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Klabava.

IIcI)cr, Buraeri II. 230 (s vyobr.) — Ant Tyti, Rokycany 18.— Pop. šk. okr. PÍ z.

201. — Pol. a škol. okr. Rok. 277.

Poblíž Klabavy stávaly zíceniny » Starý zámek* zvané, jež r. 1880

úpln byly se zeiní srovnány.

Kolvín.

Pop. .škol. okr. Plz. 201; Pol, a šk. okr. Rok. 277.

Na blízku zíceniny hradu Drštky (v. t.) a starobylého kostela fviz

>Teslín« a » Padr*).

Kornatice.
Pop. šk. okr. Plz. 202.; Sedláek, Místop. si. 436; Pol. a škol. okr. Rok. 278.

Bývalá tvrz stála bu tam, kde nyní panský dvr se nalézá, anebo

pod rybníkem blíže mlýna.

v

Kozel viz Sáhlavy.

Kuškov u Svejkovic.

Sedláek, Místop. si 484; Pol. a škol. okr. Rok. 364.

Zaniklá tvrz a vesnice pi dráze z Holoubkova k Rokycanm. V lese

dosud znatelný mí.sty základy zdí.

Kuškov u Strašic.

Bývalá vesnice (již r. 1477 pustá) blíže Padrti v místech, kde »na

kuškovin* se íká.

Kva.
Jedna z nejstarších osad v echách. (Viz Ant. Drachovský » Obrazy

Zbirovské* 54; Sedláek, Místop. si. 489; Pol. a škol. okr. Rok

319—320.)
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V prvním pate vže bývalá kaple: místnost klenutá se šikm\'mi rohy,

v nichž prázdné výklenky. V prvc'm poschodí viliký sál se štukovým

stropem: drobné rozvilinové ornamenty, v rozích znakové kartuše se znakem

Nostickým a Maloveckým, vtvice vavínové a j.

V zahrad rozvaliny barokní kapliky.

Ostrovec.
Sedláek, Hrady a zámky VI., 268. — A. Urachovský, Obr. Zbir. 56;

Pol. a škol. okr. Rok. 330

ODr. 103. Ostiovec. Devná zvonika.

Zajímavá nízká zvonika z klad s roubená (viz obr. 103.).

O nkdejším panském sídle zdejším viz Sedláek o. c.

Pad r.

»Probošství Teslínské« v Pam. arch. IV, 171. A. D r a c h o v s k ý, Obr. Zbir. 57; Pop.

šk. okr. Pí z. 208; Jan Lego v Pam. arch XVIII (1898), 123-124; Pol a škol.

okr. Rok. 287; Ottovy »echy« IX, 80.

As hodinu cesty jihozápadn odtud patrný v lese základy orientované

budovy, dle všeho chrámu njakého. Dv rovnobžné hromady nepravideln

lámaného tvrdého kamenu as r70 ;// vysoké táhnou se od západu k vý-

chodu v délce 28-5 w, jsouce od sebe as 10/// vzdáleny; potom sbližuji

Soupis památek unini výtv. Pol. okres Rokycanský. 5
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se k sob navzájem na vzdálenost 6 ni, bží rovnobžn v délce as šesti

metrv, naež v oblouku nepravidelném se sbíhají. Na stran západní

v pravém úhlu se zalomují a k sob se pibližují, nechávajíce mezi sebou
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"

Obr. 104. Padr. Zíceniny kostelíka.

mezeru TS ;//. Dále na západ jest tvercová prohlubina as 9 vi šir. a dlouhá

rovnž lámaným kamením obklopená i naplnná. Na stran východní za-

chovaly se nepatrné zbytky zdiva (viz pdorys na obr. 104.). Nejvtší kus

jeho stojí na stran severovýchodní. Jest 3' 15 m vys., as 420 ;;/ dlouhý

a asi 1 ni silný. Skládá se z kamene lámaného, maltou spojovaného. Zdivo

Obr. 105. Padr. Zbytek zdiva na stran severovýchodní (pohled se str. jiíní

)

již znan poboené netvoí více hladké plochy, ale zdá se, že táhne se

rovn, a že z nho vybíhal pilí oprný (viz obr. 105.). Kus zdiva na stran

jihovýchodní jest pouze as 1 m dl. a tolikéž vysoký.

Jak se zdá, stával zde kostel jednolodní, gotický, jehož presbytá byl

polygonáln zakonen a zvení pilíi open. Jsou to snad pozstatky bene-

diktinského kláštera Teslínského.

Les, kde zíceniny tyto se nalézají, sluje >na Bízkách (Bízkových)

u sv. Anny* ; zíceninám íká se > Kostelík*.




