MINULOST SPOJENA S POZARY
V OBCI KYJOV
(Výpis z kroniky obce Kyjov)
POŽÁR KE KONCI 19. STOLETÍ
Dne 18. listopadu 1884 o půl deváté večer vypukl oheň ve stodole Františka Špačka
čp.21. Domácímu obyvatelstvu se podařilo oheň omeziti pouze na stodolu, která s obilím
lehla popelem.
(Výpis ze školní kroniky Břevnice).
Ve tři hodiny ráno dne 16. října 1887 vypukl z neznámých příčin v domku čís. 6
požár, který v jedné hodině čtyři čísla: totiž číslo domku 4,6,5 a 25 úplně ztrávil. K ohni se
stříkačky z Břevnice, Pohledu a Dolní Krupé, jichž pomocí a přičiněním hasičů pouze na tyto
čtyři domky omezen. Na štěstí vál silný vítr severní, který oheň a ohořky ze vsi odnášel.
(Výpis z břevnické školní kroniky).
POŽÁR 28. BŘEZNA 1918
Zlý živel postihl naši obec čítající 32 popisných čísel. Byl to požár, který vypukl 28.
března 1918 v dopoledních hodinách, byl podporován silným jihovýchodním větrem a
neobyčejně suchým počasím – bylo to na Velký pátek o velikonocích – muži na frontě, takže
dílo zkázy bylo dovršeno, jen zůstaly holé zdi a komíny trčet z bývalých stavení. Oheň se šířil
pomocí větru po doškových a šindelových střechách, takže zásah několika okolních
hasičských sborů proti němu byl bezmocný, stříkačky byly pouze ruční. Oheň vznikl od
kamen v čp.3 a dále shořela čísla 2, 1, 20, 22, 14, 23, 15, 12,11 a stodola číslo 19.
POŽÁR V ROCE 1931 - v č.p. 1.
V nočních hodinách v listopadu tohoto roku vypukl požár v č.p. 1 u Paušimy
Antonína. Shořela celá hospodářská usedlost do základů, dobytek se podařilo uchránit, včas
vyvést. Příčina vzniku nebyla objasněna. Oheň se nešířil – bezvětří.
POŽÁR V ROCE 1934 - V č.p. 2.
V nočních hodinách 26. prosince tohoto roku shořela stodola v č.p. 2 u Hejkala
Jana. Vznik požáru nebyl zjištěn.
POŽÁR V ROCE 1946 - V č.p. 31.
30. dubna v odpoledních hodinách vypukl požár ve stavení č.p. 31 náležející Janu
Šeredovi. Shořela střecha, bylo bezvětří, oheň se dále nerozšířil.

VZNIK A ZÁNIK POŽÁRNÍKŮ V OBCI KYJOV
(Výpis z kroniky obce Kyjov)
Sbor dobrovolných hasičů byl ustanoven již v roce 1949 na veřejné schůzi 11. srpna
v tomto složení činných členů:
starosta sboru

Jelínek Jan, nar. 1902, rolník, č. 37

náměstek

Špaček Jan, nar. 1913, rolník, č. 10

velitel

Šereda Jan, nar. 1918, zahradník, č. 31

zástupce

Jelínek Alois, n.1910, malorolník, č. 32

jednatel

Šulc Alois, nar. 1921, tech. úřed., č. 35

pokladník

Hejkal Jan, nar. 1903, rolník, č. 2

vzdělavatel

Blažek Václav, nar. 1901, zam. ČSD, č 14

samaritán

Myslivec Vojta, nar. 1914, malozemědělec, 24

zbrojmistr I.

Jelínek Josef, nar. 1926, syn rolníka, č. 7

zbrojmistr II.

Lacina Alois, nar. 1902, rolník, č. 8

Členové:

Gigal Karel, nar. 1912, rolník, č. 12
Králíček Bedřich, nar. 1913, zam. ČSD č. 19
Votava Bohumil, nar. 1912, rolník, č. 9
Halák František, nar. 1902, zam ČSD, č. 41
Jelínek Jan, nar. 1929, syn rolníka, č. 37
Šimánek Bohuslav, nar. 1929, sklenář, č. 22

Byla zakoupena nová motorová stříkačka převozná (tažená), která je nyní umístěna
s ostatním hasičským materiálem v přízemí budovy místního národního výboru.
Stavba budovy místního národního výboru se prováděla brigádnicky za pomoci
místních občanů. Je postavena v návsi ve svahovém terénu. V dolní části vpravo je umístěna
prodejna Jednoty, nalevo má výzbroj místí požární sbor – motorovou stříkačku a ostatní
hasičské nářadí. V horní části budovy jsou tři místnosti a to velká zasedací místnost, kde se
konají větší shromáždění, případně film, dále místnost místního národního výboru a malá třetí
místnost, tuto nyní používají hasiči k uskladnění výstroje.

