsluhy sběrného dvora. Odpadne tím práce s následným
nutným roztřiďováním na jednotlivé komodity.

Přehled plánovaných kulturních a společenských akcí
Vzhledem k současné epidemiologické situaci nelze předpokládat, zda se plánované akce
označené otazníkem uskuteční.
16.5.2020 (sobota) Setkání rodáků a seniorů – ZRUŠENO
23.5.2020 (sobota) Sběr starého železa a elektroodpadu – KONÁ SE DLE PLÁNU
30.5.2020 (sobota) Hry bez Hranic České Kanady – ZRUŠENO
6.6.2020 (sobota) Pouťové odpoledne – ZRUŠENO
13.6.2020 (sobota) Dětský den Malíkov nad Nežárkou - ?
25.7.2020 (sobota) Letní kino - ?
8.8.2020 (sobota) Dětské rybářské závody - ?

Knihovna je opět v provozu!
Obecní knihovna opět obnovuje svou činnost. Od čtvrtka 7.5.2020 začínáme znovu
půjčovat a máme i řadu nových knih. V době hlavních letních prázdnin opět proběhne
údržba a také revize knižního fondu. Pokud byste chtěli knihovně věnovat do fondu nějaké
knihy, spojte se přímo s knihovnicí, paní Andrejchovou. A to buď osobně, nebo telefonicky
na čísle 728 675 347, anebo v půjčovních hodinách knihovny.
Půjčovní čtvrtky v době hlavních letních prázdnin vždy od 16.00 do 18.00 hodin:
9.7.2020
23.7.2020
6.8.2020
20.8.2020
Od čtvrtka 3.9.2020 se bude půjčovat opět každý týden.
Hana Andrejchová, knihovnice

SDH Horní Pěna
Vážení spoluobčané,
v této nelehké době, kdy není možné pořádat společenské a kulturní akce,
věnujeme volný čas úpravám klubovny v naší hasičské zbrojnici. Především údržbě
techniky, úklidu a dalším podobným pracím. V tuto chvíli na to máme totiž dostatek času, a
tak můžeme dohnat vše, co jsme doposud zanedbávali.
Z původní plánované opravy opadávajících omítek, se stala velká akce. Po osekání
omítky jsme se rozhodli udělat nové elektrické rozvody, při rozebrání podhledu stropu
jsme zjistili, že stropní nosné trámy mají své za sebou, a museli jsme tedy udělat i nový
strop. Když už jsme byli v tom, rozhodli jsme se pro zhotovení kuchyňské linky s vodou a
odpadem. Práce je v klubovně stále dost. Vše si děláme sami ve volném čase. Akce
probíhá s finanční podporou obce Horní Pěna, za což děkujeme.

Doufáme, že se již brzy uvidíme na některé z našich akcí. O jejich konání a
termínech Vás budeme informovat. Za náš sbor Vám přejeme krásně strávené dny
s Vašimi nejbližšími, a hlavně hodně zdraví!
Za SDH Horní Pěna Václav Švíka ml.

SK Horní Pěna
Naše fotbalové mužstvo je další z obětí covid-19. Týden před začátkem pandemie
proběhla schůzka všech hráčů týmu, na které byly domluveny kroky vedoucí k dosažení
předsezónního cíle, k postupu do vyšší soutěže. Bohužel, hned za týden se vše změnilo a
bylo zakázáno trénování, a následně byla zrušena celá dobře rozehraná sezóna
2019/2020.
Z tohoto důvodu se nám nepodařilo postoupit mezi okresní elitu a v září začne náš
boj od nuly. V tuto chvíli věříme, že se brzy uvolní restriktivní opatření a budeme moci
začít trénovat bez omezení a hrát přípravné zápasy.
Václav Pešek

