Zpráva o činnosti TJ SOKOL Hrabenov v roce 2004
Tělovýchovná jednota měla v roce 2004 celkem 128 členů, pracovaly oddíly
volejbalu: muži a juniorky ( 24 členů ), lyžařský ( 22 členů ), ASPV ( 82 členů ). V rámci
ASPV, kromě již několik let existujícího oddílu ZRTV pro ženy a cvičení mladších žáků,
začaly pracovat oddíly florbalu a aerobiku.
Lyžařský oddíl měl v roce 2004 22 členů, z toho 15 je zaregistrováno u Českého svazu
lyžařů. Členové oddílu se zúčastnili např. závodů Jesenické župy v Nové Vsi, závodů
v Bludově, Orlického maratonu a Jizerské 50.V Orlickém maratonu se Miroslav Homola
umístil v celkové pořadí na 57. místě ze 137 zúčastněných, ve své kategorii obsadil místo 17.
Oddíl odbíjené měl v roce 2004 24 členů. 10 mužů a 14 juniorek.
Muži se umístili na 3.místě tabulky v OP 2003/04, v podzimní části soutěže sezóny 2004/05
se jim vede ještě lépe, odehráli 4 z 5 plánovaných utkání a ve všech zvítězili. Po první části
soutěže jsou tedy na 2. místě s 9 body a celkovým skóre 12:6. Juniorky se v tabulce OP
2003/04 umístily také na 3. místě, které ovšem bylo zároveň místem posledním. V letošní
sezóně se začalo dařit i juniorkám, po podzimní části soutěže jsou na 3. místě ( ze 4 družstev )
okresního přeboru s 9 body a celkovým skóre 11:12, z 6 odehraných zápasů ve 3 zvítězily.
Přestože nemá TJ Sokol Hrabenov oddíly specializující se na cyklistiku nebo přespolní
běhy, podařilo se našim závodníkům dosáhnout úspěchů i v těchto disciplínách. V celkovém
pořadí TOPGALcupu 2004 obsadil Miroslav Homola v kategorii mužů B 2. místo a Lukáš
Mazák v kategorii dorostenců také 2. místo. ( tento náš odchovanec a člen závodí
z organizačních důvodů pod hlavičkou TJ Sokol Temenice ). V kategorii mladších žáků
obsadil 2. místo Jan Durchánek a 5. místo Lukáš Diviš. V 11. ročníku Česká spořitelna
Bikemaraton Drásal obsadil opět M. Homola celkové 15. místo.
Lukáš Mazák se umístil na 3. místě v ČP 2004 v duatlonu v kategorii dorostenců a
v Chlapáckém běhu obsadil celkové 28. místo.
Naše TJ má své zástupce i v Chlapáckém běhu pro ty nejmenší, v šumperkém Prckovi se
v celkovém pořadí umístil Jan Durchánek na 6. místě.
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25.1. - veřejné závody v běhu na lyžích a párkové závody dětí, závody proběhly při
teplotě -26°C, zúčastnilo se 31 dospělých a 16 dětí. V kategorii mužů B obsadil člen
TJ Sokol Hrabenov Miroslav Homola 2.místo., mezi staršími dorostenci byli úspěšní
tito hrabenovští závodníci: L.Mazák ( 1.místo ), I.Račák (2.) a M.Bín (5.), ještě lépe se
vedlo mladším žákům: 1.místo Jan Durchánek, 2.Pavel Maixner, 3. Petr Maixner a 4.
Jakub Hampl.
21.2. - 21.pyžamový bál
14.3. - závody v běhu na lyžích „Okolo Kostelíčka“ – poslední závod zimy 2003/04,
spojené s rejem maškarních masek, vyhlášením a zhodnocením výsledků sezony a
videoprojekcí ze závodů. Závodilo 19 dospělých a 9 dětí.
16.5. - turnaj ZRTV ve volejbale, soutěže mužů se zúčastnila 2 družstva: Ruda nad
Moravou a Hanušovice, soutěže žen 2 družstva: Hrabenov a Hanušovice. Pro soutěž
mixů byla sestavena družstva 4: Ruda nad Moravou, Hrabenov a 2 družstva
Hanušovic.
25. 6. - dětský den ve spolupráci se ZŠ a MŠ Hrabenov.
11.7. - časovka na Senovou – součást TOPGALcupu 2004 – šumperského poháru
horských kol, součástí byl vložený závod pro děti. Závodu se zúčastnilo celkem 64
dospělých cyklistů a 12 dětí.
7. 8. - tradiční noční volejbalový turnaj – memoriál Ladislava Kašpara (17. ročník).
Soutěžě žen se zúčastnilo celkem 9 družstev, která začala hrát ve třech základních
skupinách. Na 1.místě se umístily volejbalistky Sulko Zábřeh, na 2. Přerovské
Vichřice, 3. skončila TJ Mohelnice a na 4. místě se umístily Kaskadérky Hanušovice.
Mužských družstev nastoupilo 8 a hrála ve dvou základních skupinách. Zvítězili
volejbalisté SKP Holešov, 2. místo obsadil Hovado team Zábřeh, 3. TJ Mohelnice a 4.
Sulko Zábřeh.
4.9. - výlet na Ramzovou, Šerák a na pivní slavnosti v Hanušovicích, účast 11 osob.
19.9. – Šumperský pohár horských kol TOPGALcup 2004 – závod na okruhu, opět byl
vložen závod i pro ty nejmenší děti, v kategoriích dospělých a dorostu závodilo 49
cyklistů, v dětských kategoriích 37.
10.10. – IX. ročník „Hrabenovského krosu“ – závod v přespolním běhu, zařazen
závod dětí „Šumperský prcek“, účast: 62 dospělých a 26 dětí.
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