
Hasiči 

Za první republiky fungovala „požární policie“, kde vybraní zastupitelé jednou za čas 
obcházeli obec a kontrolovali možné zdroje požáru. 
Dne 2. června 1949 prohlásil Josef Špaček na sezení MNV, že je třeba založit hasičský sbor. 
Ohlas byl veliký, do ustavujícího výboru se hned na místě přihlásilo 44 mužů. V rámci sboru 
měla také fungovat branná výchova. Roku 1952 započala stavba zbrojnice a hasiči získali 
motorovou stříkačku PPS 8 společně s hadicemi a jedno mužstvo dostalo výstroj. Sbor také 
obdržel nákladní automobil Steyer, který stříkačku tahal a sloužil do února 1963. Vše bylo 
placeno v rámci akce 5M (Akce 5M byla v rámci pětiletky (1948–1953) a navazovala na akci 
2M. Šlo o vybrání pěti miliard Kčs na zvelebení měst a obcí. Kyjov v rámci toho stihl v roce 
1951 upravit zhruba 250 metrů cest a později ještě byl vyvezen rybník). 
 
K užívání byla zbrojnice dána v listopadu 1953 a slavnostní otevření se konalo v dubnu 1954. 
Slavnost byla za účasti okolních sborů, okresního a krajského velitele. Samozřejmě nechyběla 
soutěž (na poli za čp. 38), kterou družstvo kyjovských žáků vyhrálo. Místní na stavbě 
hasičské garáže, která byla spojena s budovou MNV, nechali stovky hodin práce, i když dle 
úřadu se prý mladí moc nesnažili.  
 
Krom pravidelné údržby techniky, školení, cvičení a soutěží v okrese, se hasiči stali důležitou 
silou v obci. Kontrolovali komíny, obecně dbali na prevenci a pracovali na brigádách. Po 
založení JZD vzali nad družstvem patronát. 
 
V listopadu 1963 byla podána žádost na zřízení vodní nádrže-koupaliště. Místo bylo vybráno 
zhruba 300 metrů od obce u bývalé pazderny, kde se dříve nacházel rybník. Výstavba byla 
zařazena do akce Z a měla být hotova do poloviny roku 1965.  
Hráz s hloubku až 2,5 metrů byla zpevněna kameny, část dna vydlážděna betonovými 
deskami a byl nainstalován skokanský můstek. Později si poblíž mládež navíc zřídila 
volejbalové hřiště. Roku 1971 pak k scenérii přibyly topoly a do vody nasazeni pstruzi a 
kapři. 
Po připojení k Havlíčkovu Brodu se kyjovští hasiči také integrovali do městského systému. 
Počátkem osmdesátých let konali zábavy v Břevnici a pomáhali s výstavbou kravína pro 
býky. Za ten poděkoval na slavnostní večeři osobně předseda českobělského JZD. 
 

Osamostatněním obce se osvobodil i sbor. Ale jen na chvíli. Roku 1991 zanikl, protože jej 
obec nedokázala sama uživit. Roku 2010 ale byl obnoven a úspěšně navazuje na dřívější 
tradici a slávu jak na poli soutěžním, tak společenském. 
 
 


