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Slovo úvodem
Tento sborník, v pořadí již čtvrtý, se vydává u příležitosti 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v naší obci.
Dočtete se zde o historii a současnosti obce Jakubov, o historii sboru dobrovolných hasičů
od založení v roce 1895 až po současnost. Historie a činnost obce i sboru, je velice rozsáhlá a pestrá, proto není možné všechny události vměstnat do takto krátké brožury. Je zde také napsáno
pár řádků o družstvech mužů, žen i žáků, kteří reprezentují naši obec v požárním sportu.

Historie a současnost obce
Obec Jakubov u Moravských Budějovic se nachází v kraji Vysočina, v okrese Třebíč. Leží asi
5 km severozápadně od města Moravské Budějovice, v půli cesty mezi Jihlavou a Znojmem,
v nadmořské výšce 473 m n. m. K 1. lednu 2015 žilo v obci 607 obyvatel, z toho 316 mužů a 291
žen. Rozloha obce je 9,87 km2.
Jméno obce je odvozeno od patrona zdejšího kostela – sv. Jakuba Většího. Pozdně románský
kostel zde stojí od počátku 13. století. Jedná se o nejstarší stavbu v obci. Historikové se však domnívají, že ves tu existovala již předtím. Kostel prošel jak gotickou, tak i barokní úpravou. V roce
1474 byl ve věži kostela umístěn zvon.

Pohled na kostel z roku 1911.

Vznik osady je spojován s údajnou těžbou stříbrné rudy, která se měla nacházet v okolí. První
zmínka o obci pochází až z poloviny 13. století, kdy Jakubov patřil Wolframu Schenkovi z Schenkenberku. Některý z jeho potomků založil v druhé polovině 13. století v obci hrad. Na počátku
14. století převzal Jakubov do své správy Filip z Pernštejna. Jeho potomci zde sídlili až do roku
1384 a používali přídomek „z Jakubova“. Velmi významným panovnickým rodem, který se stal
majitelem Jakubova, byl rod Krajířů z Krajku. Za jejich panování došlo k povýšení na městečko,
proto se začal jako znak obce užívat jejich erb.
Od roku 1230 se v Jakubově vystřídalo 21 pánů. Předposledními byli páni budějovičtí, těmi
posledními se stali páni z Jaroměřic, kteří si Jakubov koupili za 60 000 zlatých. Vesnici i s poddanými si kupovali nebo ji dědili po celá staletí. V 19. století přešla veřejná správa z vrchnosti na
ustavené státní úřady. Jakubov se proto musel spojit s Litohoří. Starostové byli zprvu pouze litohořští. Jakubovský starosta byl zvolen až roku 1864 – byl jim hostinský Josef Smetana. Za jeho
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starostování byla obec 17. ledna 1867 osamostatněna.
Obec však postihly i války, které v minulosti probíhaly na našem území. V 15. století, během
husitských a česko-uherských válek, byl zničen zdejší hrad, avšak Jakubov přežil relativně dobře.
Horší situace nastala v 17. století, kdy třicetiletá válka z městečka udělala zpustošenou vísku.
Zpustlo asi 1/3 gruntů, poničený kostel byl uzavřen a fara opuštěna. Obnova vesnice probíhala
nejvíce v 19. století. V první polovině 19. století zde byla těžena železná ruda, která byla dodávána do Bolíkova u Dačic. V druhé polovině 19. století byla postavena škola, p. Kalášek postavil hospodu, na hřbitově byla postavena nová márnice a u císařské silnice byla umístěna socha sv. Tekly.
Během 19. století prošel kostel celkovou rekonstrukcí. O společenský život v obci se začal starat
zejména sbor dobrovolných hasičů, který vznikl roku 1895.
Za první světové války, která probíhala v letech 1914 až 1918, bylo odvedeno 135 mužů,
26 z nich se již nevrátilo. Roku 1921 byl postaven v nově zbudovaném parku pomník obětem
světové války.

Těžba železné rudy se po válce již neobnovila. Svoji činnost opět zahájily spolky, které se
v obci staraly o kulturní dění. Jednalo se o hasiče, Stranu lidovou a spolek Místní jednota katolické omladiny. Dále vznikla Místní jednota republikánského dorostu a Národní jednota, kterou
založil řídící učitel Štěpán Koudela. Pod jeho vedením vznikla ve 30. letech 20. století Jakubovská
riviéra u rybníka Vidláku.
Veškerý společenský život však přerušila druhá světová válka, která začala roku 1939 a končila až roku 1945. Postupně bylo na nucené práce pro válku nasazeno 36 občanů. Někteří vlastenci spolupracovali s partyzány, jedním z nich byl i Augustin Mrvka, který padl 1. května 1945.
Druhou obětí války byl učitel Jan Kabelka. Na jejich památku je v parku taktéž postaven pomník.
Revoluční národní výbor byl založen již 8. května 1945 po osvobození obce Sovětskou armádou.
Po válce byl obnoven Sbor dobrovolných hasičů, včelaři, Svaz chovatelů. Dále byl založen Československý svaz mládeže, Myslivecký spolek, Český svaz žen, TJ Družstevník Jakubov a další.
V roce 1950 bylo založeno Jednotné zemědělské družstvo Jakubov. Živnosti byly znárodně2

ny. Někteří občané přišli o veškerý majetek a byli z obce vystěhováni. JZD Jakubov se postupně
spojilo s JZD Martínkov, JZD Domamil a později i s JZD Lesonice.
Roku 1957 bylo provedeno přečíslování domů. První číslování bylo započato již roku 1659.
V letech 1958 – 1959 probíhala stavba nové školy. Budova staré školy byla roku 1961 předělána
na kulturní dům. Obec Martínkov byla roku 1964 připojena pod Místní národní výbor Jakubov,
k oddělení došlo až roku 1990. V roce 1977 byla otevřena budova MNV a požární zbrojnice. V roce
1986 byl dokončen a napuštěn rybník Voráč, roku 1990 shořely u rybníka kabiny a pivovarský
pavilon. V roce 1991 byl otevřen nový kulturní dům – slavnostní otevření proběhlo 28. září, kdy
sbor dobrovolných hasičů uspořádal posvícenskou taneční zábavu. Následující rok, 8. května,
se uskutečnil lampionový průvod, kterého se poprvé účastnili i hasiči ve vycházkových stejnokrojích. Zavedení plynu v obci bylo provedeno v roce 1996, v roce 1998 pak byla dokončena
telefonizace. Po více jak 300 letech se v jakubovském kostele uskutečnilo biřmování. Biřmováno
bylo 17 místních, 9 lukovských a 5 litohořských biřmovanců. V roce 1999 byly zakoupen první
barevné kontejnery na tříděný odpad. Další nákup 11 kontejnerů se uskutečnil v letech 2003
a 2004. Od roku 1999 se také vydává občasník – Jakubovský zpravodaj. V roce 2001 proběhlo
natáčení jakubovské riviéry, která byla u rybníka Vidlák ve 30. letech 20. století.
Od roku 2000 je Jakubov součástí Moravskobudějovického mikroregionu. Jedná se o spolupráci 23 obcí nacházejících se v okolí Moravských Budějovic. Od roku 2008 organizuje mikroregion hry pro děti s názvem „Obec našim dětem“. V roce 2009 se hry uskutečnily v Jakubově. Mimo
soutěž byl učiněn pokus o vytvoření českého rekordu o nejdelší nakreslený vláček. Podařilo se
namalovat vláček s 330 vagony o délce 881,5 m, který byl zapsán do České knihy rekordů. Další
spolupráce se slovenským Jakubovem probíhá od roku 2008. Každoročně probíhá setkání obou
Jakubovů buď u nás nebo na Slovensku.
Sraz rodáků a přátel obce se poprvé uskutečnil již v roce 1946. V novodobé historii se sraz konal poprvé v roce 2001. Dále pak v letech 2005, 2009 a 2013. U příležitosti prvního srazu rodáků
8. července 2001 posvětil P. Václav Hurník nové obecní symboly. Ty vycházejí ze starého znaku,
tedy z erbu Krajířů z Krajku, který je doplněn o mušli sv. Jakuba.

