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Vážení spoluobčané, milí sousedé, přátelé,
dostává se Vám do ruky letní vydání Ohlasů od Dřeva, ve kterém bychom Vám rádi
sdělili poslední novinky z dění v obci.
Jak sami víte, hygiencko-epidemiologická situace se mění každým dnem a za oběť jí
padla většina plánovaných kulturních a společenských akcí. Podařilo se však uskutečnit
alespoň letní kino v Horní Pěně, kdy jste mohli vydechnout, pobavit se a přijít na jiné
myšlenky. Účast na prvním ročníku letního kina byla velmi dobrá, sešlo se nás více než
250. Vzhledem k pozitivním ohlasům plánujeme akci podobného formátu uspořádat i
v příštím roce.
Ani Malíkov nezůstává pozadu a připravuje letní promítání o našem bezprostředním
okolí
pod názvem Česká Kanada vypravuje. Promítat se bude v pátek 21. srpna
od 21. hodin na návsi v Malíkově nad Nežárkou.
A teď pár informací přímo z úřadu: Byla dokončena první etapa oprav a úprav okolí
mateřské školy. Nahradili jsme rozbitou dlažbu novou, také došlo k vybudování
bezbariérového přístupu a revitalizaci okolí. Dále nám roste budova zázemí pro
zaměstnance. První patro budovy je vyzděné a pomalu se začíná pracovat na druhém.
Co se projektů rozvoje obce týká, byl dokončen projekt obnovy a rozšíření veřejného
osvětlení směr Dolní Pěna. Také byl dokončen projekt komunikace pro cyklisty a pěší
spojující místní hřbitov s historickým jádrem obce. Navíc jsme podali žádost o dotaci na
realizaci této akce.
Projektová dokumentace kompostárny a sběrného dvora je před dokončením.
Pokračují i projektové práce na prodloužení kanalizace a vodovodu v Horní Pěně směrem
na fotbalové hřiště. Na plno se rozjely další dva projekty, konkrétně kořenová čistička
odpadních vod v Malíkově nad Nežárkou a revitalizace rybníku Krškovec.
Lesy České republiky zahájily ve spolupráci s obcí projektové práce na čistění
pěněnského potoka, ke kterému by mělo dojít na podzim.
Po zdlouhavých a obtížných jednáních se nám podařilo odkoupit budovu pošty. Od
1. listopadu 2020 ji bude provozovat naše obec formou Pošta Partner. Nehrozí tedy její
uzavření a převedení pod Jindřichův Hradec.
Byl rozšířen i vozový park obce o nákladní automobil AVIA s kontejnerovou nástavbou a
o šest kontejnerů, které se snažíme využít pro Vaše potřeby.
Přejeme Vám krásné léto plné pohody a dobré nálady,
Vladimír Šaman, starosta a Vladimír Hrdina, místostarosta
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Informace z úřadu
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 kulturních a společenských akcí
8. 8. 2020 (sobota) od 9:00 Dětské rybářské závody v Horní Pěně
21. 8. 2020 (pátek) od 21:00 promítání Česká Kanada vypravuje v Malíkově nad Nežárkou
26. 9. 2020 (sobota) od 10:00 Michalské slavnosti před kostelem v Horní Pěně - ?
16. – 18. 10. 2020 (pátek – neděle) Podzimní burza v kulturním domě v Horní Pěně

Michalské slavnosti
V sobotu 26. 9. 2020 se budou konat na tradičním místě u kostela Archanděla
Michaela v Horní Pěně každoroční Michalské slavnosti.
Doufám, že se nevyskytnou žádné komplikace a všichni se hezky pobavíme u
vystoupení folklorního souboru Javor z Lomnice nad Lužnicí. Místní dobrovolní hasiči
zpříjemní den výborným občerstvením a dobrým mokem. Nebude chybět ani veselá
muzika.
Chtěla bych poprosit všechny šikovné lidi, kteří mohou svými výrobky zpestřit
nabídku našeho tržiště, ozvěte se.
Snad nám bude nakloněno i počasí a my si užijeme krásný den…
Eva Píšová

