Proč vznikl v Sazovicích hasičský sbor
Klára Nejezová
Jmenuji se Klára, chodím do 4. třídy a bydlím v Sazovicích.
Mám moc prima babičku. Kromě toho, že je s ní legrace a peče báječné buchty, pracuje také
už několik let jako obecní kronikářka. Když chodívám za babičkou na návštěvu, často ji
vidím, jak si zapisuje různé události, které se v naší vesnici staly. O historii a život
v Sazovicích v dávných časech se babička hodně zajímá. A tak o naší obci napsala knihu.
Protože jsem vnučka zvídavá až zvědavá, zajímalo mě, o čem že ta babiččina knížka vlastně
je…
Velmi mě překvapilo, že Sazovice byly založeny už v roce 1362. Zajímavé jsou také
fotografie starých domů nebo oblečení-kroje, který se v naší obci nosil. Co mě ale hodně
zaujalo, byla informace o tom, proč bylo nutné založit v Sazovicích hasičský sbor.
Tak si představte, co se u nás v minulosti stalo. V roce 1840 byl velký požár. Vypukl ve velké
zemědělské usedlosti č. 8. Oheň se rychle rozšířil téměř na všechny okolní chalupy a
stodoly. Vyhořelo celkem 37 domů. Oheň zničil také ovocné stromy v zahradách a uhynulo
při něm i 40 kusů dobytka - koní, krav a prasat. Byla jsem moc smutná, protože mám zvířata
velice ráda. A to si představte, že příčinou toho velkého neštěstí byl na kamnech
zapomenutý hrnek sádla, které začalo hořet. V té době nebyla naše vesnice příliš velká, a
tak skoro celá shořela.
Jaro v roce 1871 bylo pro naši obec opět tragické. Ve stejném domě jako v roce 1840 začalo
zase hořet. Místem požáru se stala stodola, kde čeledín při kouření odhodil nedopalek
cigarety. Oheň se rychle rozšířil na dalších osm stodol. Celkem vyhořelo 26 domů. Neshořel
tehdejší mlýn, kde měli malou ruční stříkačku a tou postřikovali hořlavé části.
Další požáry menšího rozsahu se staly v roce 1901, 1902, 1904 a 1914. Katastrofu
znamenaly pro naši vesnici také povodně v roce 1901 a 1905. Tyto časté požáry a povodně
donutily sazovické občany založit si místní hasičský sbor. Vznikl v roce 1903.
Od té doby pomáhá lidem v Sazovicích i okolí při požárech, povodních nebo přívalových
deštích. Vedle této pomoci lidem udržují hasiči v naší obci mnoho starých tradic a zvyků,
jako jsou např. vodění medvěda a Starý hanácký právo, pořádají plesy a v minulosti hrávali
divadlo.
Jsem moc ráda, že i můj tatínek je členem místního sboru dobrovolných hasičů a v případě
potřeby pomáhá spolu s ostatními hasiči lidem, které zasáhl požár nebo povodeň.

