Ryšín





Sk ř i v a ň


Pavlíkov
1/ Kostel sv. Kateřiny
2/ Náves
3/ Z historie Pavlíkova



Dominantou obce je renesanční zámeček ze 16. století, který v
minulosti mimo jiné patřil rodu Fürstenberků. Zámeček stojí na
místě tvrze, připomínané poprvé roku 1355. Dnes je zámeček
v soukromém vlastnictví. Dalším historickým objektem ve Skřivani je kostel sv. Štěpána z roku 1352.V kostele sv. Štěpána jsou
pohřbeni předci manželky arcivévody Františka D´Este Žoﬁe
Chotkové (arcivévoda s chotí zemřeli při sarajevském atentátu,
který byl záminkou k rozpoutání 1. světové války), kteří Skřivaň
vlastnili v 16. století. Poblíž něho stojí cenná dřevěná zvonice
se třemi zvony. Nachází se zde i několik roubených domů z 18.
a 19. století. Vesnice byla navržena k prohlášení za vesnickou
památkovou zónu. Ke kříži při cestě do Tyter byly přeneseny
dva mezníky někdejšího fürstenberského panství.
V obci je kulturní dům a obchod s potravinami. Čtenáři mají
možnost zapůjčit si knihy v místní knihovně. Na obecním životě
se aktivně podílí členové Sokola, hasiči, rybáři a myslivci.
Největší kulturní akcí pořádanou v posledních letech je Keltování na Skřivani, festival keltské hudby s účastí skupin z Čech i
zahraničí.
Skřivaň je rodištěm herce Národního divadla Karla Šimanovského, vlastním jménem Karel Šíma, který se přátelil s J. K.
Tylem. Na pamětní desce na jeho rodném domě je nazýván
„nestorem českých herců“.
Blízko Skřivaně se nachází Přírodní památka Valachov, kde se
těžila síra a kamenec a kde byl poprvé popsán minerál slavíkit.

V minulosti tvořil Ryšín jednu politickou obec s Pustověty a
Novým Domem. V jistém soudním spise je zmínka o Ant. Ryšínském, ale jiný doklad o něm není. Ve vsi bývala škola, nejstarší záznamy jsou z let kolem roku 1800.
Stejně jako Chlum, i Ryšín dnes slouží především jako chalupářská obec, kterou lidé z měst vyhledávají zejména pro
její klid. Ryšín leží na pokraji křivoklátských lesů a nabízí tedy
možnost romantických procházek i delších výletů a obzvláště
houbařských výprav, které jsou jen málokdy neúspěšné. Ryšín
protíná naučná cyklostezka z Rakovníka do Křivoklátu.
Významnými ryšínskými rodáky jsou archivář a zakladatel českého muzea v Žatci (dnes nese jeho jméno) Karel Alois Polánek, regionální spisovatel a vlastivědný pracovník F. Polánek a
řezbář a keramik Václav Markup.
Ve vsi aktivně pracuje SDH Chlum-Ryšín.

Chlum
Chlum je malebná obec, která je díky své poloze rozdělená na
dvě části – Dolní a Horní Chlum. V minulosti zde stála tvrz,
jejíž ruiny dnes už nelze nalézt. Dokladem o její existenci je
pouze název lokality „na starém zámku“. Chlum byl založen
před rokem 1337, kdy se ves dostala do manství Křivoklátu. V
Chlumu se dochovala řada cenných staveb lidové architektury
a byl zamýšlen k prohlášení za vesnickou památkovou zónu.
Dolním Chlumem protéká Rakovnický potok, a ještě dnes zde
můžeme vidět několik mlýnů. Díky své poloze se obec stala
rekreační oblastí.
V Horním Chlumu je v provozu pohostinství – kulturní dům,
kde se příležitostně konají společenské akce. K dispozici je
čtenářům také místní knihovna. V obci je velmi aktivní Sbor
dobrovolných hasičů Chlum-Ryšín, který má jak družstvo
mužů, tak i žen, úspěšných i v okresních soutěžích.
Obcí prochází cyklostezka Rakovník–Křivoklát, která v zimě
často slouží i jako stezka pro běžkaře.

Chlum
1/ Náves
2/ Starý rozcestník
3/ Krajina v okolí


4/ Údolí Rakovnického potoka pod Ryšínem
5/ Lidová architektura v Ryšíně
6/ Zvonice ve Skřivani
7/ Dům s pamětní deskou K. Šimanovského











