Něco z historie sboru
Sbor dobrovolných hasičů v Sazovicích byl založen 2.února 1903.
Podnětem byla řada požárů, přispěly k němu i časté povodně, které
tehdy obec velmi sužovaly. Starostou byl zvolen J. Linhart, velitelem
J.Ryška.V roce 1907 získali hasiči zbrojnici, v budově byla i obecní
úřadovna. Byla zde uskladněna ruční stříkačka, která byla nahrazena
v roce 1928 stříkačkou motorovou, zakoupenou ze sbírek občanů. Po
válce se technické vybavení sboru postupně vylepšuje.
Nejdříve je zakoupeno vozidlo Praha RN, které je poté nahrazeno
Tatrou T805. V současné době sbor využívá vozidlo Avia A30 s
přenosnou motorovou stříkačkou. V roce 2000 byla slavnostně
předána do užívání nová hasičská zbrojnice a velmi pěkně zařízená
klubovna, které jsou součástí společenského střediska obce. Vše bylo
vybudováno za brigádnické spolupráce všech občanů, hlavně hasičů
ze Sazovic. 14. června 2003 byl u příležitosti stého výročí založení
sboru, posvěcen také hasičský prapor. S praporem se zúčastňujeme
hasičských poutí na sv. Hostýně, které se konají vždy začátkem
května.
Základní hasičské poslání - pomoc občanům v krizových situacích
se zvlášť projevilo v červenci 1997 při velkých povodních v obci,
které zasáhly ale prakticky celou Moravu. Členové sboru se aktivně podíleli na likvidaci škod
a pomáhali občanům v jejich těžkých situacích. Za tuto nezištnou pomoc byli někteří členové
vyznamenáni. Od svého vzniku se vedle humánního poslání stará sbor také o kulturu v obci.
Připomeňme si např. tradiční Silvestrovské zábavy, plesy, masopustní pochůzka obcí,
zajišťování oslav svatého Václava, patrona obce.

Hanácký právo
Jednou z největších kulturních akcí je příprava „Starého hanáckého práva“, které se od roku
1946 pořádá, s vyjímkou roku 1956, vždy pravidelně po deseti letech.
Zatím poslední Hanácký právo proběhlo 3. června 2006.
V 7,00 hodin se opět podle tradic uchopil „ vébor starýho hanáckýho práva“ v čele s
rychtářem moci v „dědině“ a celý den spravedlivě soudil hříchy a prohřešky všech občanů v
obci. Čekala je velmi náročná příprava k zajištění zdárného průběhu celé akce. Vždy velmi
svou spoluprácí přispěje místní OÚ Sazovice, zapojují se i nečlenové hasičů, taneční soubory
DFS Konopka a VPÚT-výbor pro udržování tradic. Svým sponzorstvím akci zaštítí i některé
firmy v obci. Všichni občané se rádi zapojí svou pomocí do příprav, protože celá akce je
velmi náročná svým průběhem.

