
Historie zavazuje 

Toto by měla být první slova člověka, který vstupuje do řad dobrovolného hasičstva, jehož

historie se oficiálně píše od roku 1864. Dobrovolným hasičem se nestal každý. Do řad hasičstva

byli přijímáni lidé morální, čestní a vážení mezi svými sousedy. Byli na svou příslušnost k hasičstvu

hrdi, vážili si jí a přispívali svému hasičskému spolku nejen chutí pracovat ve prospěch obce, ale

pomáhali svému spolku i finančně. Hasiči byli v obcích uznáváni a ctěni nejen pro svou ochotu

kdykoliv a komukoliv pomoci při záchraně života i majetku, ale i pro odborné znalosti, které si stále

prohlubovali při výcviku a školeních.

Dobrovolné hasičstvo bylo vždy dobře organizováno a jako organizovaná složka ve svém

spolku i na veřejnosti vystupovalo. Vážnost u spoluobčanů si nezískali hasiči tím, že byli hasiči, ale

tím, jak se na veřejnosti chovali, jednali a vystupovali.

Buďme proto našim předchůdcům zavázáni a chovejme se ve sborech dobrovolných hasičů i

na veřejnosti tak, abychom opět získali kredit,  který nám předchůdci zanechali,  abychom mohli

v nových  životních  a  společenských  podmínkách  dále  rozvíjet  a  získat  si  vážnost,  jakou  si

dobrovolní hasiči, sloučení ve Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, zaslouží.

Každá organizovaná složka se řídí svými řády, předpisy a pravidly. Dobrovolní hasiči, řiďte

se proto při své činnosti ve sborech, při zásazích, při soutěžích a dalších činnostech, jakož i při

vystupování na veřejnosti pravidly, která posílí prestiž dobrovolných hasičů ve společnosti. 

Krakovský 



Vážení přátelé, 

sbor dobrovolných hasičů na Starém Zubří, založený v roce 1955, se

v tomto roce dožívá 60 - ti let. 

Za tuto dobu jednotky SDH vyjížděly k mnoha mimořádným

událostem. Kromě hašení požárů zasahovali při povodních i jiných živelních

pohromách, pořádali preventivní akce pro nejmenší a poskytovali občanům

technickou pomoc. Spolupůsobili též při prevenci požárů a dalších

nežádoucích událostí. Dále se účastnili soutěží v hasičském umění, nyní známé jako požární sport. 

Sbor dobrovolných hasičů je i spolkem významným z hlediska společenského života obce.

V mnoha zemích dobrovolné sbory doplňují činnost profesionálních hasičských sborů. Tento

trend se bude v budoucnu preferovat  i  u  nás.  Proto je důležité  zocelit  a rozšířit  naši  základnu,

abychom byli v případě nebezpečí připraveni zasáhnout. 

Rád bych vnesl do našeho sboru novou krev a přiblížil  ho svým vrstevníkům. Ti k nám

přivedli své děti a ty pokračovaly v našem úsilí. Uvědomuju si, že to nebude v dnešní době plné

negativizmu a shonu vůbec jednoduché. Neboť lidé se často díky mediální manipulaci ženou za

přeludem a nedochází jim co je v životě skutečně důležité…

Dobrovolní  hasiči  patřili  neodmyslitelně  k našemu  městu,  vždy  obětavě  pomáhali  jeho

obyvatelům. Srdečné poděkování a úctu si proto zaslouží všichni hasiči,  kteří se 60 let podíleli na

této činnosti. Jsem na ně upřímně hrdý.

  Radim Fabian,  Starosta SDH Staré Zubří                  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C5%BE%C3%A1rn%C3%AD_sport
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prevence
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C5%BE%C3%A1r


SDH  Staré  Zubří

Zubří, házená, gumárny, zuberská výšivka a březové metly jsou pojmy, které si člověk dává

do jedné souvislosti. Ale musíme si připomenout dva hasičské sbory, které tu mají svou historii.

SDH Zubří byl založen před 120 lety v roce 1894 a ten mladší si připomene 60 let vzniku.

Jak se to stalo,že na Starém Zubří bylo založen sbor dobrovolných hasičů?