Žehnání obecního znaku a praporu, 2001.
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V roce 2005 se Jakubov stal Vesnicí roku kraje Vysočina. Soutěže se obec účastnila pravidelně
od roku 2002. Slavností vyhlášení proběhlo ve zdejším kulturním domě ve čtvrtek 8. září 2005.
Při příležitosti slavnostního vyhlášení vznikly „Jakubovští slamáci“, kteří se staví dodnes. Mezi
další ocenění patří titul „Knihovna Vysočiny 2002“, dále „Objev roku 2006“ za originální a informačně přínosné webové stránky. V roce 2009 obec dostala „Česné uznání za činnost dětského
divadelního souboru“, v roce 2012 Modrou stuhu za společenský život a v roce 2014 Zelenou
stuhu za péči o zeleň a životní prostředí.
Oprava kostela probíhala v letech 2004 – 2006. V roce 2004 byla vyměněna střešní krytina
kostela. Vazba střechy pocházela z roku 1832, krytina pravděpodobně z roku 1908. Na věž kostela pak byl umístěn nově pozlacený kříž. O rok později byla provedena oprava vnější omítky.
V roce 2006 byla opravena podlaha a omítky v sakristii, poté byla obnovena výmalba interiéru
lodě a chóru. Tentýž rok bylo provedeno nasvícení kostela. V současné době probíhá rekonstrukce farní budovy. Byla vyhlášena veřejná sbírka a farnímu úřadu se podařilo získat dotaci.
O pouti v roce 2007 byl požehnán a do věže kostela vyzdvižen nový zvon, který věnovali
manželé Havlíkovi. Zvon požehnal novoříšský opat R.D.Mgr Rudolf Marián Kosík, OPraem. Nový
zvon váží 329 kg a průměr věnce je 79,9 cm. Zvon nese nápisy „Svatý Václave*vévodo České země*oroduj za nás“, „Věnovala Zdeňka a Ladislav Antonín Jakub Havlíkovi“, na zvonu je také nápis
„Jakubov“ doplněn o obecní znak a znak brodeckých zvonařů.

Žehnání nového zvonu, 2007.

Díky krajským dotacím z Programu obnovy venkova proběhla v obci řada oprav a rekonstrukcí. V roce 2006 se díky dotaci vybudoval chodník okolo státní silnice a přechod pro chodce.
V roce 2007 byla provedena rekonstrukce kulturního domu, následující rok byla opravena budova hasičské zbrojnice. V letech 2009 – 2012 probíhaly opravy mateřské školy a školní jídelny. Jed4

nalo se o celkovou rekonstrukci, opravu střechy a opravu rozvodů ve školní jídelně. V roce 2013
proběhla rekonstrukce obecní stodoly na garáž pro traktor. Zateplení a oprava fasády kulturního
domu se uskutečnila v roce 2014.

Vývoj hasičství v Čechách a na Moravě
Lidstvo zná oheň od nepaměti. Byl zdrojem světla i tepla, sloužil k přípravě jídla nebo vypalování porostů. V okamžiku, kdy nad ním člověk ztratil kontrolu, se však ukázala jeho nebezpečnost.
Bylo tedy nutné vytvořit přísná pravidla, která udávala, jak se chovat, aby nedocházelo k požárům, nebo jak postupovat v případě jejich vzniku. Již ve 14. století byl v Praze vydán statut
s názvem „O ohni“. V následujících letech Prahu následovala další města (např. Chrudim roku
1510, Kutná Hora roku 1559 nebo Jihlava roku 1613). Jednotný patent pro celou zemi s názvem
„Řád k hašení ohně pro města zemská, městečka a dědiny markrabství moravského“ vydala Marie Terezie 21. srpna 1751. V roce 1755 vydala „Řád k hašení ohně pro královská města pražská“
(3. února) a „Řád k hašení ohně pro venkov“ (22. září). Roku 1785 vydal patent i její syn Josef II.
V těchto řádech byly uvedeny povinnosti o tom, jak ohlašovat požáry, kdo byl povinen pomoci,
řídit záchranné práce a jaké byly pokuty a tresty za neuposlechnutí.
Rozvoj průmyslu po roce 1848 zapříčinil rozvoj požární ochrany, neboť pomoc občanů již
nebyla dostatečná. Bylo potřeba zřídit řádně vycvičený sbor hasičů, používat věcné prostředky a
zásah řídit velitelem. Kvůli nedostatku financí nebylo možné zakládat jednotky profesionálních
hasičů. Ty vznikaly pouze ve velkých městech, např. Praha (1853), Brno (1863). V 60. letech 19.
století proto začaly vznikat také sbory dobrovolných hasičů, avšak pouze německé. První český
sbor vznikl roku 1864 ve Velvarech. Na Moravě vznikl první sbor roku 1868 v Třebíči, byl to však
sbor německý. Ryze český sbor vznikl až roku 1871 ve Velkém Meziříčí.
V našem okolí byly zakládány sbory např. v Náměšti nad Oslavou (1873), Moravských Budějovicích, Brtnici (1874), Lesonicích (1878), Litohoři (1889), Martínkově (1890), Domamili (1893) či
Budkově (1894).

Historie hasičů v Jakubově
Ke konci 19. století již měla řada okolních obcí své sbory dobrovolných hasičů. V Jakubově
začaly řádit požáry, a proto si představitelé obce vzali za cíl založit vlastní sbor. A tak se, hlavně
díky velké obětavosti starosty Jakuba Krotkého, podařilo sbor dobrovolných hasičů v Jakubově
založit roku 1895. Sbor měl 24 činných a 17 přispívajících členů. Dne 15. července podepsali zakládající členové vlastní stanovy, 17. července je pak schválil obecní výbor. Zemský výbor
schválil stanovy 23. prosince 1895. Ustavující valná hromada se sešla 30. září 1895.Ttento den
považujeme za den založení sboru. Prvním starostou sboru byl zvolen učitel František Novotný.
Byly sepsány vlastní stanovy sboru, které obsahovaly 28 ustanovení. Účelem spolku bylo
spoluúčastnit se při nebezpečí ohně a jiné živelní pohromě, aby byl zachráněn majetek a život
občanů. Jako prostředky k dosažení tohoto účelu byla prováděna pravidelná cvičení na stroji
a tělocvik, cvičení pochodové a členové se účastnili poučných a zábavných rozprav a přednášek. Ve sboru byl zaveden vojenský pořádek, každý činný člen se musel řídit služebním řádem,
rozkazy náčelnictva a být poslušný bez jakékoli odmluvy. Přispívající členové museli každoročně
odvádět stanovené příspěvky. Čestní členové byli jmenováni valnou hromadou za zásluhy a ne5

měli žádné povinnosti. Členové však měli i svá práva. Mohli tvořit návrhy, na valné hromadě se
účastnit diskuze, volit členy výboru nebo být voleni. Přispívající členové však voleni být nemohli.
Provinil-li se někdo ze členů větším přestupkem, byl ze sboru vyloučen. Noví členové byli přijati
na roční zkušební dobu, poté museli složit slib a byli přijati nastálo. Slib skládali podáním ruky
veliteli při slavnostním vystoupení sboru, většinou na hasičském plese.
Hasičský sbor v Jakubově byl jedním z nejvýznamnějších spolků v obci. Pomáhal chránit
životy, zdraví a majetek občanů, řešil požáry jak v Jakubově, tak v okolních obcích. Také velmi
obohatil společenský život v obci, a to zejména každoročním pořádáním hasičského plesu, ale
i jiných zábav. Členové sboru spolupracovali s obcí a podíleli se na zvelebování obce. Bohatou
působnost měl sbor hlavně na přelomu 19. a 20. století.
Aby bylo hašení požárů účinné, bylo zapotřebí koupit požární stříkačku. Peníze však nebyly, proto bylo nutné si je půjčit v litohořské záložně. Stříkačka byla zakoupena u firmy Smékal
z Telče za 900 zlatých, výzbroj se zakoupila u Chrudima v Hlinsku za 315,75 zlatých. Dále bylo
nutné koupit stejnokroje a hadice. Nějaké peníze na splacení dluhu dali soukromníci z Jakubova,
Vzájemná pojišťovna, velkostatek Jaroměřice, záložna kontribučního fondu, obec Jakubov, arcibiskup v Olomouci, císařská kancelář, hasičský sbor Litohoř, velkostatek Lesonice, zemský fond
hasičský v Brně, hrabě Vrbna a přispívající členové z Jakubova. K tomu si sbor vydělával peníze
pořádáním plesů a jiných akcí. Proto se podařilo dluh splatit již v prvním desetiletí 20. století.
V roce 1896 postavila obec hasičské skladiště v místní kovárně. To sloužilo až do roku 1947, pak
byla zbrojnice přemístěna do obecního chudobince. V roce 1903 obec pořídila vůz s lejtou, který
sloužil při hašení ohně.

Otevření prvního hasičského skladiště, 1896.