Telebudka = knihobudka
V brzké době se zrušená telefonní budka vedle obecního úřadu přemění na
miniknihovnu, tedy na knihobudku. Do knihobudky můžete dávat knihy, které už nechcete
číst, a zároveň si odnášet ty, které se vám v knihobudce budou líbit.
Knihobudka by ale neměla být odkladištěm knih plesnivých nebo tak vážně
poškozených, že už nebudou ke čtení. Doufejme, že tato výměnná stanice bude plnit svůj
účel, přispěje ke kultuře naší obce a že se Vám tato bezplatná výměna knih bude líbit.
Knihovnice Hana Andrejchová
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Informace z Farnosti Horní Pěna
Na začátku letošního roku byla zrušena Farnost Číměř přifařením obcí původní Farnosti
Číměř k Farnosti Horní Pěna.
Tímto Farnost Horní Pěna spravuje po duchovní stránce tyto obce: Bílá, Číměř, Dobrá
Voda, Dolní Pěna, Horní Pěna, Hrutkov, Kačlehy, Malíkov nad Nežárkou, Nová Ves a
Sedlo.
Farním kostelem zůstává kostel sv. Michaela Archanděla v Horní Pěně. Kostel sv. Jiljí
v Číměři se stává kostelem filiálním.
Pravidelné bohoslužby s nedělní platností:
Číměř: 1. a 3. sobotu v měsíci od 15:00 hodin
Horní Pěna: každou sobotu od 16:30 hodin
Jaroslav Kubát

SDH Malíkov nad Nežárkou
V pátek 21. srpna se od 21 hodin uskuteční na návsi v Malíkově nad Nežárkou
promítání filmu Česká Kanada vypravuje a beseda s jeho tvůrci.
Akci finančně podpořila obec
Horní Pěna, občerstvení pro Vás
připraví Sbor dobrovolných hasičů
Malíkov nad Nežárkou.
Prosíme, přineste si vlastní
sezení, přístřeší v případě deště
bude zajištěno.
Užijte si promítání unikátního
filmového příběhu o krajině, která
nás obklopuje. V autentickém
prostředí vesnické památkové zóny
se pod širým nebem potkáte nejen
s tvůrci filmu, ale také se sousedy a
příznivci našeho kraje.

Štěpánka Běhalová a Rudolf Žáček
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SDH Horní Pěna
Vážení spoluobčané, léto a s tím spojený čas dovolených je v plném proudu a my
bychom Vás rádi seznámili s akcemi, kde se můžeme setkat a strávit tak společně
příjemné dny.
Nejprve bychom Vás rádi informovali o uplynulých akcích:
Během léta jsme se několikrát potýkali s nepřízní počasí, a to konkrétně kvůli
vytrvalým dešťům, které byly v měsících červnu a červenci opravdu velké. Několik našich
občanů zasáhly o něco více a požádali nás o pomoc.
Čerpání vody ze zatopeného sklepa
První zásah proběhl v neděli
20. června. Byli jsme požádání o
vyčerpání vody, která díky velkému
dešti zatopila sklep ve staré stodole.
Po prozkoumání situace vyjeli dva
členové JSDHO a sklep vyčerpali
pomocí plovoucího čerpadla. Čerpání
vody, úklid na místě a úklid techniky
trvaly hodinu.

Druhý zásah nám byl nahlášen 22. června.
Jednalo se o kompletně vytopený sklep v hotelu Racek.
Zásah nám byl nahlášen okolo 19. hodiny večerní. Zde
byla situace podstatně komplikovanější a vyjeli čtyři
členové. Nejprve byla pomocí PS12 vyčerpaná stará
studna, do které byl napojen odtokový kanálek ze sklepa,
a poté začalo čerpání vody ze samotného sklepa a úklid.
Celá akce trvala necelé tři hodiny a ze samotného sklepa
bylo vyčerpáno odhadem 20 m3 vody.
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Třetí zásah proběhl v jedné z chat u
rybníka Dřevo. Tam bylo zatopené
podsklepení chaty. Majitelem chaty jsme
byli požádáni o kontrolu situace a
odstranění vody. Problém s vodou nahlásil
náhodný kolemjdoucí majiteli chaty. Jelikož
majitel chaty nebyl přítomen na místě,
neměli jsme přístup do zamčených dveří, a
proto jsme nemohli provést kompletní
vyčištění.