Bylo to 13.února 1955 v hostinci u Zemanů, kde se sešlo čtyřicet účastníků. Přítomni měli za úkol

založení hasičského Sboru na Starém Zubří. Dobrovolní hasiči na Starém Zubří byli. Bylo jich osm,

ale  byli  členy Sboru  v  Zubří.  Byli  to:  Bambuch  Miroslav,  Bargl  Jindřich,  Béna  Rudolf,  Holiš

Antonín, Holčák Josef, Křesala Alois, Mizera Štěpán, Pavlíček Josef, Španihel Miroslav, Ulrych

František.

Z okresního výboru to  byli  Václav  Koryčanský a  Jaroslav Urx.  Ze  Zubří  přišla  početná

výprava  v čele  se  starostou  br.  Ludvíkem Dobešem a  velitelem br.  Pšenicou  Josefem.  Prvním

předsedou byl zvolen br. Holiš Antonín, velitelem Opálka Michal a pokladník Bambuch Miroslav. 

Již  v roce 1957 byl  zvolen za předsedu jeden z nejobětavějších členů sboru a to  Mizera

Štěpán, který tuto funkci zastával nepřetržitě až do roku 1994, kdy nás nečekaně opustil. Sbor byl

založen a začal vyvíjet bohatou činnost. Přišla přihláška na okrskovou soutěž v Zašové. Pár cvičení

s bratry ze Zubří a jejich technikou nám umožnilo start na soutěži. Nadšení při prvním startu bylo

velké  a  radost  z třetího  místa  ještě  větší.  Založilo  se  taky družstvo žáků,  jeho činnost  byla  při

požárních hlídkách ve žních. Ale již další rok jsme soutěžili v Brankách. Naše aktivita byla kladně

hodnocena okresním výborem a my jsme obdrželi první techniku. Byla to hasičská stříkačka PPS 8 i

s výbavou.

Kam  ale  s technikou.V tomto  období  došlo  k založení  JZD  i  v naší  obci  a  stodoly  se

vyprázdnily. Jedna z nich nám sloužila k uložení techniky. Na návrh hasičů byla započata výstavba

kulturního  domu,  který   sloužil  jako  hasičská  zbrojnice.  Kulturní  dům byl  předán  do  užívání

v listopadu 1959. Prostory byly malé, ale byly naše. Problém vznikl při obdržení prvního vozidla

Tatry 805, která sloužila do té doby armádě.

Zajímavá byla aktivita družstva. Cvičit se začínalo na jaře a to každou neděli již v 6 hodin

ráno. Účast byla velmi dobrá a technika nám stárla. Tak místo poruchové Tatry jsme v neděli ráno

budili občany nastartovaným starým, ale dobrým traktorem, za kterým jsme   vozili naší PPS 8.

Svou  aktivitou  a  úspěchy  jsme  na  svou  stranu  získali  spoluobčany  a  na  soutěže  jsme  jezdili



autobusem ČSAD. Značně opotřebovanou Tatru jsme vyměnili za Aro 240 a dalo by se říct, že jsme

spadli z bláta do louže. Místo PPS 8 jsme začali cvičit s novou technikou a to s PPS 12.

Za  dobré  spolupráce  s MNV  v Zubří  jsme  si  vyhlédli  opuštěný  baráček  s chlévem  a

zachovalou stodolou. MNV zajistil odkoupení usedlosti a my jsme si začali budovat vlastní stánek.

První to byly demoliční práce, ale po jejich dokončení se začala rýsovat naše zbrojnice. Bezplatně

odpracované hodiny našich členů a spoluobčanů vyústily k slavnostnímu otevření ,,Naší zbrojnice“.

Stalo se tak 23. srpna 1986. Vzpomínka a poděkování patří všem, kteří se na zbudování podíleli.

Jmenovitě  br.  Josef  Kopečný,  který  celou  přestavbu řídil  a  při  ní  strávil  hodně času.  Zajištění

přestavby zaštiťoval MNV v Zubří a hlavní odpovědnost byla na stavebním technikovi při MNV

ing. Ladislavu Holišovi, který v době otevření hasičské zbrojnice již zastával funkci předsedy MNV

v Zubří.