Činnost sboru byla téměř pozastavena během první světové války, kdy na frontu odešlo
135 občanů, mezi nimi i většina členů sboru, z nichž se 3 nevrátili. K požárům naštěstí nedocházelo, společenský život byl však úplně přerušen, nekonaly se ani tradiční plesy. Obnova činnosti
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nastala až po osvobození v roce 1918. V letech 1923 – 1933 se členové sboru věnovali divadelním představením. Téměř každý rok byla představena nová hra – a nejednalo se pouze o vesnické hry, hrály se i hry klasické. Divadla nacvičoval učitel Koudela, který připravoval pro členy i
přednášky a školení.
Stará stříkačka již přestala vyhovovat, tak se v roce 1931 začíná uvažovat o zakoupení motorové stříkačky. Tu nakonec pro sbor zakoupila obec, sbor však ze svých úspor obci přispěl částkou 8 000 Kčs. Stříkačka byla požehnána 21. května 1934. Také bylo zapotřebí vytvořit vodní
nádrže, aby byla v dosahu voda potřebná k hašení. V letech 1933 – 1935 vybudoval sbor dvě
nádrže – v Hradě a u mlýna.

Stříkačka z roku 1933 je dodnes funkční.

Během druhé světové války činnost sboru opět upadla. Poslední zápis je ze členské schůze
ze dne 21. února 1940. Ke konci války se ve zbrojnici držely pravidelné hlídky složené z hasičů
i ostatních občanů. První zápis o činnosti SDH je až z 10. prosince 1945. Tradice hasičských plesů
byla obnovena v roce 1946. Byly pořádány pravidelné zimní školy, kde členové získávali informace o úkolech hasičstva, seznamovali se se stanovami a podobně.
Dodatečná slavnostní valná hromada k oslavě 50 let se uskutečnila 16. března 1947. V této
době měl sbor 62 členů – 41 činných a 21 přispívajících. V roce 1957 měl sbor už pouze 34 členů,
neboť staří členové umírali a noví se do sboru nehlásili. Proto proběhl v roce 1958 nábor nových
členů. Těch se nakonec přihlásilo 30, mezi nimi i mládež. Bylo založeno družstvo žáků, dorostu a
členů středního věku.
Roku 1952 se hasičská zbrojnice přemístila z obecního chudobince (ten stál na místě rodinného domu č. p. 127) do mlýna u Buchalů. V roce 1957 byla zbrojnice umístěna v budově MNV
(ten byl v místě rodinného domu č. p. 16). Před budovou MNV byla také v roce 1956 vybudována
vodní nádrž. V roce 1958 byla opravena motorová stříkačka.
Dne 19. června 1960 se pořádaly oslavy 65. výročí založení sboru. Jako součást oslav bylo
provedeno poplachové cvičení za účasti sborů z Jakubova, Litohoře, Martínkova a Vranína.
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V tomto období se členové sboru významně zapojovali do veřejně prospěšných prací. V letech
1960 a 1961 odpracovali při přestavbě bývalé školy na kulturní dům 1891 brigádnických hodin.
Také se prohlubovala činnost na úseku prevence.
Od roku 1965 se sbor oficiálně jmenoval „Základní organizace Svazu požární ochrany“. Největším úsilím jeho členů bylo zlepšení materiálního vybavení, aby mohli i nadále co nejúčinněji
chránit zdraví a majetek občanů Jakubova. V roce 1969 byla pořízena nová pojízdná přenosná
stříkačka PPS 12 s příslušenstvím na dvoukolém podvozku.
Oslavy 75. výročí založení sboru proběhly 14. června 1970 a zúčastnily se sbory jich z Litohoře, Martínkova a Vranína. Součástí oslav bylo předání nové motorové stříkačky, která byla
během polní bohoslužby před kostelem požehnána. Kmotrem stříkačky byl tehdejší předseda
Jan Nechvátal.
S přibývající požární technikou však nastupoval problém s jejím uskladněním. Zbrojnice
v MNV již nestačila, proto byl v roce 1971 pořízen náčrt a rozpočet na stavbu nové zbrojnice
spolu se zdravotním střediskem a kancelářemi MNV v hodnotě jeden milion Kčs. Se stavbou se
začalo v roce 1973 a práce byly ukončeny 25. června 1977. Tím hasiči získali k užívání důstojnou
zbrojnici včetně garáží, skladů, klubovny a věže na sušení hadic. Od roku 1973 do roku 1977
odpracovali členové sboru na stavbě budovy 14 545 brigádnických hodin. Slavnostní otevření proběhlo 25. července 1977. Slavnosti se zúčastnily sbory z Litohoře, Martínkova, Domamile
a Moravských Budějovic. V roce 1978 zajistil Okresní institut požární ochrany Třebíč elektrickou
sirénu, která se umístila na střechu požární zbrojnice. Každoročně také probíhal Den otevřených
dveří hasičských zbrojnic pro veřejnost.

Slavnostní otevření požární zbrojnice, 1977.

V roce 1977 zahájil svoji činnost kroužek mladých hasičů. S mládeží začali pracovat Josef
Novotný a Bohuslav Kabelka. Do kroužku se postupně připojilo 19 chlapců, kteří se pravidelně
scházeli a seznamovali se s historií požárního sboru a s požární technikou, chodili na procházky
do přírody apod. Pravidelně cvičili s požární technikou a každoročně se účastnili okrskových
soutěží. Všichni mladí hasiči měli stejnokroje. Bohatá činnost kroužku byla zaznamenána především v letech 1977 až 1980. V pozdějších letech činnost upadala, a to hlavně díky klesajícímu
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zájmu dalších chlapců. Proto činnost kroužku ustala v roce 1983.
Největším zájmem místních hasičů však bylo získat požární automobil. První nabídka přišla
v roce 1979 z Moravských Budějovic. Jednalo se o požární cisternu PRAGA RND, kvůli stáří vozu
však hasiči po dohodě s tehdejším MNV nabídku odmítli. Další nabídkou byla vyřazená Avia A30,
která byla zakoupena 22. září 1981 za 21 500,- Kčs. Hned poté začali členové pracovat na zajištění generální opravy motoru a podvozku. Finální opravy byly provedeny do srpna 1982 v Československé automobilové opravně Jihlava za 33 000,- Kčs. V roce 1984 byla v Československé
automobilové opravně Jaroměř na vozidle provedena požárnická nástavba za 70 000,- Kčs. Ve
stejném roce bylo provedeno i vybavení výstrojí a výzbrojí včetně nové přenosné stříkačky PS
12, celkem za 44 000,- Kčs. Všechny náklady na pořízení, opravu i vybavení požárního automobilu zaplatil Okresní institut požární ochrany Třebíč.
V dalších letech se postupně podle finanční situace doplňovala výzbroj a výstroj. Hasiči se také
účastnili všech brigád na akcích, které pořádal MNV (nebo později obecní úřad), udržovali vodní
zdroje, cvičili s motorovou stříkačkou a konali preventivní prohlídky. Po roce 1990 patří hasiči
k málu organizací, které neukončili svojí činnost.
Dne 3. června 1995 proběhly oslavy 100. výročí založení SDH. Slavnosti se zúčastnily sbory
z okrsku, tedy Budkov, Domamil, Komárovice, Martínkov a Oponešice. Pozvání přijaly i sbory
z Litohoře a Moravských Budějovic. V hasičské zbrojnici se uspořádala výstava fotografií, v odpoledních hodinách proběhlo pokládání věnců k památníkům padlých z první a druhé světové
války. Na hřišti pak k poslechu zahrála krojovaná dechová hudba Lučanka. Pořádala se okrsková
soutěž, složená z požárního útoku a štafety 4×100 m s překážkami. Následovala ukázka zásahu
se starou stříkačkou z roku 1933. Večer proběhla taneční zábava. V neděli pak byla v kostele
sloužena mše svatá za živé a zemřelé hasiče. K 100. výročí založení SDH byl vydán sborník a bylo
nafoceno tablo členů ve vycházkových stejnokrojích.

Oslavy 100. výročí založení hasičského sboru, 1995.
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Oslavy 100. výročí založení hasičského sboru, 1995.