Letní kino
V sobotu 25. července za námi do Horní Pěny přijelo Kino na kolečkách
s připraveným filmem Ženy v běhu, které bylo zajištěno obcí Horní Pěna. Promítání
proběhlo na fotbalovém hřišti u rybníka Dřevo, kde bylo připraveno promítací plátno a náš
sbor zajistil posezení v kině a občerstvení. Akce měla velký úspěch, promítání navštívilo
přibližně 250 lidí. Děkujeme účastníkům i obci Horní Pěna za spolupráci!
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Akce, které budeme pořádat či spolupořádat:
Dětské rybářské závody
Rádi bychom pozvali malé rybářky a rybáře na další ročník dětských rybářských
závodů. Závody proběhnou v sobotu 8. srpna. Závodníci se mohou těšit na hodnotné ceny
a příjemně strávený den. Pravidla a organizace bude stejná jako v předchozích ročnících –
akce bude rozdělena podle věku na dvě kategorie a každá bude vyhlášená zvlášť. Náš
sbor ve spolupráci s obcí zajistí základní nástrahy, jsou ale povoleny i nástrahy vlastní.
Prut a židle si musí každý závodník zajistit sám. Podrobné informace jsou zveřejněny na
plakátu a na sociálních sítích.

Michalské slavnosti
V měsíci září nás čeká další akce, kde pomáháme s organizací – Michalské
slavnosti. Naši členové zde opět budou připravovat zázemí pro akci, hudbu a občerstvení.
Na závěr Vám všem přejeme, ať přečkáte tuto pro všechny složitou koronavirovou dobu
ve zdraví a pohodě.
Za SDH Horní Pěna David Veselý
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Mateřská škola Horní Pěna
V mateřské škole se každý rok loučíme s
předškoláky, kteří v září nastoupí do základní školy.
V minulých letech toto rozloučení probíhalo vždy při
Zahradní slavnosti. Letos bohužel nebylo možné
slavnost pořádat, a tak jsme se rozloučili se školáky
pouze v kolektivu dětí v mateřské škole.
Hodně štěstí a úspěchů ve škole přišel popřát
dětem i starosta Horní Pěny, pan Vladimír Šaman.
Věříme, že všichni předškoláci si odnesou na naši
školku mnoho krásných vzpomínek a přejeme jim, ať
na další životní cestě zažívají co nejvíce šťastných
dní.

Za MŠ Hanka Koudelková
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Šermířský spolek Horní Pěna
Hezký den,
rád bych Vám stručně představil spolek, který můžete každou středu potkat ve Vaší
obci. Zabýváme se rekonstrukcí původních evropských bojových umění. Někdo by řekl
historický šerm a basta! Pokusím se Vám vysvětlit, jak se jednu dobu tento populární
koníček zásadně změnil. V současné době jsou přibližně čtyři směry vývoje. Scénický
šerm, rozumějte divadlo, film a vystoupení. Reenactment rekonstrukce života našich
předků. A pak poslední dva směry rekonstrukce původních bojových systémů,
zjednodušeně tedy, jak si naši předci pomocí zbraní dokázali ublížit, jakási sebeobrana
nebo boj. A čtvrtou formou je převedení na sportovně soutěžní formu tzv. HEMA. A právě
třetí a čtvrtou formou se zabýváme.

Vzhledem k tomu, že se v Evropě objevuje obrovská škála zbraní, specializujeme
se jen na několik z nich. První ze zbraní je tesák. Šermu tesákem se učíme hlavně podle
rukopisu Hanse Leckuchnera, který byl vydán v letech 1462 a 1482. Tesák se asi nejvíce
podobá, zjednodušeně řečeno, velkému kuchyňskému noži, kdy se konstrukce zbraně
proti noži samozřejmě liší. Druhou zbraní, kterou můžete na našem tréninku vidět, je rapír.
Jednalo se o osobní zbraň používanou samostatně nebo v kombinaci s dýkou v levé ruce.
Rapír byl nejrozšířenější v 16.-18.století. My se specializujeme na šerm dle mistra Gerarda
Thibaulta, kdy se jedná o šerm dle tradice španělských mistrů. A třetí disciplínou je
původní boj beze zbraně, známý jako tzv. Ringen. Systém jsme rekonstruovali podle opisů
díla mistra Otta.
Šerm je specifickým bojovým uměním, který vyžaduje postřeh, dynamiku a
předvídavost. Již původní systémy jsou propracovány z hlediska načasování útoků,
vnímání vzdáleností a práce se soupeřem. Pokud by Vás lákalo se přesvědčit, že původní
bojové systémy nejsou jen nesmyslné mlácení čepelí o čepel, jak se nám snaží ukázat
různé filmy, můžete se přijít přesvědčit. Cílem tréninků je nejen aktivní pohyb a rozvíjení
umění našich předků, ale i schopnost lépe čelit například agresi a zlepšení psychické
odolnosti.
Ještě něco málo o mně, evropským bojovým systémům včetně překladů původních
pramenů se věnuji cca posledních 15 let. Před dvěma roky jsem absolvoval kurz
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akreditovaný ministerstvem školství – instruktor bojových umění a instruktor sebeobrany.
Dříve jsem se věnoval filipínským systémům a MMA. Jako lektor jsem součástí šermířské
školy Paridon vedené mistrem Mgr. Petrem Vytopilem. Pokud byste se rozhodli věnovat
evropským bojovým umění, tak se s ním jistě setkáte. Jako škola máme nejen úspěšné
reprezentanty na evropských turnajích, ale i ucelený systém vzdělávání, kterým jsou
dovednosti minimálně dvakrát ročně ověřovány na zkouškách – aprobacích.
Pokud by Vás naše aktivita zaujala a chtěli byste si evropské bojová umění vyzkoušet,
neváhejte mne kontaktovat prostřednictvím emailu: davobr@seznam.cz, anebo nás
v 18,30 ve středu můžete navštívit přímo na tréninku v kulturním domě v Horní Pěně.
Šermu zdar, David Vobr