ROK 1968 – Stavba požární nádrže
Protože uvnitř vsi nejsou řádné vodní zdroje, bylo započato se stavbou požární
nádrže. Toto, jako vhodné místo bylo vyhlédnuto po bývalém kdysi rybníku asi 300m2 obce.
Vyhloubena byla pomocí buldozeru, navezená a zvýšená hráz a zpevněna zdí z kamene, část
dna vydlážděna betonovými deskami.
Nádrž slouží zároveň jako koupaliště, neboť voda není nijak znečišťována. V hrázi
je zhotoven železný skokanský můstek, hloubka vody až 2 a půl metru. Okolí nádrže bylo
v roce 1971 vysázeno topoly. Z ryb tam byly nasazeny kapři i pstruzi.
ROK 1972
Místní svaz požární ochrany obdržel za aktivní činnost a dobrý postoj k požární
ochraně čestné uznání.
ROK 1976
Místní požárníci konají kontroly komínů a ostatních světelných zařízení za účasti
odborníka. 31. května se zúčastnili soutěže připravenosti s okolními sbory v Cibotíně.
POŽÁRNÍCI V ROCE 1977
Muži požární ochrany provádějí pravidelné prohlídky komínů, objektů jednotného
zemědělského družstva, provádějí sběr železného šrotu. Na konci roku při výroční schůzi
bilancují svoji činnost.
POŽÁRNÍCI V ROCE 1979
Během roku byly zdejšími požárníky vykonány prohlídky komínů a topných zařízení,
dále provedli sběr odpadových kovů a na závěr roku konali na občanském výboru výroční
schůzi.
POŽÁRNÍCI V ROCE 1980
Pravidelně se provádí za účasti požárníků kontrola komínů a topných těles. Byl
proveden sběr odpadového železa a šrot.
POŽÁRNÍCI V ROCE 1981
Místní požárníci kromě povinné prohlídky komínů a topných těles, konaly dvě
taneční zábavy v Břevnici. První byla jarní „Josefovská“ a druhá podzimní „Václavská“.
Účast byla pokaždé ke spokojenosti pořadatelů. Koncem května se na hřišti Dukly
v Havlíčkově Brodě uskutečnila okrsková soutěž požárních družstev. Náš sbor v kategorii nad
36 roků se umístil jako třetí v čase požárního útoku za 57,6 sekund. Diplom předal tajemník
městského národního výboru soudruh Ladislav Kokrda.

POŽÁRNÍCI V ROCE 1983
Místní požárníci vykonali v dubnu preventivní prohlídky komínů a budov ve dvou
třetinách obce. Ošetřili požární techniku a provedli údržbu požární zbrojnice.
POŽÁRNÍCI V ROCE 1984
V měsíci březnu byly provedeny preventivní prohlídky u 47 domů, 3 drobné
provozovny v Havlíčkově Brodě a 5 v rekreačních chatách. Na konci roku byla provedena 1
dohlídka v provozovně Jednoty v Brodě. Z hlediska prevence bylo pro občany během roku
uskutečněno 5 relací v rozhlase. V měsíci květnu bylo provedeno námětové cvičení na objekt
družstva v noci a byla provedena příprava na soutěž, které jsme se zúčastnili. Při pomoci JZD
bylo odpracováno 950 hodin, bylo vysázeno 60 stromků. Na pracích při údržbě požární
techniky, nádrží, veřejného osvětlení bylo odpracováno více jak 200 hodin.