Hasiči  jsou  předurčeni  k tomu,aby  pomáhali  nejen  bližnímu  svému,  ale  všem,  kteří  to

potřebují. Taky náš Sbor, který byl v tu dobu ne hasičským, ale ZO SPO si byl vědom svého poslání

a  pomáhal  při  rozvoji  obce.  U nás to byl  kulturní  dům, hřiště  házené a  jeho šatny.  Pomoc při

sezónních pracích v místním JZD, výstavbě prodejny a další akce, které byly pod symbolickým

názvem ,,AKCE Z“. Všichni jsme to viděli, že tato činnost je pro zvelebení našeho venkova a ne

pro  budování  totalitního  režimu,  jak  se  dnes  s oblibou   píše.  Tak  přišel  rok  1989,  kdy přišla

sametová revoluce a sní demokracie. Zajímavostí bylo, že proběhly volby ne do ZO SPO, ale do

Sboru Dobrovolných Hasičů a my jsme si vzpomněli na sv.Floriána a ozvaly se hlasy,  že staré

struktury skončily a  členové výborů  starých přešli  i  v demokratických volbách do pokračování

započaté práce v hasiččině.

Velmi  příznivým jevem bylo  navazování  spolupráce  se  zahraničními  partnery.  My,  díky

házenkářům, kteří udržovali dobré přátelské vztahy s kolegy z německého Rosdorfu, jsme vytvořili

přátelské  vztahy  s jejich  hasiči.  Jsou  to  vzájemné  návštěvya  poznávání  činnosti.  Taky  tábory

mladých hasičů se staly tradiční. Že i u nás už máme velmi dobrou techniku a dobře připravené

hasiče v JPO se kolegové z Německa přesvědčili mnohokrát. 

Zásahy hasičů je si dobré připomínat.  U nás to byla povodeň v roce 1997, lesní požáry,

vypalování  travních  porostů  a  mnoho dalších  událostí.  Nyní  má  jednotka  k činnosti  následující

techniku: zásahový požární automobil Renault MASTER, 2x  přenosná motorová stříkačka  PPS 12,

plovoucí  čerpadlo HONDA, motorovou řetězovou  pilu,  elektrocentrálu HONDA  2 kW a jiné

vybavení.  Velitelem  sboru  je  Alois  Ulrych  a  starostou  je  Radim  Fabián.  Nám  nezbývá  než

pokračovat v započaté činnosti a podílet se na výcviku a výchově naší mladé generace.

Činnost našeho sboru zabere spoustu času a my musíme poděkovat našim rodinám za to, že

nám umožňují vykonávat tohoto koníčka, kterého jsme si zvolili.

                                                                                         

                                                                                                                                     Vlk Josef
                                                                               jednatel SDH  Staré Zubří



Vážení přátelé,

v tomto roce si připomínáte 60 let trvání vašeho Sboru dobrovolných hasičů

ve Starém Zubří. I když Váš sbor je poměrně mladý v porovnání s mnoha

ostatními sbory v České republice, zaslouží si toto výročí náležitou

pozornost.

V loňském roce jsme si připomněli 150. výročí založení prvního

českého hasičského sboru v Čechách, kdy si občané začali uvědomovat nutnost a potřebu 

zabezpečení ochrany zdraví a majetku občanů. Je pravdou, že následně se tato ušlechtilá dobrovolná

činnost stávala pro mnohé zároveň i koníčkem a později i povoláním.

Přesto,  že  je  dnes  požární  ochrana  zabezpečována  i  na  profesionální  úrovni,  bez

dobrovolných hasičů se ani dnes neobejdeme. Dokladují to v posledním dvacetiletí  mimo jiné i

mimořádné události, jakými jsou např. povodně, které jsou bohužel čím dál častější.

Jako člověk, pro kterého se stala „hasičina“ nejen dobrovolným posláním, ale i profesí jsem

měl možnost  osobně poznat  řadu Vašich členů a  seznámit se s činností  Vašeho sboru.  Velmi si

vážím Vaší záslužné, nezištné a veřejně velmi prospěšné práce, kterou jako jedni z mála občanských

sdružení konáte bez nároků na finanční odměnu ve prospěch svých bližních – spoluobčanů.