Smiling bikers
Zdravím všechny cyklistky a cyklisty,
z důvodu nejasné situace kolem pandemie covid-19 a odstraňování kůrovcové
kalamity na našich tratích bohužel nejsme schopni letošní 21. ročník závodu Malíkov
OPEN připravit s adekvátní bezpečností. Proto jsme se rozhodli tento 21. ročník přesunout
na příští rok.
Děkujeme za pochopení,
za Smiling Bikers Václav Čekal

Vyjádření ZOO Na Hrádečku ke zvýšenému počtu
návštěvníků v obci:
Rok 2020 nám přinesl pandemii koronaviru, která
zasáhla nejen Českou republiku a okolní státy, ale i další
kontinenty. Vzhledem k doporučení naší vlády necestovat
do zahraničí se zvýšil všeobecně počet turistů v různých
krajích, kdy je největší nápor cítit právě na jihu Čech, ale
samozřejmě i v jiných atraktivních částech ČR.
Nevíme, zda se tento stav dal očekávat, nicméně
naše zoologická zahrada se snaží situaci aktivně řešit. Avšak toto nelze změnit během pár
dní. V současné chvíli jsme v kontaktu s odborem dopravy Jindřichův Hradec, správou a
údržbou silnic Jindřichův Hradec a vedením obcí Horní a Dolní Pěna. Na situaci se
snažíme aktivně reagovat a řešit ji. Naše současné parkoviště není schopno pojmout tak
vysoký nápor turistů, a tak návštěvníci využívají ploch v okolí ZOO na parkování. Dopravní
situace bývá často v dopoledních hodinách v úseku mezi Horní a Dolní Pěnou
nepřehledná. Tomuto se snažíme aktuálně zamezit právě těmito kroky:





Dočasným dopravním značením zákaz stání, a to mezi obcemi Horní a Dolní Pěna
Značení zpomalení na 50 a 30 mezi obcemi Horní a Dolní Pěna
Značení parkovacích ploch vč. dočasně odstavné
Hledáním vhodného místa pro odstavné parkování, aby nebyly zatíženy pozemky
pod ZOO a obecní pozemky
 Zapojením brigádníků pro řízení dopravy
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V současné chvíli je podán návrh na změny značení, které by měly být prozatím
dočasného charakteru (červenec-srpen). Vzhledem k náporu turistů jsme se rozhodli zrušit
minimálně další letošní letní akce. Vzhledem k situaci dbáme na pořádek v tomto turisty
využívaném úseku a provádíme pravidelný úklid případných odpadků.
Pro následující roky je v řešení výstavba a rozšíření parkovacích odstavných ploch
nedaleko ZOO, aby nedocházelo k obtěžování místních obyvatel zaparkovanými vozy
turistů. Vzhledem k tomu, že se spojily dva turistické cíle, tedy Obludiště a ZOO, musíme
však počítat s pěšími turisty, kteří budou procházet v úseku mezi Horní a Dolní Pěnou. A
to je jeden z důvodů, proč v tomto úseku žádáme o každoroční zpomalovací značení po
dobu dvou měsíců (červenec, srpen), kdy je nápor návštěvníků nejsilnější.
Vážení sousedé, tímto se chceme velice omluvit za nápor automobilů parkujících v
části pod zoologickou zahradou. Situaci řešíme a chceme ji ke spokojenosti všech dostat
do fáze, kdy automobily budou parkovat zcela mimo tento prostor a nebudou obtěžovat
Váš výhled z domů.
Jako alespoň malou omluvu přijměte prosím volné vstupenky, které můžete využít
při poklidné návštěvě v září či říjnu, kdy se uklidní prázdninové cestování a většina turistů
bude již ve svých domovech.
Děkujeme za Vaši trpělivost a shovívavost, Tomáš a Romana Albrechtovi

