Tymákov
Kraj: Plzeňský

Okres: Plzeň-město

Správní obvod: Plzeň

GPS souřadnice: 49.719067N, 13.509822E

Nadmořská výška: 398 m n. m.

První pís. zmínka: 1379 (643 let)

Počet obyvatel: 1 045

PSČ: 332 01

Adresa URL: www.tymakov.cz

O obci
Obec Tymákov se nachází 11 km jihovýchodně od centra Plzně a 10 km jihozápadně od Rokycan. Vesnice je
protažená podél hlavní silnice od Plzně v délce 2 km a leží v údolí Tymákovského potoka.

Historie obce
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1379, kdy je uváděna Timkova willa. O původu názvu obce
existuje několik domněnek i legend, nejpravděpodobnější verzí však je, že název pochází z osobního
jména Týma - tedy Tymákův dvůr.

Ubytování a restaurace
Možnost stravování je v místním Kulturním domě, který je spojený s budovou Sokol a v restauraci Sokol.
Ubytovat se můžete v chatě Hvižďalka. Možnost nakoupit si potraviny máte v místním obchodě.

Okolí a příroda
Tymákov je vyhledávanou lokalitou k bydlení nejen kvůli své výhodné poloze v těsné blízkosti krajského
města, ale i pro krásnou okolní přírodu a čisté a klidné životní prostředí. Kromě výrobny biopaliva
– energetických pelet ...

Současnost obce
Obec je plynofikována, má ČOV a kanalizaci i obecní vodovod. Nachází se tu místní knihovna, poštovní
úřad, prodejna potravin a smíšeného zboží, dva hostince a víceúčelová budova, která slouží jako ...

Sportovní možnosti
Obcí prochází cyklostezka č. 2127. Volný čas můžete využít v TJ Sokol, nebo na místním koupališti.

Památky a zajímavosti
Nejcennější stavby jsou vedeny jako kulturní památka a jsou udržovány a opravovány v původním rázu.
Mezi další dominanty Tymákova patří rekonstruovaná kaple sv. Václava na nynější návsi a udržovaný
park s pomníkem padlých hrdinů a s lavičkami v centru obce.

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/2976/tymakov/

Strana 1/2 , Vytisknuto: 23.5.2022 17:11:46

Doprava
Do obce je zavedena pouze autobusová doprava. MHD obcí neprojíždí.

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/2976/tymakov/
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