
Jindřiš

Pohlednice s celkovým trochu nejasným pohledem na vesnici, partie s návesním rybníčkem a kaplí Nanebevzetí Panny 
Marie od jihu, vlevo dům kde je dnes hospoda U dělostřelců a dole přírodní partie z údolí Hamerského potoka.  



Jindřiš

Romantická pohlednice se skalními partiemi nad Hamerským potokem východně od vesnice.



Jindřiš

Dva obrázky s místní kaplí Nanebevzetí Panny Marie – v ruční kresbě neznámého umělce a v detailní fotografii.



Jindřiš

Schématický půdorys původního stavu Jindřiše patrně z doby před rokem 1945 (orientováno severem dolů) s pojmenováním 
jednotlivých domů a jmény hospodářů. Situace se oproti tomuto stavu změnila poměrně málo. Zajímavý je ostrůvek na potoce.



Blažejov

Pohlednice s celkovým záběrem od severu, dole škola a průhled na kostel sv. Alžběty v popředí asi obchod v č.p. 25.



Blažejov

Pohlednice Blažejova – vpravo farní kostel sv. Alžběty, vlevo nahoře Holubův hostinec č.p. 27 a 28 a dole pohled na náves s kostelem, 
vpravo škola – dnes obecní úřad č.p. 38.



Blažejov

Pohlednice z Blažejova, vlevo prakticky totožné záběry na Hanusův mlýn při sinici z Blažejova do Oldřiše, uprostřed parní mlékárna –
dnes hodně přestavěná č.p. 40 u cesty na Hospříz a vpravo partie na návsi s pohledem na školu vpravo a statky č.p. 23, a 25 vlevo.



Blažejov

Celkový pohled na Blažejov od severu patrně od zříceniny Vítkova hrádku, dole pohled z návsi na statek č.p. 4 – levá část dnes zbořena.



Blažejov

Nahoře celkový pohled od Vítkova hrádku, dole škola na návsi a za ní statek č.p. 27, vpravo asi jez a lávka na Hamerském potoce.



Blažejov

Další celkový pohled na Blažejov od severu, parní mlékárna a nádraží na úzkokolejce na západním okraji vesnice.



Blažejov

Novější pohlednice s celkovým pohledem od jihu – vpravo zemědělské budovy statku, dole vlevo kostel s farou č.p. 15, uprostřed 
pohled z návsi ke kostelu a vpravo shora pohled z kostelní věže na náves, statek č.p. 7 a škola na návsi, za ní štít hospody č.p. 27.



Blažejov

Celkový pohled na Blažejov od východu asi z polní cesty směrem na Sejkův vrch, v popředí za cestou asi Vítečků rybník.



Blažejov

Celkový pohled na střední část Blažejova s dominantou kostela sv. Alžběty od severu z návrší na pravém břehu Hamerského potoka. V 
pozadí vlevo asi nízké budovy statku, v popředí patrně statek č.p. 10 v obci Dvoreček severně od Blažejova?



Blažejov

Celkový trochu rozmazaný pohled na střední část vsi s kostelem sv. Alžběty asi někde od Vítkova hrádku.



Blažejov

Další celkový dálkový pohled, tentokrát od severovýchodu, v popředí statky osady Dvoreček.



Blažejov

Detailní dálkový záběr středu obce s kostelem, školou a v pozadí s parní mlékárnou (s komínem) asi od Dvorečku.



Blažejov

Trochu nezřetelná kopie umělecky ztvárněného nadhledového záběru Blažejova ve směru od západu. Uprostřed dominuje kostelní 
věž, vpravo dole za rybníčkem škola. Horstvo na obzoru je značně převýšené, kopce v tomto směru jsou kolem 580 m, Fajka 

severně od Kunžaku je vysoká 609 m n. m. nejvyšší Suchdolský vrch, vysoký 714 m n. m., je od Blažejova vzdálen přes 15 km.



Blažejov

Další celkový záběr směrem od východu, v popředí asi zářez trasy železniční trati.



Blažejov

Pohled na kostel sv. Alžběty přes návesní rybníček od západu, vpravo asi dům č.p. 26, před kostelem č.p. 22 a zcela vlevo fara č.p. 15. 



Blažejov

Detailní pohled na faru a vstupní západní průčelí kostela sv. Alžběty, vpravo část domu č.p. 22, vzadu stromy na blažejovském hřbitově.



Blažejov

Složená pohlednice s celkovým záběrem od severu, návsí s 
rybníčkem od západu a celkovým pohledem od východu.

Detailní pohled na západní průčelí kostela s věží, před 
ním dům č.p. 22 a v popředí návesní rybníček.



Blažejov

Pohled z návsi na průčelí školy, vzadu vpravo štít hospody č.p. 27, v popředí návesní rybníček.



Blažejov

Detailní fotka nádraží v Blažejově s čekající matkou s kočárkem, vpravo dřevěný sklad.



Blažejov

Pěkný detailní pohled a bývalou parní mlékárnu v Blažejově, dnes č.p. 40 – zcela přestavěno.



Blažejov

Zbožná rodina u výklenkové kapličky – patrně v osadě 
Dvoreček při cestě do Blažejova za č.p. 5?



Blažejov

Romantická chata neznámo kde – mohla by být při cestě ze středu obce směrem na Sejkův vrch za Sokoltů rybníkem?



Dvoreček

Bývalý lihovar při silnici z Blažejova do Oldřiše a Mutyněvsi, nahoře statky obce Dvoreček – objekt dnes poněkud přestavěn, nevyužit.



Dvoreček

Budovy Hanusova mlýna v osadě Dvoreček severovýchodně od Blažejova při silnici na Mutyněves a Oldřiš.
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