Ke Starému Zubří mám osobně blízký vztah díky mojí mamince, která se tam narodila a

řadu let i žila. V předškolním a školním věku jsem trávil spoustu času hlavně o prázdninách u mé

babičky. Vzpomínám si, jak jsem si jako malý kluk také hrával v sousední zahradě, která nyní slouží

jako  areál  dobrovolných  hasičů  ze  Starého  Zubří.  Mohu  říci,  že  tento  areál  spolu  s hasičskou

zbrojnicí je důstojným stánkem hasičů a může Vám ho závidět mnoho okolních sborů.

Touto cestou děkuji Sboru dobrovolných hasičů ve Starém Zubří za obětavou práci a přeji

Vám, všem Vašim členům, do dalších let zdravou motivaci a hodně zdaru.

plk. Ing. Zdeněk Hub

ředitel územního odboru Vsetín
Hasičského záchranného sboru

Zlínského kraje



Vážené sestry, bratři a přátelé.

Dostalo se mi velké pocty napsat několik vět do publikace vydané u

příležitosti 60. výročí založení hasičského sboru ve Starém Zubří. Tento sbor

vznikl po válce v době změn ve společnosti, které se podepsaly na veškeré

činnosti v naší republice. Zakladatelé byli postaveni před nelehký úkol při

utváření tehdejší požární ochrany a vypořádali se s mnoha problémy tak, jak je u

party odhodlaných lidí zvykem. Po vzoru zakladatelů hasičského hnutí dali základ pro budoucí 

činnost v malé obci na úpatí Radhoště.

Jsem velmi rád, že dnešní Sbor dobrovolných hasičů Staré Zubří pokračuje v činnosti a je

jedním ze spolků, který utváří kulturní, sportovní a společenské dění ve městě. Hasiči patří mezi

spolky, které vždy ctí zásady lidské společnosti a nemyslí jen na sebe, ale snaží se nejdříve pomoci

bližnímu. Velká obětavost členů, ale také podpora a pochopení rodin hasičů, se v dnešní uspěchané

době nedá ocenit. 

Touto cestou bych chtěl poděkovat stávajícím členům za činnost, kterou vykonávají nejen ve

prospěch sboru, ale hlavně pro všechny spoluobčany v nouzi. Tímto naplňují heslo hasičů „ Bohu

ku cti, bližnímu ku pomoci a vlasti ku prospěchu“. Sboru dobrovolných hasičů Staré Zubří a všem

jeho  členům blahopřeji   k jubileu  a  děkuji  také  všem příznivcům a  přátelům,  kteří  tento  sbor

podporují. Funkcionářům sboru přeji do dalších let hodně úspěchů ve vedení sboru. 

Život bez požárů a mimořádných událostí přeji všem občanům Starého Zubří.

Jaromír Polanský

náměstek starosty OSH Vsetín

Memoriál obětí Prlova - 1975



Každé výročí je příležitosti se zastavit a

ohlédnout se zpět

60 let v životě člověka znamená, že už má své děti a také své vnuky. A podobně je tomu i v případě

Vašeho spolku „Sboru dobrovolných hasičů“ na Starém Zubří, kdy se postupně mění generace,

které organizují a  zabezpečují činnost. Jsou zde ještě pamětníci, kteří stáli při vzniku spolku, ale už

i nastupující generace, v čele s novým starostou Radimem Fabiánem. 

Je radost, když vidíme ten nejmladší potěr, jak cvičí a zúčastňuje se soutěží. A je potřeba

poděkovat těm, kteří se o to starají.

Velmi si vážím a cením Vaši práce a uvědomuji si její význam pro život v naší obci. Přeji

Vašemu spolku hodně elánu a energie do další činnosti.