Od roku 1995 po současnost
V roce 1996 byla provedena oprava stříkačky PS 12, byl vyměněn motor a agregáty. Náklady
na opravu, kterou zafinancoval obecní úřad, činily 20 184,- Kč. Hasiči také vyjížděli k několika
zásahům, jednalo se o požár z důvodu špatné elektroinstalace, požár včelína a pomáhali při povodních odklízet nánosy bahna z cest či odčerpávat vodu ze zatopených sklepů.
V dalším roce byli hasiči přizváni k požáru střechy nad přípravnou krmiv u kravína v Lesonicích, na místo zásahu odjelo 10 hasičů, kteří však nezasahovali. Požár již hasili hasiči z SDH
Lesonice a HZS Moravské Budějovice. Sbor dostal dotaci 6 000,- Kč od okresního úřadu v Třebíči
na dovybavení. Ve dnech 10. a 11. srpna proběhla brigáda na vyčištění požární nádrže u autobusové zastávky.
Dne 27. března 1998 hořela na Vícenické silnici v příkopu suchá tráva. Utloukání požáru se
zúčastnilo 8 občanů, z toho 6 hasičů. Dále jakubovští hasiči zasahovali u požárů v okolních obcích. Při požáru ve Vraníně vyjelo 6 hasičů, do Lesonic 4 a do Martínkova taktéž 4 hasiči.
Na jaře roku 2001 byl znovu založen kroužek mladých hasičů pod vedením Josefa Novotného ml. Do kroužku začalo chodit 19 chlapců, kteří se učili zejména poznávat hasičskou techniku
a připravovali se na soutěže v požárním sportu. Od roku 2003 se začali připravovat na štafetu
4×100 m s překážkami. Uskutečnily se brigády na odbahnění nádrže Bazén a čištění kanalizace.
Hasiči vyjížděli v pátek 20. července k zásahu u čtyřřadého kravína, kde hořel seník. Dostavilo se
celkem 28 jakubovských hasičů, dále byly přítomny jednotky z HZS Moravské Budějovice, HZS
Třebíč, HZS Jemnice, SDH Lesonice, SDH Jaroměřice nad Rokytnou. O tři dny později, 23. července, vyjeli hasiči k požáru stohu u Vranína. Požár již byl však uhašen profesionální jednotkou
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ze stanice Moravské Budějovice. Uznání „Zasloužilý hasič“ získal v roce 2001 Josef Krotký (1923)
zejména za zásluhy o rozvoj hasičství a dlouholetou aktivní činnost v našem sboru.
Povodně postihly v roce 2002 celou republiku. Výjimkou nebyl ani Jakubov. Kvůli vytrvalým
dešťům 12. a 13. srpna byla zvýšená hladina potoka, proto bylo potřeba, aby hasiči drželi hlídky
a případně odstraňovali větve, které by mohly způsobit ucpání koryta. Byl zaplaven jeden sklep
rodinného domu. Dne 8. září vyjížděli hasiči k požáru staré slámy u obce Vranín, na místo dojelo
15 členů našeho sboru, avšak nezasahovali – po dohodě se nechala sláma vyhořet.
Několik let se sbor potýkal se stárnutím členské základny. V roce 2003 přistoupilo ke sboru
15 mužů, 15 žen a 5 mladých hasičů. Celkem bylo tedy ve sboru 64 mužů, 15 žen a 24 mladých
hasičů. Soutěžní družstva byla v kategoriích: muži, ženy, dorost a žáci do 15 let. Karel Benáček
ml. zhotovil plechovou nádrž na nácvik požárních útoků. Obcí byla zřízena zásahová jednotka se
13 členy. Jakubovští hasiči se zúčastnili 14. června soutěže CTIF v rakouském Gerasu. Soutěže se
zúčastnilo asi 90 družstev z Dolního Rakouska, družstvo z Jakubova a Markvartic. V létě proběhla
brigáda na opravu střechy na hasičské zbrojnici. Místní hasiči zasahovali společně s profesionálními hasiči z Moravských Budějovic při požáru kotelny v rodinném domě.
Rok 2004 se dá označit za opravdový začátek hasičského sportu v Jakubově. Dne 4. července
proběhlo na hřišti „hasičské sportovní odpoledne“, kde muži, ženy i mladí hasiči odběhli požární
útoky, mladí hasiči pak ještě přidali natrénovanou štafetu 4×100 m s překážkami. Od armády
jsme získali stříkačku PS 12. Na hřišti byla vybudována asfaltová základna. 27. února 2004 byl
uspořádán obnovený masopustní průvod a večer maškarní bál.
Oslavy 110 let založení SDH proběhly 25. června 2005, při příležitosti Setkání rodáků a přátel
obce. Na místním hřišti proběhla okrsková soutěž, současně proběhla návštěva hasičů z rakouského Gerasu, kteří zde předvedli ukázku útoku CTIF. Při odjezdu tady zanechali finanční dar pro
děti do školky, za který byly nakoupeny hračky. Dne 10. října se hasiči zúčastnili průvodu v Moravských Budějovicích. Arnošt Vrbka získal titul „Zasloužilý hasič“ za celoživotní práci.
Z důvodu rychlého tání ledu a sněhu na konci března 2006 byla zvýšena hladina potoka.
Hasiči proto museli držet hlídky a odstraňovat věci, které se dostaly do vody, aby nedocházelo
k ucpávání koryt. Slavnostní odhalení sošky sv. Floriána ve výklenku na hasičské zbrojnici proběhlo 20. května za účasti členů SDH i dalších spoluobčanů.
V roce 2007 pořádali jakubovští hasiči okrskovou soutěž a v září první noční soutěž na jakubovské návsi. Členové sboru se účastnili průvodu ke kostelu při svěcení nového zvonu. Bylo
založeno družstvo žákyň.
Nejvyšší hasičské vyznamenání „Zasloužilý hasič“ získali v roce 2008 hned čtyři hasiči, a to
Karel Brabec, Milan Kabelka, Josef Novotný a Jaroslav Vaníček. Dne 22. června 2008 proběhla
na jakubovském fotbalovém hřišti pohárová soutěž zařazená do Jihlavské Open ligy. Byla také
provedena rekonstrukce hasičské zbrojnice – proběhla výměna starých vrat za nová rolovací
s elektrickým pohonem, byla položena nová dlažba v celé garáži a byla vyměněna okna.
V roce 2009 došlo k požáru stohu za kravínem, u kterého zasahovala jednotka profesionálních hasičů z Moravských Budějovic, jednotka sboru dobrovolných hasičů z Lesonic a jakubovští
hasiči. Stoh se však nechal dohořet, okolí požáru hlídali hasiči z Lesonic s cisternou. Na podzim
proběhl nábor mladých hasičů ve věku od 5 do 10 let, kterého se zúčastnilo 14 nových mladých
hasičů.
Následující rok byl zakoupen Citroën Jumper 2,5 TD pro přepravu soutěžních družstev na
soutěže. Vozidlo má 9 míst k sezení a prostor pro hasičskou stříkačku a ostatní materiál. Dne 31.
prosince byl kolem 22 hodiny vyhlášen poplach. Jednalo se o požár slámy u jednoho z místních
domů. Společně s místními hasiči přijeli i hasiči z HZS Moravské Budějovice, kteří místo zalili
vodou a vrátili se zpět. Místní hasiči počkali s majitelem na vyšetřovatele.
Dne 20. května 2011 přešla přes obec silná bouřka, při které došlo k zaplavení části obce pod
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nádrží Ponekar. Voda zaplavila zahrady, silnice i obecní studni Kbelka. Hasiči a místní občané
likvidovali následky za pomoci cisterny z Rolnické společnosti Lesonice. Druhý den vyčerpali
hasiči obecní i několik soukromých studní.
Místní hasiči byli požádáni 21. února 2012 operačním a informačním střediskem kraje Vysočina o pomoc při hledání ztracené dívky z obce Dolní Lažany. Při příjezdu 10 hasičů i ostatních
občanů na místo jim bylo sděleno, že dívka se již vrátila sama domů. Dne 8. září bylo oznámeno,
že za zdí u místního autobazaru hoří hromada dřeva. Místní hasiči požár uhasili a místo si převzal
majitel.
V roce 2013 bylo slavnostně otevřeno nové hasičské hřiště, slavnost proběhla 3. srpna
a účastnili se jí i hasiči z rakouského Gerasu. V odpoledních hodinách proběhla na hřišti soutěž
zařazená do Jihlavské Open ligy. Ve stejném roce se pořádala na novém hřišti i noční soutěž.
Někteří naši hasiči se zúčastnili oslav 140. výročí založení hasičského sboru v Gerasu.
Jakubovští hasiči se dlouhodobě starají o kulturní život v obci a účastní se velkého množství
brigád na obnovu a zvelebení obce.
Družstvo mužů
Družstvo mužů bylo založeno v roce 2003. Vystřídalo se zde mnoho členů, a to i z okolních
obcí (například z Komárovic, Oponešic, Žatce, Police, Předína, Nové Říše,…).
Muži se účastní téměř všech soutěží Jihlavské Open ligy i Třebíčské okresní ligy. Již 8× se
zúčastnili Memoriálu V. I. Lenina v Širokém Dole. V roce 2014 se v Jihlavské Open lize umístili na
7. místě, v Třebíčské okresní lize na 5. místě.
Jejich nejlepší umístění z obou lig je z roku 2013 – Jihlavská Open liga 4. místo, Třebíčská
okresní liga 1. místo. Nejlepšího času, 16,77 s, dosáhli muži v roce 2014 na soutěži v Mladoňovicích, která byla zařazena do Třebíčské okresní ligy.
Složení družstva mužů v roce 2014:
Koš:
Savice:
Stroj:
Béčka:
Rozdělovač:
Pravý proud:
Levý proud:

Daniel Škarek (Nová Říše), Dominik Veleba (Předín)
Tomáš Hochman
Martin Dvořák
Martin Máca (Žatec)
František Hochman
Filip Major
půjčení proudaři z jiných družstev
Družstvo žen

V roce 2003 založila Alena Číhalová dvě soutěžní družstva žen. Ty se každoročně účastnily
okrskové soutěže a řady dalších pohárových soutěží. Svojí činnost ukončily v roce 2008.
K obnovení činnosti družstva žen došlo v roce 2012, kdy začaly soutěžit dívky, které skončily
v družstvě žáků. Ze začátku se jim však moc nevedlo – z 13 závodů 7× nedokončily. O rok později
se jim začalo dařit, družstvo žen poctivě celou zimu trénovalo, přišly posily z okolí a zúčastnily se
více soutěží, kde získaly cenné zkušenosti.
Do další sezóny již vpadly naplno. Zúčastnily se asi 40 závodů, kde získaly celkem 17 pohárů.
Účastní se téměř všech závodů Jihlavské Open ligy i Třebíčské okresní ligy. V Jihlavské Open lize
se v loňském roce umístily na 8. místě, v Třebíčské okresní lize na 2. místě. Nejlepšího času 16,98
s dosáhly naše ženy na Třebíčské okresní lize v Radoníně. Na podzim se také poprvé zúčastnily
12

Memoriálu V. I. Lenina v Širokém Dole, kde s časem 20,70 s obsadily 23. místo.
V současné době ženy trénují 1×, v sezóně i 2×, týdně.
Současné složení družstva žen:
Koš:
Savice:
Stroj:
Béčka:
Rozdělovač:
Pravý proud:
Levý proud:

Zuzana Vaníčková, Kateřina Kabelková
Lucie Jelínková
Vendula Vejmelková
Barbora Kabelková, Petra Kabelková
Denisa Machovcová (Litohoř)
Jana Dvořáková
Hana Kašíková (Šašovice)
Práce s mládeží

První kroužek mladých hasičů fungoval již v letech 1977 – 1983, pod vedením Josefa Novotného a Bohuslava Kabelky. Pro malý zájem byl kroužek zrušen. V roce 2001 založil Josef Novotný
ml. nový kroužek mladých hasičů, zájem o požární sport projevilo 19 chlapců. Od roku 2004
začal mladé hasiče trénovat Karel Benáček ml. Chlapci se každoročně účastnili okrskové soutěže
a řady pohárových soutěží. Z důvodu dovršení 15 let věku a odchodu několika chlapců k fotbalovému oddílu bylo družstvo žáků zrušeno, nahradilo ho však družstvo žákyň, které založila
Alena Číhalová v roce 2007. K dívkám se postupně přidalo i několik chlapců. Od roku 2009 se ke
sboru připojilo dalších 14 mladých hasičů, které spolu s Alenou Číhalovou začala trénovat Petra
Dvořáková.
V letech 2009, 2010 a 2011 byla pro mladé hasiče uspořádána víkendová soustředění, v roce
2009 proběhlo soustředění v Budišově, o rok později měli mladí hasiči letní i zimní soustředění – letní v Kdousově, zimní v Heralticích. V roce 2011 bylo uspořádáno poslední soustředění,
které proběhlo taktéž v Heralticích.
Na jaře roku 2008 proběhlo první uklízení v okolí Jakubova. Mladí hasiči sbírají každoročně
odpadky na Vícenické silnici. Od stejného roku zajišťují tradici v předvečer sv. Mikuláše – vytvoří
skupinku čertů a andělů, které vede Mikuláš, a navštěvují rodiny s malými dětmi.
Družstvo mladých hasičů se každoročně účastní okrskové soutěže. Své dovednosti ukazují před zahájením noční soutěže. Trénují každé pondělí od února do listopadu kromě letních
prázdnin.
V současné době má sbor 17 aktivních mladých hasičů, které vede Alena Číhalová, Barbora
Kabelková a Vendula Vejmelková. Mladými členy jsou: Matěj Číhal, Veronika Duchoňová, Filip Janíček, Nikola Janíčková, Michal Kabelka, Lucie Kabelková, Adam Kassis, Kateřina Klímová, Markéta Klímová, Ladislav Košák, Tomáš Košák, Julie Košáková, Klára Košáková, Veronika Kračmarová,
Kateřina Máchalová, Michal Stuchlík, Ondřej Václavek.
Pořádání soutěží
Podle hasičské kroniky se první okrsková soutěž pořádala 8. června 1985 jako součást oslav
90. výročí založení místního SDH. Dne 3. června 1995 se opět pořádala okrsková soutěž, tentokrát při příležitosti oslav 100. výročí založení SDH.
V roce 2005 se konalo již druhé Setkání rodáků a přátel obce, oslavy byly spojené s výročím
110 let od založení SDH. Při té příležitosti byla v sobotu 25. června pořádána pohárová soutěž,
které se zúčastnili i hasiči z rakouského Gerasu a svou práci předvedli profesionální hasiči ze sta13

nice Moravské Budějovice. Další pohárová soutěž se v Jakubově pořádala dne 2. července 2006,
okrsková soutěž se pořádala o rok později 27. května 2007.
Noční soutěže se v Jakubově pořádají každoročně v měsíci září. První soutěž proběhla na
jakubovské návsi 15. září 2007. Od roku 2013 se soutěže pořádají na novém hasičském cvičišti.
Před zahájením soutěže mužů a žen se každý rok představí se svými útoky mladí hasiči.
Jihlavská Open liga se v Jakubově pořádá pravidelně od roku 2008. První soutěž se uskutečnila 22. června 2008 na fotbalovém hřišti. První soutěž na novém cvičišti se uskutečnila 3. srpna 2013, kdy zároveň proběhlo slavnostní otevření nového hasičského areálu. Jakubovským
ženám se podařilo v roce 2014 domácí soutěž vyhrát s časem 17,66 s. Nejlepší čas jakubovské
soutěže na 3 hadice B drží z roku 2013 muži ze Staré Říše s časem 16,41 s, nejlepší ženský čas na
2 hadice B drží od roku 2012 ženy z Nevcehle s časem 16,77 s.
Dne 24. května 2014 se zde konala první soutěž zařazená do Třebíčské okresní ligy hasičů.
Kulturní akce pořádané sborem
Sbor dobrovolných hasičů pořádal každoročně hasičský bál či ples, součástí vždy byla bohatá tombola. V posledních letech však návštěvnost těchto akcí značně klesla, proto se od pořádání tradičního hasičského plesu upustilo. Poslední se uskutečnil v roce 2013.
Od roku 2004 se začal znovu pořádat masopustní průvod obcí společně s večerním maškarním bálem. K této tradici přistoupil sbor po více jak dvacetileté pauze.
V roce 1991 sbor pořádal první posvícenskou zábavu v nově opraveném kulturním domě, od
stejného roku se pravidelně pořádají i pouťové taneční zábavy. V pořádání se střídá sbor dobrovolných hasičů se sportovci. V současné době se místo posvícenské taneční zábavy pořádá
posezení s hudbou.
Sbor dobrovolných hasičů spolupořádal Setkání rodáků a přátel obce v roce 2005, kdy současně probíhaly oslavy 110 let založení SDH. V letech 2001, 2009 a 2013 byla vždy jako součást
setkání otevřena výstava v hasičské zbrojnici.

