
Člunek

Pohlednice s celkovým záběrem návsi, kostel sv. Jana Nepomuckého a pekárna s prodejnou smíšeného zboží Franty Koukala č.p. 76.



Člunek

Pohlednice se záběry na kostel sv. Jana Nepomuckého přes rybníček, náves před školou, pohled od prodejny a hospody –
dnes tudy vede hlavní silnice č. 164 na Jindřichův Hradec - a pohled na statky jižně od kostela přes rybník.

 



Člunek

Trochu rozmazaná pohlednice se záběry z návsi a s interiérem kostela sv. Jana Nepomuckého.



Člunek

Pohlednice se záběrem na kostel od návsi – vpravo ještě nerozdělený statek č.p. 19 a 20, dole škola a hospoda Johanna Bindera č.p. 76. 



Člunek

Pohlednice se záběry z návsi přes návesní rybník, severní část návsi a na bývalou Binderovu hospodu č.p. 76 „Nezapomeň na mě“. 



Člunek

Další záběr s detailem kostela a domy č.p. 21 – dnes místní úřad a jižní část statku č.p. 20 přes rybníček před školou. 



Člunek

Romantický pohled přes rybníček s koupající se drůbeží.



Člunek

Celkový záběr západní části návsi se statky č.p. 22 – 31, zcela vpravo kostel sv. Jana Nepomuckého.



Člunek

Pohled na severní část návsi – vpravo škola (před ní vlajka s hákovým křížem) uprostřed statek č.p.19 a 20, který byl rozetnut trasou 
hlavní silnice, vlevo průhled na kostel sv. Jana Nepomuckého.



Člunek

Žánrový záběr z tancovačky na návsi – děvčata v kole, muži ve svátečním přihlížejí. Vzadu vlevo škola, vedle dům č.p. 15 a vpravo za 
cestou bývalá prodejna a pekárna, později hospoda č.p. 76, před těmito domy dnes vede hlavní silnice č. 164 JH – Kunžak.



Člunek

Pohled na kostel sv. Jana Nepomuckého přes rybníček, vlevo objekt č.p. 21, dnes místní úřad, vpravo průčelí č.p. 97. 



Člunek

Pohled na náves od jihu, vpravo budova školy, vlevo č.p. 96
dole statek asi s hospodou (nepodařilo se ztotožnit kde).

Interiér kostela sv. Jana Nepomuckého s hlavním oltářem.



Hospříz

Pohled z návsi asi od dnes už neexistujícího západního návesního rybníčku směrem k severu? Tato partie je dnes zcela přestavěna.



Hospříz

Pohlednice se záběry kaple Nejsvětější Trojice a statky za ní – vlevo č.p. 20 a 21, vpravo č.p. 26 a 27 (44). 
Dole pohled asi na západní část návsi s bývalým návesním rybníčkem a pohled na školu při cestě směrem na Blažejov.



Hospříz

Pohled na náves s kaplí Nejsvětější Trojice od západu, vlevo májka asi před domem č.p. 75 – dnes místní obecní úřad.



Hospříz

Pohled na kapličku Nejsvětější Trojice přes návesní rybníček, 
vpravo statek č.p. 26 a část průčelí č.p. 44, dole asi škola?

Půdorys Hospříze z roku 1945 – ještě bez hlavní silnice č. 164 
vedené jižně od vsi (na plánku je sever vlevo) a s dvěma rybníčky.



Kačlehy

Kaple Panny Marie od východu a statky č.p.42 (za kaplí) a 43 a 44 (dnes zbořen v pozadí za pomníčkem padlým asi statek č.p. 37. 



Kačlehy

Podobný pohled jako na předchozím záběru – tentokrát v zimním hávu.



Kačlehy

Záběr ze západního konce vsi, vpředu asi č.p. 60, vysoký dům uprostřed dnes zbořen, stejně jako část domu č.p. 56 vlevo za ním. 



Kačlehy

V podstatě totožný záběr jako předchozí fotografie se štíty statku č.p. 60 a č.p. 56 přes rybníček v západní části vesnice.



Kačlehy

Kluci pózující na pozadí rybníčka s kaplí a domy č.p. 43 (štít) a 42 (podélně u cesty). 



Kačlehy

Pohled na vesnici přes louky na humnech statků – patrně z cesty do vsi od východu?



Kačlehy

Pravděpodobně záběr na příjezdovou cestu a průčelí statku na severním okraji vsi č.p. 8. 



Kačlehy

Pohled na Kačležský rybník.



Kačlehy

Výlov Kačležského rybníka – pohled ze západní části hráze.



Kačlehy

Hromadná fotografie kačležských občanů, nalevo od brány znak Sokola.



Kačlehy

Další skupinová fotka – tentokrát výhradně muži před jedním ze statků (podle brány asi č.p. 12). 



Kačlehy

Zajímavá pracovní fotka ze dvora jednoho ze statků, zachycující patrně přípravu lnu (nebo obilí?) před dalším zpracováním.



Kačlehy

Neznámý kačležský hospodář patrně se ženou a synkem, koníky a ještě trochu neohrabaným hříbětem.



Kačlehy

Hospodáři odpočívající na poli po orbě, děti se zaučují. Zimní idylka, v pozadí výklenková kaplička na návsi.
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