Seznam požárníků Kyjova ke konci roku 1984
Číslo

Jméno

Narozen

1

Březin Jan

1942

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Fikar Josef
Hejkal Jan
Hejkal Jiří
Hyrš Václav
Janda Jan
Jelínek Josef
Jelínek Alois
Jelínek Miroslav
Jelínek Josef
Jelínek Zdeněk
Jelínek Václav
Janáček Josef
Králíček Jan
Králíček Jiří
Lacina Jan
Lédl Jaroslav
Moučka Václav
Neubauer Antonín
Novotný Jaroslav
Púčala Viktor
Púčala Josef
Púčala Robert
Polreich Jiří
Šereda Vladimír
Šulc Alois

1928
1940
1951
1945
1942
1941
1910
1940
1926
1964
1959
1964
1952
1957
1944
1942
1925
1952
1964
1931
1958
1962
1937
1932
1921

Bydlí
Žďár nad
Sázavou
Kyjov 44
Kyjov 31
Kyjov 51
Kyjov 11
Kyjov 36
Kyjov 50
Kyjov 32
Kyjov 32
Kyjov 7
Kyjov 50
Kyjov 7
Kyjov 30
Kyjov 19
Kyjov 49
Kyjov 8
Kyjov 34
Kyjov 43
Kyjov 14
Kyjov 57
Kyjov 39
Kyjov 39
Kyjov 39
Kyjov 26
Kyjov 27
Kyjov35

člen od
povolání
roku
1983 Strojní zámečník
1969
1959
1981
1963
1959
1959
1949
1959
1969
1982
1981
1982
1974
1974
1959
1959
1949
1974
1982
1959
1981
1983
1959
1959
1949

Strojní zámečník
Strojní zámečník
Technik
Zemědělský dělník
Traktorista
Strojní dělník
Truhlář
Truhlář
Zámečník
Elektromontér
Malíř
Traktorista
Strojní montér
Strojní zámečník
Technik
Železničář
Železničář
Strojvedoucí
Traktorista
Strojní zámečník
Zámečník
Traktorista
Traktorista
Zámečník
Technik

27
28
29
30
31
32
33

Špaček Jiří
Venzhöfer
Miloslav
Votava Míla
Rychlý Jaroslav
Siebenbürger
František
Janda Jan
Lacina Petr

1945
1948

Kyjov 42
Kyjov 23

1963
1972

Zemědělský dělník
Elektromontér

1941
1965
1948

Havlíčkův Brod
Kyjov 46
Kyjov 15

1959
1982
1973

Strojní dělník
Zámečník
Traktorista

1967
1967

Kyjov 36
Kyjov 8

1984
1984

Mechanik
Mechanik

POŽÁRNÍCI V ROCE 1985

Místní požárníci provedli v 4 hlídkových skupinách kontrolu komínů a topných těles
ve 40 obytných domech a 2 provozovnách. 16. května se zdejší požárníci zúčastnili cvičení o
pohár předsedy městského národního výboru. Naši se umístili na 13 místě z 21 přítomných
požárních sborů.
POŽÁRNÍCI V ROCE 1986
V měsíci června se konala soutěž požárních družstev v Havlíčkově Brodě. Zdejší
požárníci se umístili na 13 místě z 15 soutěžících.
POŽÁRNÍCI V ROCE 1987
Zdejší požárníci v dubnu provedli prohlídku komínů a topných těles. Ošetřili
techniku a předvedli názorně ukázku hašení požáru. V březnu v obci Knyku byly zkoušky
odborné znalosti. Odznak obdrželi: Hejkal Jan, Fikar Josef, Jelínek Zdeněk a Venzhöfer
Miroslav. V květnu 25 tého byla v Havlíčkově Brodě soutěž požárníků o pohár předsedy
městského národního výboru. Umístili se na 7 místě.
POŽÁRNÍCI V ROCE 1987
Místní požárníci pravidelně kontrolují stav komínů a topných těles. Během roku
konají cvičení a prověrku náčiní. Koncem května se zúčastnili okrskového cvičení
v Havlíčkově Brodě.
POŽÁRNÍCI V ROCE 1989
Členové požárního sboru konali stav komínů a topných těles. Během roku měli
cvičení prakticky v terénu a několikrát překontrolovali stav náčiní a podobně.
POŽÁRNÍCI V ROCE 1990
Místní členové hasičského sboru v měsíci dubnu vykonali prohlídku komínů a
topných těles u všech obytných stavení. Během roku prováděli cvičení v terénu a
překontrolovali stav techniky.