Zásahová jednotka
Zásahová jednotka byla zřízena v roce 2003, zřizovatelem jednotky je obec Jakubov. Podle
platných zákonů není podmínkou, aby člen JSDHO byl zároveň členem SDH nebo profesionální
hasič. Po vzájemné dohodě obce se sborem dobrovolných hasičů však bylo rozhodnuto, že celou jednotku postaví 13 členů sboru. Obecní úřad pak každoročně přispívá na vybavení a výcvik
členů jednotky. V současné době má JSDHO celkem 12 členů – 1 velitel, 4 strojníci, 7 hasičů.
Obec Jakubov má JPO V, tedy jednotku sboru dobrovolných hasičů obce s místní působností,
řeší tak mimořádné události pouze v katastru obce.
Složení zásahové jednotky
Velitel
Strojníci

Krotký Josef
Dvořák Martin
Kabelka Bohuslav
Malý Radek
Virgl Jaroslav

Hasiči
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Benáček Karel
Brabec Karel ml.
Číhal Jindřich
Dvořák Pavel
Krotký Tomáš
Major Filip
Malý Pavel

Technické vybavení
Jakubovský sbor dobrovolných hasičů má vybavení, které odpovídá potřebám sboru pro
plnění povinností v oblasti požární ochrany a pro požární sport.
• Avia A30 - Vozidlo je určené k dopravě hasičů provádějící požární zásah vodou z cizího
vodního zdroje. Základ vozidla tvoří podvozek AVIA A30, základní výbavu tvoří přenosná
motorová stříkačka PS 12. V úložných prostorech nástavby je kompletní vybavení potřebné pro hašení požáru. Na střeše vozidla jsou požární žebříky a savice.
• Motorová stříkačka DS 16 - Hasiči z Jakubova vlastní od roku 1933 stříkačku DS 16. Dnes
již historický stroj vyrobila firma Hrček a Neugebauer z Brna. Stříkačka je vybavena vzduchem chlazeným čtyřválcovým motorem Tatra a čerpadlem o výkonu 1600l/min. Stříkačka
je v provozuschopném stavu a u významných příležitostí sboru jsou s ní prováděny ukázky
hašení ohně.
• Stříkačka 1.9 SPORT - Motorová stříkačka pro požární sport vznikla přestavbou původního stroje PS 12. Stříkačka prošla řadou změn téměř každou sezónu, kdy bylo potřeba stále
něco zlepšovat. Poslední úprava proběhla v roce 2013, kdy byl vyměněn motor za dvoulitr.
• Stříkačka PS 12 – Stříkačka byla zakoupena pro trénování mladých hasičů v roce 2014.
• Polní kuchyň - Na žádost obecního úřadu Jakubov byla z armádních přebytků bezúplatně
převedena na obec starší polní kuchyň. Členové SDH kuchyň opravili a přelakovali. Kuchyň
bývá využívána na akcích pořádaných OÚ nebo hasiči.
• Citroën Jumper - Vozidlo zakoupil sbor pro dopravu soutěžních družstev na soutěže. Do
vozidla se vejdou členové družstva, včetně požární stříkačky a soutěžního materiálu.

Závěrem
Sbor dobrovolných hasičů v Jakubově má za sebou 120 let své existence. Členové sboru
zachránili nemalý majetek občanů obce, uspořádali řadu společenských akcí, účastnili se brigád
na zvelebení obce a přečkali těžké chvíle během světových válek. Pevně věřím, že sbor bude
fungovat i nadále, že stále bude, zejména u mladých občanů, zájem o požární sport a hasičství
obecně.
Největší dík patří těm, kteří sbor založili a pak zejména těm, kteří sbor vedli až do dnešních
dní. Chtěla bych také poděkovat všem, kteří reprezentují naši obec v požárním sportu.
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Seznam členů SDH Jakubov k 1. 1. 2015
Jméno

Bydliště

Benáček Karel
Brabec Karel
Brabec Karel ml.
Bulíček František
Číhal Jindřich
Číhal Matěj
Číhalová Alena
Duchoňová Veronika
Dunkler Milan
Dvořák Josef
Dvořák Josef
Dvořák Martin
Dvořák Pavel
Dvořáková Jana
Dvořáková Petra
Forman Jiří
Forman Zdeněk
Hochman František
Hochman Tomáš
Janíček Filip
Janíčková Nikola
Jelínková Lucie
Kabelka Antonín
Kabelka Bohuslav
Kabelka Bohuslav
Kabelka Karel
Kabelka Karel
Kabelka Michal
Kabelková Barbora
Kabelková Kateřina
Kabelková Lucie
Kabelková Petra
Karásek Martin
Kassis Adam
Klímová Kateřina
Klímová Markéta
Klobouček Antonín
Košák Jiří
Košák Petr
Košák Tomáš
Košák Vladimír
Košáková Julie
Košáková Klára

Jakubov 140
Jakubov 49
Jakubov 49
Jakubov 103
Jakubov 24
Jakubov 24
Jakubov 24
Jakubov 198
Jakubov 181
Jakubov 33
Jakubov 166
Jakubov 166
Jakubov 33
Jakubov 182
Jakubov 33
Jakubov 169
Jakubov 54
Jakubov 164
Jakubov 164
Jakubov 65
Jakubov 65
Jakubov 58
Jakubov 143
Jakubov 138
Jakubov 188
Jakubov 137
Jakubov 149
Jakubov 137
Jakubov 137
Jakubov 79
Jakubov 137
Jakubov 79
Jakubov 34
Jakubov 210
Jakubov 167
Jakubov 167
Jakubov 82
Jakubov 10
Jakubov 23
Jakubov 167
Jakubov 192
Jakubov 167
Jakubov 192
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Rok narození

Členem od roku

1941
1941
1971
1945
1969
2007
1975
2007
1956
1939
1956
1981
1969
1994
1994
1963
1933
1982
1992
2003
2006
1995
1947
1934
1964
1941
1942
2003
1997
1995
2000
1992
1979
2006
2003
2006
1936
1948
1979
2006
2003
2003
2005

1959
1959
1994
1961
1994
2012
1993
2012
1990
1975
1981
1999
1990
2007
2007
1985
1959
2008
2010
2012
2012
2007
1970
1966
1987
1959
1959
2012
2007
2007
2012
2013
2002
2012
2012
2012
1953
1975
2013
2012
2012
2012
2012

Jméno

Bydliště

Kračmarová Radka
Kračmarová Veronika
Krotká Ivana
Krotký Josef
Krotký Tomáš
Libruška Jaroslav
Máchal František
Major Filip
Malý Radek
Mikýsek František
Nechvátal Jan
Novotný Josef
Novotný Josef ml.
Novotný Pavel
Pléhová Jitka
Pospíšil Pavel
Ráček Miloš
Roupcová Monika
Roupec Antonín
Roupec Antonín ml.
Růžičková Eva
Stuchlík Michal
Stuchlík Tomáš
Vaníček Jan
Vaníček Jaroslav
Vaníčková Zuzana
Vejmelková Vendula
Veselský Tomáš
Veselský Zdeněk
Virgl Jaroslav
Virgl Roman
Virglová Leona
Vrbka Arnošt
Vrbka Jan
Vybíral Stanislav
Zedník Karel
Ziková Jitka
Ziková Tereza

Jakubov 28
Jakubov 28
Jakubov 158
Jakubov 158
Jakubov 158
Krnčice 19
Jakubov 52
Jakubov 159
Jakubov 169
Jakubov 125
Jakubov 129
Jakubov 28
Jakubov 174
Jakubov 174
Martínkov 141
Jakubov 205
Jakubov 117
Jakubov 208
Jakubov 134
Jakubov 134
Jakubov 185
Jakubov 210
Jakubov 210
Jakubov 73
Jakubov 60
Jakubov 184
Jakubov 87
Jakubov 187
Jakubov 187
Jakubov 178
Jakubov 178
Jakubov 178
Jakubov 34
Jakubov 173
Jakubov 79
Jakubov 69
Jakubov 205
Jakubov 205
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Rok narození

Členem od roku

1995
2001
1986
1954
1984
1980
1944
1987
1981
1947
1923
1940
1963
1987
1984
1981
1982
1985
1931
1964
1997
2001
1981
1944
1925
1992
1997
1988
1964
1964
1986
1995
1934
1997
1941
1948
1983
1984

2007
2012
2003
1980
2003
2001
1966
2005
2003
1973
1959
1959
1958
2001
2003
2007
2004
2003
1959
1987
2012
2012
1999
1960
1950
2013
2007
2001
1981
1990
2003
2007
1957
2007
1959
1976
2003
2003

Starostové sboru
Novotný Frantšek
Kabelka Pavel
Kabelka Matěj
Kabelka Pavel
Kalášek Jan
Krotký Václav
Smetana Josef
Nechvátal Karel
Částek Rudolf
Nechvátal Jan
Novotný Josef
Stuchlík Jiří
Kabelka Karel