Ing. Lubomír Vaculín

Starosta Města Zubří

ZASTUPITELSTVO           2014 – 2018                 RADA MĚSTA
1. Aleš Měrka
2. Ing. Jiří Oplatek
3. Ing. Vladimír Krupa
4. Ing. Ivo Roman
5. Mgr. Jana Mikulenková
6. Ing. Jana Hrstková
7. Vlastislav Janků
8. MUDr. Vladislava Machová
9. Josef Svák
10. Mgr. Jiří Krupa
11. Ing. Lubomír Vaculín
12. Mgr. Stanislav Petružela
13. Bc. Vladimíra Janošková
14. Robert Jurajda
15. Mgr. Tomáš Randýsek
16. Ing. Ph.D. Pavel Halamíček
17. Ing. Petr Smoček
18. Michal Balhárek
19. Zuzana Ondřejová
20. Milan Zeman
21. Radka Dvořáková

Mgr. Stanislav Petružela ( místostarosta )
Radka Dvořáková

Bc. Vladimíra Janošková
Robert Jurajda

Ing. Lubomír Vaculín ( starosta města )
Milan Zeman

Aleš Měrka

http://www.zubran.cz/2014/11/08/starosta-mesta-2014-2018/
http://www.zubran.cz/2014/10/11/robert-jurajda/
http://www.zubran.cz/2014/11/30/bc-vladimira-janoskova/
http://www.zubran.cz/2014/11/13/radka-dvorakova/
http://www.zubran.cz/2014/11/08/mistostarosta-mesta-2014-2018/
http://www.zubran.cz/2014/11/11/milan-zeman/
http://www.zubran.cz/2014/11/13/zuzana-ondrejova/
http://www.zubran.cz/2014/11/13/michal-balharek/
http://www.zubran.cz/2014/11/30/bc-vladimira-janoskova/
http://www.zubran.cz/2014/11/08/mistostarosta-mesta-2014-2018/
http://www.zubran.cz/2014/11/08/starosta-mesta-2014-2018/
http://www.zubran.cz/2014/11/13/ales-merka/


Charitativní nádech na našich společenských akcích 
Dne  10.  ledna  2015  proběhl  na  Starém  Zubří  první  ples  na  území  města.  Pro  své

spoluobčany ho připravili Hasiči ze Starého Zubří. Tento ples byl obohacen o nové prvky, které ho

učinily zajímavější a zábavnější. Přibyly soutěže, vystoupení a zkrátil se čas losování tomboly, která

letos měla více než 160 cen. Hlavní cena byla motorová pila Husqvarna.

 Celým večerem se nesla  zvláštní  atmosféra,  kdy při  poslední  soutěži  ač nemusel  zpíval

skoro celý sál.  Toto vyvrcholilo charitativní dražbou lehce erotického kalendáře s  hasičkami z

Dolní Bečvy, které jeho prodejem pomáhají postiženému chlapci (odkaz pod článkem).  Kalendář

získal nejvyšším příhozem (2.500,- Kč) pan Ivan Mičola s manželkou, který tímto ukázal, že má

srdce na správném místě. Ostatní ho však nenechali „ve štychu“ a vybrali mezi sebou na Davídka

úctyhodných  5.136,-Kč...  David Luks z Prostřední Bečvy získá celý výtěžek  tedy 7636,-  kč o

předání  Vás  budeme  informovat.  Hasiči  ze  Starého  Zubří  a  hosté  plesu  jasně  ukázali,  že  jim

problémy nemocných dětí nejsou lhostejné. Takhle pomáhají obyčejní lidé obyčejným lidem.

Ples končil až po 5 hodině a lidé z něj odcházeli obohaceni nejen o hodnotné ceny, ale i o

dobrý pocit u srdíčka…

Výtěžek dobrovolného vstupného bude použit pro rozvoj mladých hasičů. Zapojte se také do

dění na Starém Zubří a přiveďte své děti, vnuky, ale i sebe k nám.  

Tímto bych chtěl  poděkovat všem sponzorům, hostům a nám všem co jsme se na plesu

podíleli, bylo to na dobrou věc.

Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí zato.   Albert Einstein













Spolupráce s hasiči z partnerského města Rosdorf

Již od roku 1993 probíhá aktivní spolupráce s hasiči z německého Rosdorfu. Naši kamarádi,

které jsme si za 22 let trvání naší spolupráce v Rosdorfu našli, patří neodmyslitelně k životu našeho

hasičského  sboru.  Naše  vzájemné  výměnné  návštěvy jsou velmi  četné  a  jak  se  můžete  v  níže

vytištěném seznamu přesvědčit, točí se převážně kolem hasišské mládeže. Je v naprostém pořádku,

že se věnuje mládeži  tolik  pozornosti,  protože je to právě ona,  která  nás časem nahradí a dále

povede další  mládež v činnosti,  kterou nám předali  naši  otcové a  dědové.  V činnosti,  která  je

postavena na potřebě pomáhat blízkým v nouzových situacích, na potřebě nezjištně pomáhat i v

době, kdy se všechno přepočítává na peníze...