Mateřská škola Horní Pěna
V našich životech nastala velice neočekávaná a závažná situace. Nikdo z nás nebyl
připravený na to, že ze dne na den zůstanou uzavřené školy, obchody i některé firmy.
Museli jsme se všichni smířit s nezvyklými, ale velice nutnými opatřeními, které jsou tu
hlavně proto, abychom společně dokázali čelit obávanému nepříteli – koronaviru.
V úterý 17. 3. byla na základě rozhodnutí zřizovatele uzavřena i místní mateřská
škola. Rázem se prostory školky staly nezvykle prázdné, tiché až smutné, naopak
v mnoha Vašich domácnostech bylo až příliš plno a rušno. Museli jsme zrušit všechny
plánované akce, nedokončené plavecké a bruslařské kurzy, velikonoční tvořivou dílnu,
školní výlet i naši každoroční zahradní slavnost.
Přestože je mateřská škola již několik týdnů uzavřená, nezahálíme a jako mnoho
dalších jednotlivců, organizací i firem šijeme roušky pro seniory, charitativní organizace i
lékárny. Zároveň jsme připravovali pro naše děti a seniory z obce drobné dárečky
k Velikonocům.
Nezapomínáme ani na naši práci, věnujeme se přípravě na práci s dětmi,
připravujeme na našich webových stránkách drobné úkoly a hry, vytváříme si didaktické
pomůcky a vzděláváme se. Celou budovu školky jsme uklidili, vydezinfikovali a připravili
na příchod dětí. Po celou dobu uzavření MŠ naše školní kuchyně vaří obědy pro seniory
z obce a blízkého okolí.
Zápis do mateřské školy
V měsíci květnu bude probíhat zápis do mateřské školy. Bohužel Vás, ani Vaše děti
nemůžeme v letošním roce pozvat k nám do MŠ. V návaznosti na mimořádná opatření
vlády a dle vydaného opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy bude zápis
organizován bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Na našich
webových stránkách www.mshornipena.cz najdete všechny potřebné informace k přijetí
Vašeho dítěte do mateřské školy. O to víc se budeme na naše nové kamarády v září těšit.

Otevření MŠ
Mateřská škola bude pro naše děti otevřena od pondělí 25.5.2020. Provoz školy
bude probíhat za přísnějších hygienických a bezpečnostních opatření – dle pokynů
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva zdravotnictví.
Rekonstrukce dlažby
Několikatýdenní uzavření MŠ bylo využito k dalšímu zmodernizování prostorů školy.
Zcela novou podobu dostal venkovní prostor mezi hlavní budovou a školní kuchyní,
zrekonstruováno bylo i vstupní schodiště. Nevyhovující dlažba a zastaralé schody byly
nově vydlážděny a celý prostor dostal krásnou, moderní podobu.
Hana Jedličková

Divadelní spolek Jirásek
DS Jirásek, se chystal v termínu 17. a 18.4.2020 uvést pohádku Strach má velké oči.
Vzhledem ke vzniklé situaci musel náš spolek od 15. 3. 2020 přerušit jakoukoliv
činnost. Pohádku Strach má velké oči jsme bohužel nestihli nastudovat natolik, abychom ji
v náhradním
termínu
v
dohledné době mohli uvést.
V současné době se
začíná
vše
obracet
k lepšímu, ale optimismus
spojený s rozvolňováním tak
úplně nesdílíme. Prioritou je
pro nás Vaše zdraví.
Kapacita kulturního domu
na představení je přibližně
100 osob. Tento počet se
nám zdá poměrně vysoký a
po zvážení všech rizik, jsme
se rozhodli představení
odložit na podzimní či zimní
termín. Informovat Vás budeme v dalších číslech Ohlasů.
Mějte krásné léto a přeji Vám, aby se Vaše životy zase co nejrychleji vrátily do
normálu. Těšíme se na brzkou shledanou.
Archivní foto: Limonádový Joe
Za DS Jirásek Petra Kolářová

Myslivecký spolek Hájky Horní Pěna
Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás seznámit s činností Mysliveckého spolku Hájky za poslední dobu.
V uplynulých měsících jsme se věnovali péči o zvěř, pravidelně jsme navštěvovali
krmná zařízení a zvěř přikrmovali. O to víc mě mrzí chování některých nezodpovědných
majitelů psů, kteří neustále venčí své čtyřnohé miláčky po všech částech našeho revíru. V
sobotu 14.3. 2020 jsem při pochůzce honitbou slyšel štěkajícího psa a nářek srnčí zvěře.
Bohužel, psí miláček jednoho občana z Horní Pěny strhl srnce, kterého následně štval po
poli mezi Horní Pěnou a Malíkovem. Po delší době se mi povedlo dostat se mezi útočícího
psa a nebohého srnce, který musel být následně utracen. Poté přišel k psovi i jeho
zděšený majitel, se kterým jsem si to na místě vyříkal. Srnec byl na zadní části těla
roztrhán a nebyl schopný pohybu. Nebudu polemizovat nad škodou, která vznikla
mysliveckému spolku, ale utrpení srnce muselo být hrozné.
V současné době nám opět loví dva psi v Malíkově nad Nežárkou ve výbězích, kde se
pase dobytek.
Nyní nastává doba kladení mláďat a zvěř není po zimě ještě v dostatečné kondici.
Chtěl bych Vás tímto požádat o větší dohled nad vašimi čtyřnohými kamarády, ať se
vyvarujeme podobným případům.
Přeji Vám všem v této zvláštní době hodně zdraví.
Za Myslivecký spolek Hájky Horní Pěna Jaroslav Turín