1895 - 1903
1904 - 1907
1908 - 1911
1912 - 1922
1923 - 1926
1927 - 1930
1931 - 1951
1952 - 1953
1954 - 1959
1960 - 1978
1979 - 1998
1999 - 2014
2015 - dosud

Velitelé sboru
Krotký Jakub
Smetana Josef
Nechvátal Jan
Kabelka Bohuslav
Buchal Frantšek
Krotký Josef
Kabelka Antonín
Krotký Josef

1895 - 1924
1925 - 1930
1931 - 1946
1947 - 1950
1951 - 1953
1954 - 1985
1986 - 2003
2004 - dosud

Výbor sboru zvolen 3. ledna 2015
Funkce
Starosta
Náměstek starosty
Velitel
Strojník
Jednatel
Hospodář
Preventsta
Člen výboru
Člen výboru
Člen výboru

Jméno
Kabelka Karel
Pospíšil Pavel
Krotký Josef
Dvořák Martn
Číhal Jindřich
Roupcová Monika
Dvořáková Petra
Karásek Martn
Malý Radek
Veselský Zdeněk

Bydliště
Jakubov 149
Jakubov 205
Jakubov 158
Jakubov 166
Jakubov 24
Jakubov 208
Jakubov 33
Jakubov 34
Jakubov 169
Jakubov 187

Zasloužilí hasiči
Krotký Josef (1923)
Vrbka Arnošt (1934)
Brabec Karel (1941)
Kabelka Milan (1936)
Novotný Josef (1940)
Vaníček Jaroslav (1925)

Uděleno v roce 2001
Uděleno 12. 5. 2005
Uděleno 24. 6. 2008
Uděleno 24. 6. 2008
Uděleno 24. 6. 2008
Uděleno 24. 6. 2008
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Obrazová příloha

Rozestavěná budova požární zbrojnice, 1975.

Dostavěná budova požární zbrojnice, 1977.
19

Hasičská zbrojnice s novou střechou a vraty, 2004.

Hasičská zbrojnice po zateplení, 2013.
20

Začátek budování hasičského cvičiště, 2012.

Dokončené hasičské cvičiště, 2013.
21

Slavnostní otevření hasičského cvičiště, 2013.

První hasičská soutěž na novém cvičišti, 2013.
22

Znovuvybourání výklenku pro sv. Floriána, 2006.

Osazení sv. Floriána do výklenku, 2006.
23

Obnovený výklenek se sv. Floriánem, 2006.

Nový sv. Florián z roku 2006.

Starší soška sv. Floriána.
24

Požár rodinného domu čp.14 v roce 1962.

Požár seníku v roce 2001.
25

Požár stohu slámy za kravínem v roce 2009.

Rychlé jarní tání sněhu v roce 2006.
26

Čištění obecní studny po lokální povodni v roce 2011.

Čištění požární nádrže v roce 2001.
27

Zasloužilí hasiči

Josef Krotký, titul „Zasloužilý hasič“
udělen 2001

Arnošt Vrbka, titul „Zasloužilý hasič“
udělen 12. 5. 2005

Karel Brabec, titul „Zasloužilý hasič“
udělen 24. 6. 2008

Milan Kabelka, titul „Zasloužilý hasič“
udělen 24. 6. 2008

Josef Novotný, titul „Zasloužilý hasič“
udělen 24. 6. 2008

Jaroslav Vaníček, titul „Zasloužilý hasič“
udělen 24. 6. 2008
28

Společná fotografie, 1900. (Stojí nahoře zleva: Machovec, Jan Mrvka, Papoušek, Tomáš Kalášek, Antonín Roupec,
Josef Brázda. Stojí uprostřed zleva: Smetana, Antonín Částek, Jan Částek, František Bauer, Jan Kalášek, František Kalášek, Josef Václavek, František Vojtěch. Sedící zleva: Jan Smetana, Antonín Krotký, Pavel Kabelka, Jakub
Krotký, Pešaner (Mor. Budějovice), František Kabelka, Martin Hamrdla. Sedí na zemi zleva: František Klubal, Matěj
Kabelka, Jiří Nechvátal, Matěj Hamrdla, František Vaníček).

Společná fotografie, 1932. (Stojí zleva: Josef Dvořák, František Bulíček, Jan Forman, František Krotký, Ladislav
Částek, František Novotný, Karel Šplíchal, Antonín Novák, J. Vaníček, Josef Krotký, Karel Bulíček, František Vaníček, František Frenc. Sedí zleva: František Vojtěch, František Krotký, Bohuslav Kabelka, Jan Nechvátal, František
Částek, Novotný (Mor. Budějovic), Josef Smetana, Karel Nechvátal, Karel Klubal, Jan Křikava. Leží zleva: Josef Nechvátal, František Bulíček, Karel Kabelka).
29

Společná fotografie před starou požární zbrojnicí na čp.16, 1960. (Stojí vzadu zleva: Jaroslav Vaníček, Rudolf
Chloupek, Stanislav Smetana, František Laur, František Krutiš. Stojí uprostřed zleva: František Brabec, František
Vojtěch, František Částek, Jan Bulíček, František Vaníček, Karel Nechvátal, Jan Forman, Karel Benáček, Josef Dvořák, František Buchal, František Slavíček, František Krotký. Sedí zleva: Josef Smetana, František Vaníček, František
Krotký, Josef Krotký, Jan Nechvátal, Karel Klubal, František Bulíček).

Společná fotografie, 1976. (Stojí nahoře zleva: Jiří Tejral, Josef Krutiš, Anotnín Kabelka, Antonín Vaníček, Karel Kabelka, Jiří Košák. Stojí uprostřed zleva: František Nahodil, Josef, Dvořák, František Krotký, Karel Zedník,
Bohuslav Kabelka, Antonín Roupec, Karel Benáček, Milan Kabelka, Josef Novotný, Josef Čurda, Karel Bulíček,
Vladimír Frenc. Stojí v první řadě zleva: Antonín Mikýsek, Jan Tejral, František Novotný, František Krotký, František Buchal, Josef Dvořák, František Částek, Jan Částek, František Laur, František Slavíček, Bohuslav Kabelka,
Jan Bulíček, Jaroslav Ježek, Stanislav Maar, František Krutiš, Karel Nechvátal, Karel Chmelka. Sedí v druhé řadě
zleva: Karel Busta, Jan Vybíral, František Bulíček, Karel Brabec, Jan Vaníček, František Dvořák, Antonín Klobouček, Stanislav Vybíral, Karel Kabelka. Sedí v první řadě zleva: František Mikýsek, Zdeněk forman, Josef Krotký,
Jaroslav Kovář z Jackova, Jan Nechvátal, Arnošt Vrbka, František Máchal).
30

Soutěžní družstvo mužů, 1981. (Stojí zleva: Karel Brabec, Jiří Košák, František Bulíček, Karel Busta, Josef Krotký,
Antonín Kabelka. Sedí zleva: František Mikýsek, Karel Kabelka, František Máchal).

Soutěžní družstvo mužů, 1981. (Stojí zleva: Karel Kabelka, Antonín Vaníček, Josef Krotký, Karel Brabec, František
Bulíček, Karel Busta, Jiří Košák, Antonín Roupec, Karel Benáček, František Máchal, František Mikýsek, Jaroslav
Vaníček, Stanislav Vybíral, Milan Kabelka, František Krotký, Josef Novotný. Sedí zleva: Antonín Kabelka, Karel Kabelka).
31

Soutěžní družstvo mužů, 1985. (Stojí zleva: Jiří Košák, Josef Krotký, František Bulíček, František Máchal, Josef
Dvořák, Antonín Kabelka. Zleva sedí: Jiří Stuchlík, Karel Brabec).

Soutěžní družstvo mužů, 1987. (Zleva stojí: Bohuslav Kabelka, Josef Novotný, František Nahodil, Bohuslav
Kabelka. Sedí zleva: Josef Růžička, Karel Busta, Jiří Forman).
32

Soutěžní družstvo mužů, 1998. (Stojí zleva: Karel Benáček, Jiří Forman, Karel Brabec. Sedí zleva: Martin Brabec, Miloš Benáček).

Soutěžní družstvo mužů, 2004. (Stojí zleva: Radek Malý, David Fanta, Tomáš Krotký, Michal Kořínek. Sedí
zleva: Martin Dvořák, Pavel Malý, Zbyněk Zika).
33

Soutěžní družstvo mužů, 2006. (Stojí zleva: Filip Major, Martin Dvořák, Radek Malý. Sedí zleva: Martin Hochman, Pavel Malý, Josef Kopecký. Leží: Tomáš Krotký).