Dobrovolníci jsou často považováni za blázny, že dělají něco navíc, že si nehledí jen svého,

a že jsou ochotni šidit i své rodiny, aby mohli pomáhat celému světu... Je to už tak, že bez nich by

spousta věcí kolem nás nefungovala a naše okolí by mohlo vypadat bez jejich pomoci zcela jinak. 

Nás, hasiče na Starém Zubří těší, že v tomto dobrovolném údělu nejsme sami, že i v tisíc

kilometrů vzdáleném Rosdorfu to vnímají stejně, a že i tam se najdou lidi, kteří to mají v hlavě

podobně, jako my. Je pro nás navzájem ctí, se v rámci možností podporovat a navštěvovat a pořádat

pro hasičskou mládež výměnné stanové tábory s pestrým programem. 

Na  Starém  Zubří  jsme  s  mládeží  poněkud  pozadu,  ale  děláme  vše  pro  to,  abychom

nastartovali tradici, která je v okolních sborech i v Rosdorfu samozřejmostí.- každý rok vstupují do

„Hasiče“ nové mladé tváře a jejich vedoucí pro ně připravují hodnotný a zajímavý program, aby

namísto toho nelelkovali někde v autobusové zastávce a nezkoušeli „nové“ věci, které jsou sice

„cool“, ale jejich rodičům poté přinášejí jen starosti...

Potřebujeme nové nadšence i ze stran rodičů, kteří by své ratolesti vedli k myšlence:

- pomáhat svému okolí a nejenom brát - a my jim zajistíme prostory i prostředky, aby toho mohli

dosáhnout.

V letošním roce obdržel náš hasičský sbor na Starém Zubří, jako jediný v České republice,

již  podruhé v historii,  pozvání  na Mezinárodní  stanový tábor  Hasičské mládeže  do německého

Wolfshagenu, kde bude pospolu trávit celých 10 dnů více jak 2000 mladých hasičů a hasiček. Tato

výsada a jméno, které jsme si za 22 let spolupráce s rosdorfskými hasiči v Německu získali, se

nesmí nechat ležet ladem a je potřeba naplnit stavy v našem sboru mladými hasiči natolik, abychom

i nadále mohli tuto výsadu v České republice užívat.

Příští rok pořádáme Stanový tábor hasičské mládeže u nás, v areálu hasičské zbrojnice na

Starém Zubří a již nyní se pracuje na programu, mezinárodních grantech a sponzoringu okolních

firem, abychom byli i v pořádání podobných akcí na mezinárom poli rovnocenným partnerem. 

Byli bychom rádi, aby naše i vaše děti i vnuci byli u toho a mohli si najít nové kamarády i v

Německu a v budoucnu za nimi mohli, nyní za pomoci nás – hasičů, nebo i nadále v soukromí,

cestovat a přátelit se. V sousedství Rosdorfu, jen několik kilometrů, stojí město Göttingen, které je



známo svými univerzitami a studovalo tam již i několik studentů ze Zubří... A to díky vzájemnému

partnerství mezi mezi Rosdorfem a Zubří...

Naši kamarádi hasiči z Rosdorfu k nám byli vždy přátelští a my jim toto přátelství celou

měrou opětujeme tak, jako to mezi přáteli bývá... 