Fotosoutěž
Kategorie velikonoční výzdoba:
Nejvíce „To se mi líbí“ (94 To se mi líbí) v kategorii Velikonoční výzdoba na našem
facebookovém profilu měla tato fotografie, která se tak stává vítězem a autor bude
odměněn balíčkem z Horní Pěny.

Odměněno bude i druhé a třetí místo:

Druhé místo (52 To se mi líbí)

Třetí místo (32 To se mi líbí)

Kategorie nejlepší momentka z karantény:

První místo (50 To se mi líbí)

Druhé místo (24 To se mi líbí)

První a druhé místo z kategorie nejlepší momentka z karantény také budou odměněna.
Děkujeme všem, kdo se do fotosoutěže zapojil a pomohl nám zpříjemnit si dlouhé
chvíle v karanténě.

Začátek roku 2020 v ZOO Na Hrádečku
Od začátku roku jsme se v zoo mohli těšit z nových či očekávaných přírůstků, jako
jsou emu hnědí, dikobraz, poník, drápkaté opičky, skunci a další. Celkově jsme se aktivně
začali připravovat na letošní sezonu.
Vzhledem k nastalé situaci, která měla a stále má vliv na každého z nás, jsme
museli plánované otevření zoo začátkem dubna odložit. Bylo to těžké období, kdy jsme
nevěděli, zda budeme muset propouštět personál, zastavili jsme veškeré rozvojové aktivity
a jako všichni jsme netušili, jak dlouho tento stav bude trvat. Scénáře, kdyby zoo přišla o
hlavní sezonu, pro nás byly stresující a pokud by nastaly, tak by to bylo likvidační.

Vláda nám otevření zoo moc neulehčila, jelikož zoologické zahrady směly otevřít
jen s online předprodejem vstupenek, kdy vstupenky nesměly a i v tento čas stále nesmí
být prodávány na místě a to do pondělí 25.5.. Naštěstí nám v této situaci dokázal pomoci
náš partner, což je firma Dastax z Jindřichova Hradce. Vstupenky do zoo začala nabízet
na svém e-shopu, který my osobně nevlastníme. Díky tomu jsme zoo mohli otevřít ihned
27. 4. 2020, což se nepodařilo díky nařízení vlády ani větším zoologickým zahradám v ČR.
Školy a školky zrušily pochopitelně výlety. Naše
příměstské tábory snad nebudou ohroženy, a i v letošním
roce bude pro děti vařit MŠ Horní Pěna a kulturní dům
poskytne naše obec právě pro výdej obědů dětem a pro
případ nepříznivého počasí. Za to velice děkujeme!
Možná jste zaznamenali obec Horní Pěnu a ZOO v
pořadu Toulavá kamera. Reportáž byla odvysílána dne
19.4.2020. Obec se proslavila i v časopisu Na cestu, kde
titulní stranu zdobil nápis: Malebná zoo Na Hrádečku v
jihočeské Horní Pěně. Stále více se obec Horní Pěna
dostává do podvědomí veřejnosti právě díky zoologické
zahradě. Děkujeme všem obyvatelům, že jste přijali řev lvů,
zpěv hyen a hýkání osla jako součást naší obce!
Také poptáváme brigádníka, klidně seniora, na přípravu ovoce a zeleniny pro
chovná zvířata. Práce třikrát týdně cca na 2 hodiny. Jedná se o pohodovou práci, žádný
stres a fajn přivýdělek. Volejte na telefonní číslo 732 353 340.
Bc. Romana Albrecht Lišková

Proč se dům č.p. 97 jmenuje Kampelička?
Abychom mohli odpovědět na tuto otázku, musíme se vrátit do druhé poloviny
devatenáctého století.