Soutěžní družstvo mužů při noční soutěži 2008.
34

Soutěžní družstvo mužů, 2011. (Stojí zleva: Filip Major, Martin Dvořák, Martin Hochman, František
Hochman. Sedí zleva: Tomáš Hochman, Radek Malý, Jiří Václavek).

Soutěžní družstvo mužů, 2012-2013. (Stojí zleva: Filip Major, Tomáš Hochman, Jiří Václavek, Martin Máca.
Sedí zleva: František Hochman, Martin Dvořák).
35

Soutěžní družstva žen po vítězství na okrskové soutěži, 2003. (Stojí zleva: Jana Skoumalová, Ivana Skoumalová, Alena Číhalová, Eva Stuchlíková, Zuzana Vobůrková, Eva Čurdová, Tereza Ziková, Gabriela Mikýsková,
Jitka Ziková, Jitka Zedníková, Blanka Maarová).

Soutěžní družstva žen, 2005.(Stojí zleva: Monika Formanová, Ivana Skoumalová, Eva Stuchlíková, Jitka Zedníková, Alena Číhalová. Klečí zleva: Jana Kopecká, Jaroslava Skoumalová, Jitka Ziková, Gabriela Mikýsková,
Jana Skoumalová. Leží zleva: Eva Čurdová, Zuzana Vobůrková).
36

Soutěžní družstvo žen v Gerasu, 2012. (Stojí zleva: Jana Dvořáková, Vendula Vejmelková, Radka Kračmarová, Lucie Jelínková, Petra Dvořáková, Radka Růžičková. Klečí: Kateřina Kabelková).

Hasičky, 2014. (Zleva stojí: Jitka Pléhová, Alena Číhalová, Petra Dvořáková, Jana Dvořáková, Barbora
Kabelková, Zuzana Vaníčková, Kateřina Kabelková, Monika Roupcová, Petra Kabelková, Vendula Vejmelková).
37

Soutěžní družstvo žen s poháry za rok 2014. (Stojí zleva: Denisa Machovcová, Hana Kašíková, Zuzana Vaníčková, Barbora Kabelková. Sedí zleva: Jana Dvořáková, Petra Kabelková, Lucie Jelínková, Vendula Kabelková).

Mladí hasiči, 2003.
38

Mladí hasiči, 2004. (Stojí zleva: Tomáš Roupec, Karel Řeřucha, Richard Benáček, Filip Benáček, Ondřej Nahodil, Richard Kafka. Zleva sedí: Radek Vaníček, Martin Kabelka, Josef Dvořák, Karel Benáček, Karel Benáček.
Leží: Pavel Dvořák).

Mladí hasiči, 2005. (Stojí zleva: Filip Benáček, Radek Vaníček, Martin Kabelka, Jiří Smetana, Josef Dvořák,
Karel Benáček. Sedí zleva: Karel Řeřucha, Pavel Dvořák, Richard Benáček, Lukáš Roupec).
39

Mladé hasičky při jarním úklidu, 2008. (Stojí zleva: Aneta Václavková, Radka Kračmarová, Kateřina Kabelková, Vendula Vejmelková, Alena Číhalová, Barbora Kabelková, Petra Dvořáková, Leona Virglová, Alena
Kafková, Jana Dvořáková. Sedí: Lucie Jelínková).

Mladí hasiči, 2011. (Stojí zleva: Tomáš Košák, Karolína Klejdusová, Markéta Klímová. Klečí zleva: Veronika
Kračmarová, Filip Janíček, Katka Klímová, Tereza Skoumalová, Petra Dvořáková, Lucie Kabelková, Tadeáš
Doležal. Sedí zleva: Matěj Klejdus, Julie Košáková, Pavel Matušina, Adam Kassis. Leží zleva: Michal Stuchlík,
Michal Kabelka).
41

Mládež, 2011. (Stojí zleva: Petra Dvořáková, Aneta Václavková, Jakub Jelínek, Jan Vrbka, Lucie Jelínková,
Radka Kračmarová, Alena Kafková. Sedí zleva: Marek Chalupa, Vendula Vejmelková, Barbora Kabelková).

Mladí hasiči na noční soutěži, 2014.
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Na návštěvě v rakouském Gerasu, 2003. (Stojí zleva: Karel Busta, Jiří Stuchlík, Josef Krotký, Bohuslav Kabelka, Martin Dvořák, Tomáš Pospíchal, František Máchal, Antonín Roupec, František Bulíček, Jaroslav Libruška, Antonín Kabelka. Sedí zleva: Arnošt Vrbka, Antonín Vaníček, Josef Dvořák, Josef Novotný, Jaroslav Virgl,
Volfgang Reiner, Pavel Dvořák).

Na návštěvě v rakouském Gerasu, 2003.
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Na návštěvě v rakouském Gerasu, 2003.

Hasiči z Gerasu s našimi hasičkami, 2005.
44

Na návštěvě v rakouském Gerasu, 2012. (Zleva stojí: Zdeněk Bulíček, Johann Glück, Benedikt Reinhold Felsinger, Rupert Tiller, Miroslav Kabelka, Pavel Vybíral, David Fanta, Karel Benáček, Volfgang Riener, Martin
Karásek, Josef Novotný, Pavel Novotný, Robert Haidl. Sedí zleva: Josef Krotký, Kateřina Kabelková, Petra
Dvořáková, Lucie Jelínková, Radka Kračmarová, Eva Růžičková, Vendula Vejmelková, Jana Dvořáková,
Aneta Václavková).

Velitel Josef Krotký přebírá vyznamenání za mezinárodní spolupráci v rakouském Gerasu a předává pamětní desku ke 140. výročí založení hasičského sboru v Gerasu, 2013.
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Společné tablo, 1976.

47

Společné tablo,
1995.

48

Valná hromada, 2011.
(Horní řada zleva: Lucie Jelínková, Alena Kafková, Leona Virglová, Petra Dvořáková, Radka Kračmarová, Kateřina Kabelková, Aneta Václavková, Vendula Vejmelková,
Barbora Kabelková, Jana Dvořáková, Tomáš Stuchlík, Jaroslav Libruška, Miloš Ráček, Tomáš Hochman. Další řada zleva: Antonín Klobouček, Bohuslav Kabelka, Filip
Major, Jiří Košák, Radek Malý, Tomáš Krotký, Alena Číhalová, Pavel Pospíšil, Jitka Ziková, Eva Čurdová, Monika Roupcová, Karel Brabec, Karel Brabec, Josef Novotný,
Bohuslav Kabelka, Martin Karásek, Zdeněk Veselský, Jiří Forman, Pavel Dvořák, Karel Zedník, Jiří Václavek, Martin Dvořák. Sedí zleva: Karel Benáček, František Bulíček,
Jaroslav Vaníček, Karel Kabelka, Josef Dvořák, Antonín Roupec, Arnošt Vrbka, Jiří Stuchlík, Josef Krotký, Jindřich Číhal, Josef Novotný, Antonín Kabelka, Jan Nechvátal,
František Mikýsek, Karel Kabelka. Mladí hasiči zleva: Filip Janíček, Vladimír Košák, Michal Kabelka, Julie Košáková, Kateřina Klímová, Pavel Matušina, Adam Kassis,
Matěj Číhal, Markéta Klímová, Nikola Janíčková, Tomáš Košák, Veronika Kračmarová, Lucie Jelínková, Michal Stuchlík, Klára Košáková).
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Společná fotografie dětí a mládeže, 2011.
(Stojí zleva: Alena Kafková, Lucie Jelínková, Leona Virglová, Radka Kračmarová, Kateřina Kabelková, Barbora Kabelková, Vendula Vejmelková, Jana
Dvořáková, Aneta Václavková. Sedí zleva: Alena Číhalová, Michal Kabelka, Filip Janíček, Vladimír Košák, Klára Košáková, Lucie Kabelková, Michal
Stuchlík, Veronika Kračmarová, Petra Dvořáková. Sedí na lavičce zleva: Julie Košáková, Kateřina Klímová, Pavel Matušina, Adam Kassis, Matěj Číhal,
Markéta Klímová, Nikola Janíčková, Tomáš Košák).

Sponzoři

Magda Vojtěchová
Jakubov 204, 675 44 Lesonice
tel.: 605 287 996, www.kamenprirodni.cz

ZDENĚK BULÍČEK
Služby pro lesnictví, myslivost,
zemědělství a zahradnictví.
Jakubov 177, 675 44 Lesonice
tel.: +420 606 593 805
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Vlajka SDH Jakubov
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