Muzeum Otokara Březiny, Jaroměřice nad Rokytnou
Popis:
Muzeum sídlí v secesním domě, jenž byl posledním bydlištěm básníka Otokara Březiny. V prvním
patře muzea, kde básník bydlel, je zachován jeho původní nábytek. Ve vitrínách jsou uloženy
fotografie, rukopisy, diplomy a vyznamenání i jiné unikátní dobové materiály. Jedna skříň je
věnována Anně Pammrové, celoživotní básníkově přítelkyni. Na fasádě je osazena pamětní deska
od Františka Bílka.
Podrobný popis:
Psal se rok 1901 a do jaroměřické školy přichází nový učitel Václav Jebavý, už v té době známý
básník Otokar Březina. Stalo se tak zásluhou tehdejšího ředitele školy Josefa Moučky, který
prosadil, aby na učitelské místo zdejší měšťanky ze tří uchazečů nastoupil právě Otokar Březina.
Básník se nastěhoval do podnájmu u Höferů, v domku hned vedle školy, kde zůstal až do roku 1913
a kde ho v roce 1906 navštívil tehdy ještě profesor T. G. Masaryk s chotí. Na domě je pamětní
deska od jaroměřického učitele a výtvarníka Josefa Kapinuse. Od roku 1913 až do své smrti obýval
Otokar Březina první patro domu pekaře Vlčka – dnešní Muzeum Otokara Březiny. Během
básníkova pohřbu 28. 3. 1929 se sešlo několik jeho nejbližších přátel: Fr. Bílek, J. Deml, učitelka E.
Lakomá, školní inspektor M. Lukšů, prof. Jech a dohodli se, že v místech, kde básník žil a zemřel,
zřídí památník (muzeum), ve kterém budou památky na velkého básníka a vzácného člověka trvale
uchovány. Již v roce 1930 byla na domě odhalena pamětní deska od sochaře Františka Bílka.
Správu nad nově otevřeným muzeem převzala po založení v roce 1932 Společnost Otokara
Březiny. Muzeum bylo v té době prvním literárním muzeem na Moravě. Muzeum bylo v provozu i za
okupace. Musely být pouze odstraněny některé památky, např. fotografie setkání O. Březiny s
prezidentem Masarykem z roku 1928 a některé knihy – překlady německých židovských autorů.
Po druhé světové válce vykoupil tento dům od dědiců MNV Jaroměřice a je v majetku města
dodnes. Když byly v 50. letech mnohé spolky zrušeny, byla zrušena i Společnost Otokara Březiny a
budova chátrala. K rekonstrukci se přistoupilo až po roce 1989 a muzeum bylo ke 125. výročí
narození Otokara Březiny dne 13. 9. 1993 slavnostně otevřeno. O muzeum se opět stará
Společnost Otokara Březiny, která svou činnost znovu obnovila v roce 1990.
Region: Třebíčsko
Město: Jaroměřice nad Rokytnou
URL: http://www.otokarbrezina.cz
Zpřístupnění: přístupné s omezením
Bezbariérový přístup: ano s omezením
GPS: 49°5'47.963"N, 15°53'26.055"E
Mapa: http://maps.google.com/maps?q=49.0966564,15.8905708&z=12
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