Pav l í kov

Ty t r y

Obec Pavlíkov leží ve Středočeském kraji, přibližně sedm kilometrů jihozápadně od královského města Rakovníka. Je součástí Mikroregionu Balkán. Pavlíkov má zhruba 600 obyvatel,
ale patří k němu ještě další čtyři spádové obce – Skřivaň, Tytry,
Chlum a Ryšín. S těmito částmi má obec asi tisíc obyvatel.
V blízkosti obce leží kromě Rakovníka především starobylý
hrad Křivoklát a zřícenina hradu Krakovec. Do katastru obce
zasahuje CHKO Křivoklátsko, kterým protéká řeka Berounka.
Zde je možné navštívit kraj Oty Pavla, nebo významnou oblast
nálezů prehistorických zkamenělin – Barrandien.
Vesnice byla založena před rokem 1341 při vnitřní kolonizaci
českých zemí za vlády Jana Lucemburského. Pavlíkov je rodným místem několika významných osobností, mezi které patří
graﬁk Jiří Anderle, cestovatelka, malířka a spisovatelka Růžena
Urbanová, rozená Milfaitová, profesor Jirkovský, který vyučoval
a vedl VŠ báňskou v Ostravě, nebo prvoligový fotbalista a člen
československého reprezentačního týmu Jiří Čadek.
Dominantu Pavlíkova tvoří kostel sv. Kateřiny, který je odsvěcen, pro veřejnost uzavřen a slouží jako depozitář Galerie
Hlavního města Prahy. Vedle kostela stojí historická budova
pošty.V jejím sousedství sídlí obecní úřad a knihovna.V zasedací místnosti obecního úřadu je zřízena výstavní síň nejvýznamnějšího pavlíkovského rodáka, kterým je již zmíněný přední
český malíř a graﬁk Jiří Anderle.
V obci je základní škola (1.–5. ročník) a mateřská škola.
Služby nabízí poměrně velké množství živnostníků – je zde několik obchodů se smíšeným zbožím, železářství, „švadlenka“,
zahradnické potřeby nebo nábytek z „druhé ruky“. Své služby
poskytuje i několik stavebních ﬁrem, dvě kadeřnictví, autoopravna a pneuservis atd. Místem konání většiny kulturních akcí
je kulturní dům, kde lze nejen posedět u sklenky lahodného
moku či se dobře najíst, ale příležitostně si i zatančit na plese
nebo zhlédnout divadelní či jiné vystoupení. Naopak sportovní
dění se soustřeďuje především na fotbalové hřiště, kde stojí i
nově vybudované hřiště pro děti a kde se konají nejrůznější
tradiční i jednorázové akce jako například každoroční volejbalový turnaj, oslavy Dne dětí a další.
V Pavlíkově působí několik spolků (SK Pavlíkov, SDH, Klub žen,
myslivci), které se významnou měrou podílí na místním kulturním a společenském životě.
V současné době vedení obce klade důraz na úpravu parků i
jiných veřejných prostranství, tvorbu infrastruktury či zasíťování pozemků pro výstavbu nových rodinných domů.

Na místě dnešních Tyter bylo kdysi sídliště z doby knížecí (cca
600 let po Kristu). Archeologické nálezy z této oblasti jsou dnes
vystaveny v rakovnickém muzeu. Zakladatelem vsi byl Dětřich
či Dietrich Špatzman (v letech 1271-80 zemský podkomoří). V
současné době patří Tytry mezi malé obce, vyhledávané především chalupáři jako místo k rekreaci. Nejvýznamnější historickou budovou je zděná stavba požární zbrojnice s dřevěnou
zvoničkou.Ve vsi aktivně pracuje myslivecké sdružení Tetřev.
Tytry
1/ Zbrojnice se zvoničkou
2/ Tyterské údolí
3/ Pomník padlých
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Oblast Rakovnicka, vzdálená hodinu cesty západně od Prahy, zve k
příjemné dovolené. Láká výjimečnou atmosférou, ve které se mísí
historie pozoruhodných památek, přírodní krásy, magie tajemných
míst, bohaté kulturní dění nebo nostalgické jízdy parních vlaků. Rakovnicko má výborné podmínky pro pěší výlety, cykloturistiku, potěší vodáky i turisty, využívající navigaci pomocí GPS, nabízí dobré
sportovní vyžití. Více se dozvíte na www.Rakovnicko.info.
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