Luděk Novák, místostarosta SDH Staré Zubří

 

 Mladí hasiči u Kaple sv. Ducha na Starém Zubří 

                                Společné foto na oslavách 20 výročí přátelství mezi městy Zubří a Rosdorf



Turistický výšlap mladých hasičů na Radhošť

                                      Soutěž mladých hasičů z Rosdorfu, Veselé, Stříteže, Vidče ve Veselé

       Oslavy 40. výročí založení Mladých hasičů v Rosdorfu -  2011



Přehled spolupráce mezi hasiči Rosdorf a Staré Zubří za posledních 10 let

2005 květen Účast hasičů z Rosdorfu na oslavách 50. výročí založení SDH Staré Zubří

2005 červenec Stanový tábor hasičské mládeže v Brahmsee – Německo

2006 květen Návštěva vedoucích hasičské mládeže z Rosdorfu na Starém Zubří

2006 červen Účast hasičské mládeže ze St. Zubří na oslavách 35. výročí založení hasičské 

mládeže – JF Rosdorf  ( zasazení naší borovice přátelství v hasičském areálu )

2007 květen Návštěva hasičů z Rosdorfu na Starém Zubří

2007 červenec Návštěva delegace hasičů ze Starého Zubří v Rosdorfu

2007 červenec Stanový tábor hasičské mládeže na Starém Zubří

2007 říjen Návštěva delegace z Rosdorfu na Starém Zubří

2008 srpen Stanový tábor hasičské mládeže  v Brahmsee – Německo

2009 červen Stanový tábor hasičské mládeže ve Wolfshagenu – Německo

2010 červen Návštěva hasičů z Rosdorfu u příležitosti oslav 700 let založení města Zubří

2011 únor Účast hasičů ze Starého i Nového Zubří na oslavách 40. výročí založení 

hasičské mládeže – JF Rosdorf

2012 srpen Stanový tábor hasičské mládeže na Starém Zubří

2013 květen Návštěva hasičů ze Starého Zubří v Rosdorfu u příležitosti oslav 20. výročí 

přátelství mezi městy Rosdorf a Zubří

2014 červenec Setkání s kamarády z Rosdorfu na oslavách 120. výročí založení SDH Zubří

Závěrečný večer Stanového tábora hasičské mládeže na Starém Zubří – srpen 2012



Členové Sboru Dobrovolných hasičů na Starém Zubří 
v roce 2015

Adámková Hana                2006                         

Adámková Tereza             2006                         

Bambuch  Josef               1983                         

Bambuch Miroslav           1955                         

Béna  Jan                         1960

Bitalová Monika               2010                         

Cabák Jindřich                  1998

Fabián Jiří                         2007                         

Fabián Lumír                    1998                         

Fabián  Radim                   1998                         

Fluksová Anna                  1973

Herián Zdenek                   1986

Holiš Čeněk                       1955

Holiš Josef st.                    1995

Holiš Josef ml.                   1977

Holiš František                  1960

Holiš Stanislav                  1976

Holišová Martina               2006

Holišová Petra                   2006

Holčák Jan                        1973

Hoferová Jana                   1972

Hofer Josef                        1969

Koleček Vladimír              2011

Kutěj Marek                      2011

Kyselý Jiří                         2005

Mach Ladislav                  1980

Mach Tomáš                     1995

Malina Josef                     1997

Maloušek František          1970

Mikulenka Zdenek

Mizera Jiří                        1990

Mizera Marek                   1997

Mizera Vít st.                    1978

Mizera Vít ml.                  2000

Mizerová Františka          1973

Mužík Jakub                     2011

Novák Luděk                    1995

Nováková Daniela            2010

Nováková Monika            2006

Opálka Michal                  1955

Pavlíčková Lenka             2006

Svak Michal                      1973

Svak Petr                          2005

Šupler Petr                        1997

Švec Jiří                            1975

Ulrych Alois                     1977 

Ulrych Josef                 1960

Ulrych Zdeněk                  1975

Vahalík Zdenek                 2006

Válek Petr                         2011

Vlk Josef                        1962      

Vlk Květoslav                  1971   

Vlková Štefania                1988

Zeman Jan                       2011

Zeman Josef                     2011 

Zemanová Michaela        2006



                       VÝBOR  SBORU  DOROVOLNÝCH  HASIČŮ V ROCE  2015

                                       Radim Fabián                      starosta
                                       Luděk Novák                         místostarosta
                                       Jindřich Cabák                               místostarosta
                                       Alois Ulrych                                  velitel
                                       Josef Holiš ml.                              zástupce velitele
                                       Petr Svak                                       strojník
                                       Květoslav Vlk                                prevence
                                       Josef Vlk                                        jednatel
                                       Vít Mizera st.                                 hospodář
                                       Marek Mizera                                 vzdělavatel
                                       Jiří Fabián                                      referent mládeže
                                       Monika Nováková                         referentka žen
                                       Martina Holišová                           kronikář
                                       Josef Holiš                                     referent MTZ
                                       František Holiš                              člen výboru
                                       Jan Holčák                                     člen Výboru
                                       Michal Svak                                   člen výboru
                                       Jan Zeman                                      člen výboru
                                       Petra Holišová                               předseda KRR
                                       Josef Malina                                   člen KRR
                                       Josef Ulrych                                   člen KRR