Kvíz: Jak dobře znáte naši obec?
1. Kolik rybníků bylo za I. republiky na našem potoce ve vsi a k čemu sloužil ten
poslední?
Na našem potoce pod rybníkem Dřevo byly ještě tři rybníky. První byl na místě, kde jsou
nyní tenisové kurty a autoservis. Druhý, v této době již velmi malý, byl v místě mezi
hospodou č.p. 77, domem č.p. 5 a domem č.p. 97. A poslední, kterému se říkalo Mezerák,
dříve se jmenoval Mlynářský, byl přes silnici směr Dolní Pěna naproti domům č.p. 43, 44 a
45. Rybník sloužil pro provoz mlýnů. Jeden stál těsně za jeho hrází a druhý před Dolní
Pěnou.
2. Má naše obec nějakého patrona a jak se případně jmenuje?
Ano, obec má patrona, je jím archanděl Michael. Tento archanděl je nejdůležitějším
archandělem (je vůdce vojska nebeského) a velkým ochráncem. Do roku 1919 byl
zobrazen na razítcích naší obce.
3. Po které straně potoka vedla ve středověku cesta z Bystřice na Hradec?
Pokud stojíme nahoře na hrázi a hledíme do vsi, tak po pravé straně. Pravá strana
každého vodního toku je ta strana, která je při pohledu po směru toku na straně pravé
ruky.
4. Proč byl postaven Mariánský sloup na návsi (křižovatka cesty na Dolní Pěnu a
Malíkov)?
Mariánský sloup byl postaven, tak jako většina Mariánských sloupů, na paměť skončení
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morové rány (nákazy). Jako poděkování Panence Marii, která vyslyšela prosby lidí a
pomohla svou přímluvou nákazu ukončit.
5. Kdy byla v Pěně postavena mlékárna?
Roku 1901.
6. Kolik stálo původní strojní vybavení mlékárny?
1 800 korun (tehdy rakouských zlatých). V té době stály velké zdobené dřevěné dveře
včetně zárubní 10 korun.
7. Kdy byla mlékárna zrušena?
Po zprovoznění nové mlékárny v Jindřichově Hradci byl provoz v Horní Pěně ukončen,
tedy roku 1977.
8. Kde byla pošta za I. republiky?
V budově č.p 93 v místnostech, kde dnes sídlí knihovna a obecní archiv. Za povšimnutí
stojí vstup do knihovny, který uzavírají dvoje dveře. První dveře z chodby jsou
oplechované panceřovým plechem, druhé jsou již obyčejné.
9. V kterém roce je zaznamenána první písemná zmínka o naší obci? (dle
kronikáře Teplého)
1354 dva zápisy: r. 1354 se přimlouvá Oldřich z Hradce, aby rodič z Hradce Michael, syn
Konráda Pěněnského (de Pomerio), klerik a jeho notář osobní, dostal kanonikát v Brně při
kostele sv. Petra a Pavla.
Dělení majetku pánů z Hradce: r. 1354 rozdělili se o další statky definitivně takto: Jindřich
obdržel za to díl: polovici města Hradce, vesnice severní: Radouň Kostelní, obojí Jižnou,
Lodhéřov, Drahýšku, Radouňku, z vesnic jižních: Pěnou
10. Kolik zvonů je na věži našeho kostela?
Zkuste spočítat sami. Podle velikosti: Svatý Petr, Svatý Michael, Svatý Jakub a Svatá
Marie.
11. Kdy shořela kůlna u staré hospody? (Hospoda u Jaryka)
12.7.1967
12. Při požáru kůlny u staré hospody se hasilo také zvláštní tekutinou, která to
byla?
Při požáru nefungovalo hasičské auto ani stříkačka, a proto se k hašení snažil každý
přispět, jak mohl. Takže byl využit i fekální vůz místního JZD. Pouze se zapomnělo, že
naposledy se v něm vezla nafta. Takže po stříknutí nafty namísto vody do ohně došlo k
ještě většímu rozhoření požáru.
13. Přestalo se během hašení v hospodě čepovat pivo?
Nepřestalo. Protože se nedalo do hospody vcházet dveřmi, tak hostinský nosil pivo k oknu
do silnice, kde již nabyl takový žár. Zpočátku si myslel, že asi i hospoda shoří, tak ani
nežádal za pivo peníze. Teprve až požár dohořel, začal vymáhat dluhy.
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14. Kolikrát měl náš dobrovolný hasičský sbor auto Tatra 805?
Dvakrát.
15. Kde stojí původní hasičská zbrojnice a jaké má číslo popisné?
Je to budova bývalé holírny. Stojí téměř naproti Kampeličce přes cestu na Dolní Pěnu. Má
č.p. 165.
16. Kdy byla pořízena první hasičská stříkačka v celé historii naší obce (19.
století)?
Roku 1875.
17. V kolika budovách byla za dobu existence obce škola?
Ve čtyřech.
18. Které domy to jsou?
Zase počítejme spolu: První budova, ve které byla škola, má č.p. 62 a stojí nedaleko fary.
Další má nyní č.p. 75 a stojí pod kostnicí. Následuje budova č.p.82, která nyní slouží jako
bytový dům, a poslední sídlo měla naše škola v č.p. 19 ve školce.
19. Kdy bylo založeno JZD v Horní Pěně a jakého bylo typu?
První nedokončené pokusy byly v roce 1949. Družstvo bylo nakonec založeno v roce 1950
a bylo to družstvo druhého typu.
20. Kdy se hrála první divadelní hra po válce a jak se jmenovala?
Roku 1947 a jmenovala se Lucerna. Měla fenomenální úspěch. Ve hře u rybníka hrálo sto
herců.
21. Kdo tuto hru režíroval?
Pan Stolař.
22. Co se režisérovi stalo po úspěšném odehrání hry?
Byl řádně oholen a ostříhán.
23. Kdy vyhořel Malíkov téměř do základu?
1892
24. Proč se stavěla nová silnice a kanalizace v padesátých letech v Malíkově na
Nežárkou?
Při geologických průzkumech se zjistilo, že v okolí Malíkova nad Nežárkou a Okrouhlé
Radouně jsou významná ložiska uranové rudy. Protože se předpokládalo významné
zvětšení nákladní dopravy na komunikacích a také bylo potřeba věnovat obcím něco, co
by podpořilo ochotu souhlasit se vznikem dolů, tak byla v obci postavena nová kanalizace
a nová silnice. V Malíkově však naštěstí těžba nezačala.
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25. Komu je zasvěcena kaple v Malíkově nad Nežárkou?
Panně Marii Loretánské.

