Proč má lhenický Jakub Simota svůj hrob v Lišově?
Jdete-li v tichém zadumáni po lišovském hřbitově, uvidíte u západní strany ohradní zdi hrob
s kamennou deskou, na níž čteme:
Zde odpočívají dobrodinci chudých města Lišova.
Marie Simony, Antonín Simony a Jakub Simota.
Odpočívejte v pokoji.
Hrob upravilo a z vděčnosti udržuje město Lišov.

Kdo byli tito občané a čím se zasloužili o město Lišov? Těmito několika řádky Vám připomeneme jejich skutky. V roce 1831 se uvádí svobodný pán Simony, měšťanosta lišovský, když
předložil rozpočet na opravu a přestavění obecního pivovaru v ceně 770 zlatých. Když z Lišova
odešla vojenská posádka do Třeboně, zakoupil svobodný pán Simony budovy kasáren. Založil
tkalcovskou manufakturu a zasloužil se o rozšíření tkalcovství v našem městě, které poskytovalo
obživu jeho obyvatelům. Dne 27. května 1833 při návštěvě císařských manželů Františka I.
a jeho ženy Karoliny Augusty v Lišově nechal rozestavět podél silnic tkalcovské stavy a tkalci
předváděli císařské rodině svou práci. Roku 1842 byl purkmistrem lišovským, psal se s titulem
baron Antonín Simony a věnoval 40 zlatých stříbra, aby každoročně úrok z tohoto obnosu byl
na zakoupení prémie pro chudé školní děti. Baron Antonín Simony zemřel 2. VI. 1853.
Jakub Simota, rodem ze Lhenic, byl
mistr obuvnický. Měšťanské právo v Lišově mu bylo uděleno 7. února 1816. Byl
majitelem domu č. 24, polí a hostince. Na
stavbu nového lišovského kostela v letech
1862-64 věnoval v hodnotě 680 zlatých
veškeré tašky na pokrytí kostelní střechy.
Dále založil nadaci na druhé místo kaplanovské a odkázal 4.000 zlatých a devět
strychů pozemku, „z nichž roční činže
vedle úroků z kapitálu kaplanovi se odváděti má za tím účelem, aby za tuto fundaci
52 mší svatých za blaho duše fundanta
(zakladatele) obětoval.“
Pozemky jím darované vynesly obci za prvních šest let (1876 - 1882) celkem 403 zlaté. Na penězích dále obci daroval 4 000 zlatých, za které byly zakoupeny státní papíry v nominální hodnotě 6 500 zl. a ročně ještě vynášely 273 zl. úroku.
Jakub Simota postavil v Jirsíkově ulici - lidově zvané Levínská branka - na svých pozemcích domky, které pak rozprodal jednotlivcům. Mimo to odkázal 500 zlatých na chudá školní
dítka, 500 zlatých chudým v Lišové a 100 zlatých kostelnímu pěveckému spolku Bohuslav. Zemřel v Lišově 15. května 1875.
Za uplynulá staletí bylo mnoho těch, kteří přispěli prací i penězi k rozkvětu a slávě našeho
města. Záleží na nás, dosud žijících, abychom rovněž přispěli svým dílem pro pokolení příští.
Pramen: Lišovský zpravodaj č.3, 1995. Původní článek Miloslava Bicery nese název Dobrodinci města Lišova. Z téhož pramene je i obrázek hrobu na lišovském hřbitově. Autor zde shrnul
všechny zajímavé údaje o Jakubu Simotovi (Symotovi) z knihy Václava Vaška Historie kraje
lišovského, která vyšla ve Strakonicích roku 1941. Za upozornění na osobnost J. Simoty vděčím
archiváři Danielovi Kovářovi z Č. Budějovic.
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