
Sportovní sezóna hasičů 
Letos nás už žádná soutěž nečeká, proto můžeme zhodnotit celou sezónu. Asi největším naším 

úspěchem, bylo třetí místo na krajské soutěži ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel, 

která se konala v květnu v Ostravě. Umístění si vybojovalo družstvo ve složení: velitel Tomáš Kohut, 

zdravotník Petr Dyrčík, strojník Jan Szotkowski a hasič Václav Samiec.  Ještě jednou děkujeme všem 

majitelům vyřazených vozidel, kteří nám je ochotně poskytli k výcviku.  

V květnu začaly soutěže v silových disciplínách TFA, do kterých se naši hasiči hlásí už řadu let. Nebudu 

rozepisovat všechny soutěže v TFA, jen bych rád informoval o výsledku seriálu soutěží Beskydský 

železný hasič, kde jsou zařazeny a bodovány soutěže z Hnojníku, Písečné, Bukovce, Mostů a finále 

z Jablunkova. V kategorii nad 35 let celkově zvítězil Richard Kohut a druhý byl Václav Samiec. 

V kategorii od 18 do 35 let, sice žádný Mostoř nestál na bedně, ale v kategorii od 16 do 18 let jsme 

obsadili všechny příčky. Celkově třetí byl David Kawulok, druhý Jan Klus a zvítězil Ondřej Karpecki.  

Soutěže TFA probíhají i ve štafetách a v té si vybojovali naši „senioři“ druhé místo v Písečné. Jako jediní 

pořádáme tuto soutěž TFA i v kategorii dětí a letos jste ji mohli sledovat při gulášfestu.  

Samozřejmě jsme se zapojili i do klasických soutěží v požárním sportu a těch bylo taky hodně. Takže 

jen zhodnotíme nejlepší výsledky. Naše družstva mužů startovaly jedenáctkrát a získaly dvě třetí místa 

a to na okrskové soutěži v Písečné a pohárové soutěži v Košařiskách. Pohár za druhé místo si vybojovali 

na noční soutěži v Horní Lomné. Na denní soutěži, opět v Horní Lomné dokonce vyhráli. V okrskovém 

poháru naše družstvo získalo nejvíce bodů ze všech započtených soutěží a jsme tedy zaslouženým 

okrskovým vítězem. Bohužel výsledky okresního poháru ještě nejsou vyhodnoceny. Družstvu žen se na 

devíti soutěžích dařilo tradičně o něco lépe než mužům a na okrskové soutěži byly třetí. Poháry za 

druhé místo si vybojovaly v Košařiskách, v Písku a na noční soutěži v Horní Lomné. Naše udatné ženy 

vyhrály soutěž v Bukovci i doma v Mostech a výsledky v okresní soutěži žen, také ještě nejsou 

vyhodnoceny. Družstvo starších mladých hasičů startovalo na pěti soutěžích a vyhráli třetí místo 

v Bukovci. Mladším mladým hasičům – družstvu „A“ se podařilo na devíti soutěžích vyhrát tři třetí místa 

a to v Dolní Lomné, Nýdku a Písku a tři druhá místa v Milíkově, Písečné a v Karpentné. Družstvo „B“ 

startovalo na šesti soutěžích a jednou byli druzí v Nýdku a jednou zvítězili v Milíkově.      

Další vítězství našeho týmu, jsme si odnesli z tradičně netradiční soutěže „Dřevěný Lojza“, která se letos 

konala v Písku. Ještě bych rád zmínil druhé místo našeho týmu v soutěži na akci Gulášfest a zároveň 

děkuji všem, kterým chutnalo, a dali nám soutěžní kuličku. Naši členové se aktivně zapojili i do soutěže 

Karpatský šerpa, o které ve zpravodaji už článek byl.  

V letošním roce, jsme obdrželi dotaci na činnost našeho spolku z rozpočtu naší obce ve výši 15.000Kč, 

kterou jsme použili na nákup vycházkových uniforem. Děkujeme naši Obci Mosty u Jablunkova za 

podporu a těšíme se na další sportovní sezónu. Informace, fotky i videa z našich akcí naleznete na 

stránkách WWW.hasici-mosty.webgarden.cz 
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