Partneři oslav 60. výročí

založení SDH Staré Zubří

Antonín Šupjer – Husquarna Zubří UNIPAR - výroba svíček
CABÁK Pavel – Inapro IWB, s.r.o. GRAFIA NOVA – tiskárna Rožnov
RM-ADASTYL – stavební firma MĚSTO  Zubří
MERX - Ohňostroje Bartoň HASIČI - Staré Zubří
DOŘIČÁKOVÁ  Š. – skleněné vitráže GUMÁRNY Zubří
ZUBŘAN.CZ KSK - výroba oken
LIPO ELASTIC HOLIŠOVI - stavební firma
Kadeřnictví HANKA – Adámková Hana DVOŘÁKOVI - Studio zdraví
AKROPOL - finanční poradenství Zubří HOLIŠ Josef - kovoobrábění
ZEMAN Milan – vánoční stromky ZEMAN Jaroslav - vánoční stromky 
JANOŠCOVÁ - Hobby – elektro ZEMAN Libor
DIVA - nehtové a vlasové studio ČČK Staré Zubří 
KRISTABAR Zubří KAVÁRNA MAMULKA - Stodůlková
PAVLÍČKOVÁ Lenka – dorty, rolády FERDOVÁ  Miluška -  dorty, rolády
KMO - stavební firma STIV – Pařenica  - výroba kuchyní
JANKŮ Vlastimil+Irena - Javis BAR AUTODOPRAVA POBOŘIL – rozvoz uhlí
DOŘIČÁK – výroba pilníků ZPV - výroba autorohoží
LUCROM – drůbežárna Zubří TIPCAFÉ
LUCIDA - květinářství TETA- drogerie Zubří
HUSÁK - lékárna HOSPODA  U hřiště St. Zubří
DUEL – restaurace Hala Zubří DEK TRADE
PŠENICA Martin – počítače BLOCK V.M. - Zeman Václav ml.
MIVES Zašová BAMBUCHOVI - sklenářství
Pneuservis CASTINI - Dratva COMMODUM Val. Bystřice
TELKO s.r.o. Toman - Zašová MM ELEKTRO Rožnov – p. Horák
KADEŘNICTVÍ Šimurdová DAVID - pneuservis
KOLEČEK Radim - autoservis Šlechtitelská stanice osiv - Zubří
HOLČÁKOVÁ - galanterie Rožnov DESTEL – levné potraviny
DRŮBEŽÁRNA  LUCROM UNIKOL - ložiska 
BÁŇSKÉ PROJEKTY  Rožnov p. R. RYBÁŘSTVÍ HAŠKA Hustopeče
KRISTEK - Motorest Zubří JANOŠEK Ladislav
JEDNOTA  - Staré Zubří DIVÍN - pila
COBBLER – Švec – Zašová MITÁŠ - stavebniny
Dořičáková Michaela – Kosmetický salon Rožnovská travní semena
OSEVA Zubří GUMKO.CZ Zubří - autopříslušenství
HASIČI  Veselá p. Šuvada VZOD Zašová – P. Jadrníček
HASIČI Kunovice – p.Stieber KRUPOVÁ - textil, galanterie
HASIČI  Střítež p. Kraus DŘEVOVÝROBA Štusek, Val. Bystřice
HASIČI  Val. Bystřice PAVELKOVI - květinářství 
HASIČI Zašová p. Pospěch ULRYCH Josef
HASIČI Zubří p. Číp ULRYCH Josef - metly
VLK  Josef - metly
 

Všem  mnohokrát  děkují  hasiči  na  Starém  Zubří 
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