
Mnich

Pohled na vesnici Mnich (v pozadí) od severovýchodu ze stráně Kamenného vrchu přes Bystřický a Mnišský rybník. V popředí
silnice na Artolec, uprostřed skupina domů v místě dnešní čerpací stanice a prodejny stavebnin (bývalá jatka), za Bystřickým
rybníkem cesta po hrázi s alejí, pokračující doleva směrem na Oboru.



Mnich

Pohled téměř ze stejného místa jako předchozí, jen v mimovegetačním období – stromy na hrázi jsou bez listí.



Mnich

A do třetice pohled prakticky z totožného směru, jen ze stanoviště o něco dále na svahu Kamenného vrchu.



Mnich

A ještě jeden pohled z této strany přes oba rybníky - jen se stanovištěm trochu více směrem k severu – domy vpravo v
popředí jsou na okraji Nové Bystřice při dnešní křižovatce Vídeňské ulice se silnicí na Artolec – dvoupatrový dům je č.p. 383-
tzv. pivnice (hostinec se sálem a skladem piva Třeboňského pivovaru, v nájmu zde byla v letech 1900 až 1903 tkalcovská
odborná škola, od roku 1919 do roku 1938 sídlo Celního úřadu Nová Bystřice – část objektu pronajata pivovarem čsl. státu).



Mnich

Pohlednice s románským kostelem sv. Jana Křtitele a budovou školy kolem roku 1915.



Mnich

Pohled na návrší s kostelem sv. Jana Křtitele a hřbitovem od říčky Dračice.



Mnich

Pohled na vesnici Mnich od můstku přes Dračici směrem k jihovýchodu. Jeho kamenné zbytky na tomto místě lze
najít ještě dnes.



Mnich

Pohled na vesnici Mnich od východu z polí východně od obce. Mezi řadou domů v popředí a v pozadí protéká říčka Dračice,
kousek vlevo od středu snímku je vidět budova školy s valbovou střechou.



Mnich

Převzato z knihy Luděk Jirásko – Česká Kanada



Mnich

Převzato z knihy Luděk Jirásko – Česká Kanada



Mnich

Převzato z knihy Luděk Jirásko – Česká Kanada



Mnich

Převzato z knihy Luděk Jirásko – Česká Kanada



Obora

Dvě pohlednice z Obory, vlevo a vpravo nahoře domu u hlavní silnice těsně před hraničním přechodem proti celnici, vlevo
záběry asi ze zahradní nebo lesní venkovní restaurace, dole Dolní Obora pohled od Bystřice. Vpravo dole Pötschuv,
později Bálkův mlýn, samota v Mnichu.



Obora

Stoly s lavicemi před domem i pod stromy na druhé straně silnice stojí před restaurací Karla Straky na Horní Oboře. V
restauraci měl pronajatou od roku 1919 do roku 1938 jednu místnost čsl. stát a před budovou zde prováděla výkon služby
předsunutá celní hlídka. V místech, kde sedí muži byla v roce 1938 postavena nová budova celního úřadu.



Obora

Dřevěná kaplička (Holzkapelle) v Oboře při hlavní silnici směrem k hraničnímu přechodu, chalupy v pozadí jsou asi v místech
dnešních Apartmánů Obora č.p. 111.



Obora

Podle popisky na snímku Zwickerův „lesní šenk“ neboli hospoda v
Oboře – patrně u hlavní silnice k hraničnímu přechodu naproti
budově celnice?



Obora

Ještě jeden pohled na průčelí Zwickerova hostince v Oboře s venkovním sezením před šenkem.
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