Po roce 1848 se začali zemědělci zlobit na bankéře, že půjčují peníze za velmi
vysoký úrok a v případě, že si nějaké peníze k bankéři uloží, je naopak pro střadatele úrok
téměř nulový.
Toho si povšimli především dva lidé, kteří s tím chtěli něco udělat. V Čechách
František Cyril Kampelík (1805-1872) a v německy mluvících zemích zase Friedrich
Wilhelm Raiffeisen (1818-1888). Oba dva přišli s nápadem, aby si zemědělci založili
vlastní rolnická úvěrová družstva, a mohli se tak navzájem finančně podporovat.
Proto nejprve začaly v česky mluvících zemích vznikat tzv. Kampeličky a o něco
později v německy mluvících zemích Raiffeisenky. Tato družstva byla určená pro malé
obce do 2000 lidí a vycházela z předpokladu, že se lidé navzájem dobře znají, takže jedni
si budou moci peníze rozumně uschovat a druzí zase půjčit. Navíc bude možné zakládat
společné mlékárny, lihovary, skladištní družstva a později i elektrifikovat obce, dále
podporovat vznik hasičských spolků, nakupovat pro ně zařízení a podobně.
V Horní Pěně byla 30. června 1895 založena místní Raiffaisenkasse – lidově
„Rajfajzenka“. Byla určena pro hospodáře v celé farnosti, pod níž spadaly obce Horní
Pěna, Dolní Pěna, Hrutkov, Kačlehy, Malíkov a Nová Ves. Zakládajících členů tohoto
družstva bylo 66. První vklad přinesl Josef Pany z Dolní Pěny.
První kancelář byla v bytě Josefa Friedla č.p. 6 a byla zapůjčena bezplatně. Úroky
činily z vkladu 4 % a z půjčky 4,5 %. Schválně si to zkuste srovnat s dnešními bankéři.
Protože Josef Friedl postavil na vlastní náklady dům č.p. 66 a měl v tomto domě

dva volné pokoje, pronajal je Raiffeisenkasse za 40 zlatých rakouské měny. Kanceláře
byly označeny cedulí:
„Spořitelní a úvěrové sdružení pro farnost Horní Pěna, registrované družstvo s
neomezenou odpovědností.“
Ceduli vyrobil spisovatel a malíř Karel Hameník z Hradce.
Na valném shromáždění 5. března 1925, v hostinci č.p. 77, bylo rozhodnuto, že
bude na návsi, kde dříve stával pomník Josefa II., postavena nová budova „Rajfajzenky“.
Pozemek pro výstavbu poskytla obec Horní Pěna.
Do výběrového řízení v roce 1928 se přihlásilo několik firem, ceny se však zdály být
příliš vysoké, a tak na dalším zasedání člen dozorčí rady a stavební mistr Matyáš Glaser
předložil plán zmenšené budovy za 130.000,-K. Po delším jednání a veřejném hlasování
mu byla stavba za tuto cenu svěřena, na rozdíl od předchozích nabídek však
neobsahovala vodovodní rozvody.
Stavební povolení bylo vydáno 7. června 1928 a stavba měla být dokončena do 31.
října 1928. Mezi tím však skupina družstevníků (51) svolala mimořádnou valnou hromadu,
kde rozporovala vysoké náklady na stavbu. Dvacet z nich se po dlouhém jednání rozhodlo
stáhnout svou žádost, ale 31 dále pokračovalo v hostinci Františka Pfausera (dnes kulturní
dům). Po další hodinové přednášce p. Altrichtera, který znovu vysvětlil celý stavební
projekt a po několika násilných sporech byl vyjádřen názor, že nikdo nebyl proti stavbě
domu Chtěli pouze objasnění, a to nyní dostali.
Základní kámen byl umístěn vpravo od vchodu ve výši prsou a byl na něm pamětní
nápis. Stavba byla provedena v termínu s konečnou cenou 139.000,-K. Kolaudace
úspěšně proběhla 4. listopadu 1928 od 10 hodin a ve 14 hodin téhož dne proběhlo
slavnostní otevření domu.
Fasáda u vchodu je velmi pěkná a smysluplná: pěkný znak se 3 včelami
symbolizuje pracovitost, usilovnost a vytrvalost populace, jejich horlivost pro sběr a
jejich ekonomiku. Dva rohy hojnosti vylévají mince. Tuto výzdobu provedl sochař Václav
Neubauer z Jindřichova Hradce.
16. listopadu byl obsazen byt učitelem Janem Röschlem a 2. prosince 1928 zde
zahájila provoz „Rajfajzenka“. Prvním vkladatelem byl Karel Landrichter z domu v Horní
Pěně č.p. 14.
Později se do domu vešla ještě četnická stanice a po ukončení provozu
„Rajfajzenky“ na její služby navázala Kampelička, podle níž se tak doposud domu říká.
Kampelička ukončila svou činnost po měnové reformě, následovalo i zrušení četnické
stanice. Postupně byl dům předělán na bytový dům se čtyřmi byty.
O rolnických spořitelnách, ať už „Rajfajzenkách“, nebo Kampeličkách a jejich
činnosti na našem venkově, by se dalo psát ještě dlouho, jejich činnost byla velmi
prospěšná a pomohla k hospodářskému rozvoji a modernizaci venkova. Horní Pěna
v tomto nebyla pozadu, v bývalém okrese Jindřichův Hradec (dnes ORP) bylo 14
takovýchto spořitelen a ta naše patřila mezi největší. Postupně začala její služby využívat
také jiná družstva v našem regionu.
Co se týká ceny výstavby naší Kampeličky za 139.000,-K, tak při přepočtu na
tehdejší ceny přes cenu zlata, by dnes cena činila také 139.000,- ale s tím rozdílem, že by
byla v eurech.
Jaroslav Kubát
*informace čerpány z Kroniky Raiffaisenkasse OB

