
Horní Pěna

Pohled na střed vesnice přes Dolní Farský rybník. Zcela vpravo dvůr č.p. 1 s bývalou farou, který sloužil kromě obydlí faráře také jako
jakési rekonvalescenční zařízení jezuitské koleje. Uprostřed dvoupodlažní č.p. 2 a nízké budovy statku č.p. 3, zcela vlevo dům č.p. 4



Horní Pěna

Pohled na střed vesnice z návrší Suchého vrchu od východu. V popředí hlavní silnice z Jindřichova Hradce d Nové Bystřice, zcela
vlevo dům č.p. 97 na křižovatce s cestou do Dolní Pěny, uprostřed v popřed č.p. 3 a 2 a zcela vpravo část farního statku č.p. 1.



Horní Pěna

Podobná bohužel velmi nekvalitní fotografie středu vesnice – možná se jedná o výřez téhož snímku jako předchozí záběr



Horní Pěna

Opět velice nekvalitní reprodukce dobové pohlednice s celkovým pohledem na vesnici, dole vlevo pošta – dnes obecní úřad
č.p. 93 a vpravo Mariánský dvůr – dnes hospodářský areál za kapličkou při silnici na Dolní Pěnu západně od kostela.



Horní Pěna

Detailní záběr centra obce – pohled od severu s gotickým farním kostelem sv. Michaela a farním dvorem č.p. 1 vpravo.



Horní Pěna

Pohlednice s budovou Dampfovy mlékárny č.p. 105, pohled na farní kostel od božích muk před č.p. 3, celkový pohled od
Suchého vrchu a pohled na Mariánský dvůr od západu.



Horní Pěna

Pohled na německou školu – dnes dům č.p. 82 hned vedle kostela .



Horní Pěna

Zajímavá fotografie s popisem „Paul´s Stübl“ – pravděpodobně pazderna nebo vedlejší objekt vlevo od statku č.p. 55 (ten
patřil pode indikační skici stabilního katastru Bartlovi Paulovi) u rybníčku Mezerák, bývalé č.p. 49 – dnes neexistující. Polohu
poloroubeného domu se podařilo identifikovat s pomocí pana Slávy Rejthara z Horní Pěny. Rybník dnes v trochu jiné poloze.



Horní Pěna

Pohled na školní budovu a kostel sv. Michaela v
centru Horní Pěny z cesty do Dolní Pěny od západu.



Dolní Pěna

Celkový pohled na Dolní Pěnu od jihu. Uprostřed štít domu č.p. 67, kde i v minulosti bývala hospoda, vlevo za ním statek č.p. 37.



Dolní Pěna

Vlevo pohled na kapli Nejsvětějšího Srdce Páně a štít dnes už neexistujícího sousedního domu, vpravo celkový pohled od
severu a hospoda Ignaze Höferla č.p. 67, za ním statek č.p. 37.



Dolní Pěna

Pohlednice s kaplí Nejsvětějšího Srdce Páně, skalním partiemi při hlavní silnici asi pod dvorem č.p. 26, celkový pohled a opět
Höferlův hostinec č.p. 67.



Dolní Pěna

Pohled na kapli od zadní cesty kolem Pěnenského potoka s pózjící krásnou Mädl a výklenková kaplička sv. Jana Nepomuckého
v západní části obce.


