TETÍNSKÉ VYHLÍDKY

Tetínská náves, Tetínské muzeum
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Tetínská náves
Je obdélníkového tvaru. Od 50. let 20. stol. je náves
rozčleněna dvěma ohraničenými zelenými plochami. Před tímto časem stála na návsi krásná mramorová kašna, v jejím
středu otáčivý sv.
Florian. Na návsi
stojí, dnes soukromý, zámek
z konce 18. stol.
Ten v minulosti prošel mnoha přestavbami
a byl sídlem řady
šlechtických rodů, např.: Buziců, rodiny z Drahelčic,
Rochlitzů; posledním, a patrně nejvýznamnějším
majitelem zámku, byla rodina výrazně vlastenecky orientovaných Vojáčků. Ti se stali majiteli zámku
počátkem 19. stol. n. l. V průčelí zámku jsou Obecním úřadem od roku 1998 umístěny hodiny, hrající
ve zvonkohře každou celou hodinu část znárodnělé písně „Nad Berounkou pod Tetínem“. Na zámku je
rovněž umístěna Pamětní deska, věnovaná významnému tetínskému rodákovi prof. Václavu Vojáčkovi
(*1821, †1898). Je pohřben v hrobce rodiny Vojáčků
na Tetíně. Není náhoda, že se v době působení Vojáčků setkávali ve zdejším zámku významné osobnosti
kulturního a politického života, např. Fr. L. Čelakovský, Jos. Dobrovský (jeho poslední návštěva zaznamenána v r. 1828), J. K. Chmelenský, Lad. Rieger, rodina
Doubků z Litně, později prof. MUDr. Jos. Thomayer
a další. Historický význam má i zámecká zahrada se
zbytky valů předhradí bývalého starověkého přemyslovského hradu.
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souhrnná
Tetínská náves, Tetínské muzeum
Kostely sv. Ludmily a sv. Kateřiny, Tetínská fara
Tetínské hrady
Kostel sv. Jana Nepomuckého

Tetínské muzeum
Tetínské muzeum Vám poskytne informace především o historii obce, dále o okolní fauně a flóře, uvidíte zde archeologické vykopávky, zbytky
nádob a dalších předmětů. Více se také
dozvíte o třech místních kostelech (kostel
sv. Ludmily, sv. Kateřiny a sv. Jana Nepomuckého). Můžete si zde prohlédnout model hradiště a představit si tedy, jak asi mohl původní hrad
vypadat za dob
sv. Ludmily a sv. Václava. Můžete vidět
také staré listiny,
jako jsou odpustková listina nebo
seznam obyvatel
z 16. a 17. století. Je
zde dřevěná knihovna nebo model současné obce.
V muzeu si můžete vybrat z nabídky řady publikací,
které pro naši obec připravila historička PhDr. Jana
Brajerová. K zakoupení jsou i různé upomínkové
předměty.
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