Kvíz: Co víte o naší obci?
1. Kolik rybníků bylo za I. republiky na našem potoce ve vsi a k čemu sloužil ten
poslední?
2. Má naše obec nějakého patrona a jak se případně jmenuje?
3. Po které straně potoka vedla ve středověku cesta z Bystřice na Hradec?
4. Proč byl postaven Mariánský sloup na návsi (křižovatka cesty na Dolní Pěnu a
Malíkov)?
5. Kdy byla v Pěně postavena mlékárna?
6. Kolik stálo původní strojní vybavení mlékárny?
7. Kdy byla mlékárna zrušena?
8. Kde byla pošta za I. republiky?
9. V kterém roce je zaznamenána první písemná zmínka o naší obci? (dle kronikáře
Teplého)
10. Kolik zvonů je na věži našeho kostela?
11. Kdy shořela kůlna u staré hospody? (hospoda u Jaryka)
12. Při požáru kůlny u staré hospody se hasilo také zvláštní tekutinou, která to byla?
13. Přestalo se během hašení v hospodě čepovat pivo?
14. Kolikrát měl náš dobrovolný hasičský sbor auto Tatra 805?
15. Kde stojí původní hasičská zbrojnice a jaké má číslo popisné?
16. Kdy byla pořízena první hasičská stříkačka v celé historii naší obce (19. století)?
17. V kolika budovách byla za dobu existence obce škola?
18. Které domy to jsou?
19. Kdy bylo založeno JZD v Horní Pěně a jakého bylo typu?
20. Kdy se hrála první divadelní hra po válce a jak se jmenovala?
21. Kdo tuto hru režíroval?
22. Co se režisérovi stalo po úspěšném odehrání hry?
23. Kdy vyhořel Malíkov téměř do základu?
24. Proč se stavěla nová silnice a kanalizace v padesátých letech v Malíkově na
Nežárkou?
25. Komu je zasvěcena kaple v Malíkově nad Nežárkou?
Znáte všechny odpovědi na tyto otázky? O tom se budete moct přesvědčit v příštím čísle
Ohlasů od Dřeva, kde budou správné odpovědi.
Připravil Jaroslav Kubát

Jubilea
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.
květen

červen

červenec

p. Martina Kačerová
p. Lenka Jačová
p. Martin Lehký
p. Ctibor Balga
p. Ladislav Votava
p. Vlasta Michelová
p. Vít Stejskal
p. Patrik Rosenkranc
p. Růžena Hudcová

p. Luboš Hložek
p. Jan Štěch
p. Lenka Vojtová
p. Václav Švíka st.
p. Iveta Maňourová
p. Karel Koudelka ml.
p. Josef Charvát
p. Josef Krejčí

p. Jakub Rejthar
p. Zdeněk Kalvas
p. Zdeňka Hloušková
p. Michaela Sýkorová
p. Anna Krajčírová
p. Miroslav Nápravník
p. Ivana Olahová
p. Lenka Šašková
p. Martin Lašťovka
p. Václav Švíka ml.
p. Martina Švíková
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