Kvíz 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.
Srpen

Září

Říjen

p. Dana Lebedová
p. Václav Čekal ml.
p. Helena Mejtská
p. Hana Knoflíčková
p. Zuzana Hůlková
p. Hana Plucarová
p. Marie Filípková
p. Olga Kalvasová
p. Daniel Baumann
p. Karel Dušek
p. Luboš Hložek st.

p. Miloslava Kožíšková
p. Mária Balgová
p. Karel Dvořák
p. Dagmar Hudcová
p. Jana Dvořáková
p. Petr Matějíček
p. Jindřich Kalvas
p. Miloslav Chmel
p. Zdeněk Jakl ml.
p. Petr Vraj
p. Marie Maršíková

p. Růžena Šťástková
p. Věra Turínová st.
p. Dana Maňourová
p. Lucie Dubenská
p. Karel Filípek st.
p. Pavel Mareš
p. Vojtěch Šrámek
p. Anežka Šánová
p. Michal Kolář
p. Helena Moudrá
p. Radek Kolář
p. Lenka Loskotová

Počet občanů v obcích Horní Pěna a Malíkov nad Nežárkou je ke dni vydání 616.

Redakční informace: Příspěvky do dalšího zpravodaje a žádosti o elektronické zasílání
občasníku můžete zasílat na adresu: ohlasy@horni-pena.cz
Šéfredaktorka: Dáša Šamanová

Přijměte volné vstupenky do ZOO:

13

