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 Požáry v Kyjově.
1884 požár v čp. 21. Dne 18. listopadu 1884 o půl deváté večer vypukl oheň ve stodole
čp. 21. Domácímu obyvatelstvu se podařilo oheň omeziti pouze na stodolu, která s obilím 
lehla popelem (výpis z břevnické školní kroniky).

 1887 požár v čp. 4, 6, 5, 25.
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 strávil. K ohni se sjely stříkačky
z Břevnice, Pohledu a Dolní Krupé, jichž pomocí a přičiněním hasičů pouze na tyto čtyři 
domky omezen. Naštěstí vál silný vítr severní, který oheň a ohořky ze vsi odnášel.
(výpis z břevnické školní kroniky)

 
1918 požár v čp. 1, 2, 3, 11, 12, 14, 15, 20, 22, 23. 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. Potom byly pořádány sbírky o okolních vesnicích, aby 
zkáza v této válečné době byla zmírněna.

 V nočních hodinách v listopadu roku 1931 vypukl požár v čp. 1 u Paušimy Antonína. Shořela celá hospodářská usedlost do základů, dobytek se 
podařilo uchránit, včas vyvést. Příčina vzniku nebyla objasněna. Oheň se nešířil – bezvětří.

Roku 1934 vznikl požár v čp. 2; V nočních hodinách 26. prosince tohoto roku shořela stodola v čp. 2 u Hejkala Jana. Vznik požáru nebyl zjištěn.

V roce 1946 vypukl požár v čp. 31 - 30. dubna v odpoledních hodinách vypukl požár ve stavení čp. 31, náležejícím Janu Šeredovi. Shořela střecha, 
bylo bezvětří, oheň se dále nerozšířil.

Z výroční schůze kyjovského hasičstva, 15. 12. 1989 (JH).

Kyjovští hasiči se stříkačkou PPS 8 před nákladním
vozem Steyer, 50. léta (VM).

Jan Hejkal, velitel požárního sboru
Kyjov v roce 1980 (JH).

Miroslav Jelínek, Jaroslav Lédl, Jiří Polreich
 a Josef Paušima (JH).

Svaz požární ochrany Kyjov před odjezdem na soutěž, 1987 (JH). Bohumil Votava ml. roku 1958 (JH).

Jiří Polreich, strojník požárního sboru Kyjov v roce 1980 (JH). Hasiči na cvičišti v Havlíčkově Brodě, 27. 5. 1987 (JH).

Použité texty pocházejí z obecní kroniky, pokud není uvedeno jinak.
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