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let obce

Kyjov
obec do roku 1918

Kyjov na mapě tzv. stabilního katastru z poloviny 19. století. Tato mapa byla základem k dnešním katastrálním mapám. Na návsi ještě nestojí kaple, zato je zde rybníček.

Nejstarší záznamy o naší obci se datují v roce 1351. V roce 1553 všecka práva k obci byla prodána k panství hradu Ronovce. Sídlo
majitelů však tehdy již bylo na tvrzi (dnešním zámečku) v Dolní Krupé. V roce 1654 spadla obec pod panství Rozsochatec. Za roboty
pracovali obyvatelé u panského dvora Lažany. Kyjovští i s vlastními potahy, jedině volskými, poněvadž koní tehdy nebylo.

Obyvatelé a domy v obci v letech:
1850 182 osob 28 domů
1869 229 osob 28 domů
1880 203 osob 31 domů
1890 201 osob 31 domů
1900 170 osob 29 domů
1910 196 osob 29 domů

Novostavba domu čp. 32 v roce 1912, na snímku rodina
truhláře Josefa Jelínka (LM).

Okolí Kyjova koncem 19. století.

Kyjovská náves roku 1908 na kresbě Aloise Laciny (JL).

Zřízení osobní zastávky vlaku
10. června 1911 otevřena byla osobní zastávka v Břevnici. Do této doby projížděly tudy vlaky bez zastavení, jak osobní tak nákladní. Zastávka se nachází na katastru naší obce
Kyjova. Po druhé světové válce tu byla postavena čekárna pro cestující. Do této doby tu stála tak zvaná „signálka“, kam ovšem lidé se uchýlit nesměli. Jednalo se na schůzích jak a zda
pojmenovat tuto zastávku Břevnice – Kyjov. Bylo od tohoto názvu upuštěno pro snad bližší a lépe viditelnou ‚Břevnici'. Číslo domku 30 u této zastávky náleží k naší obci. Na slavnostní
otevření osobní zastávky v roce 1911 bylo věnováno 1540 korun rakouských.

Václav Jelínek z čp. 19 na frontě první světové války (Lje).

Alois Jelínek v Černovicích roku 1918 (Lje).

Pohled na železnici v prostoru zastávky Břevnice (AŠ).
Použité texty pocházejí z obecní kroniky, pokud není uvedeno jinak.

