
Pohled na střed Lásenice od jihovýchodu patrně z návrší od cesty na Číměr přes cíp lásenického rybníka – vpravo v pozadí 
kostel sv. Jana Nepomuckého, vlevo podélná průčelí statků č.p. 97 a 120, za smrkem asi budova bývalé školy č.p. 78. 

Lásenice (Lasenitz)



Dva nepříliš zřetelné dálkové panoramatické pohledy na Lásenici – horní patrně od severozápadu přes Nežárku, 
tekoucí obloukem v levé části snímku a dolní přes rybník Lásenický stav od jihu.

Lásenice (Lasenitz)



Pohled patrně odněkud z centra obce – stanoviště se nepodařilo přesněji určit – možná z věže kostela?

Lásenice (Lasenitz)



Záměr s pěkným detailem motocyklisty se strojem Jawa a husou v torně na zádech – v pozadí kostel sv. Jana Nepomuckého
a vedlejší domek – patrně bývalá hasičská zbrojnice? při cestě od křižovatky hlavní silnice (její trasa dříve procházela tudy).

Lásenice (Lasenitz)



Složená pohlednice Malíkova nad Nežárkou – uprostřed pohled na kapli Panny Marie Loretánské, vlevo pohled přes návesní rybníček 
na statky č.p. 63, 65 a 64 v severní frontě návsi, dům hned za rybníkem před nimi (č.p. 67) dnes už nestojí. Dole malíkovská škola asi 
č.p. 80, vpravo celkový pohled od severu patrně z cesty na Dolní Pěnu a dole skalka s vyhlídkou na Markově kopci jižně od vesnice.

Malíkov (Deutschmoliken)



Detailní pohled na bývalou obecnou školu v Malíkově č.p. 80 – dnes obytný dům mírně přestavěný.

Malíkov (Deutschmoliken)



Složená pohlednice uprostřed kaple Panny Marie Loretánské, vlevo pohled z návsi na statky severně od 
rybníka, dole škola č.p. 80, patrovou budovu vpravo – patrně hospoda a krám – se nepodařilo identifikovat.

Malíkov (Deutschmoliken)



Pohled z rozsáhlé novoveské okrouhlé návsi na její jižní stranu, zprava statky č.p. 29, č.p. 28, dále bývalá kaple – dnes 
přestavěná na obytné stavení, vlevo od ní č.p. 27, č.p. 26 s valbovou střechou a zcela vlevo č.p. 24. 

Nová Ves (Schönborndorf)
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