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Atletický čtyřboj- Uničov 25.5.2012
V pátek 25.5.2012 se žáci druhého stupně zúčastnili jako
každým rokem atletického čtyřboje v Uničově.Mezi osmi
zúčastněnými školami jsme se umístili na překrásném třetím
místě. Za pozornost stojí výkony družstva starších žákyň ve
složení – P.Poučová, K.Dorušáková a H.Lollková, které se
umístilo na druhém místě.Ještě lépe si vedli mladší žáci, kteří ve
své kategorii zvítězili. Mladší žáci bojovali ve složení – Z.Gábor,
J.Janíček a J.Pluskal.A nejlepším atletem se stal pak Zdenek
Gábor, který i mezi jednotlivci dosáhl na nejvyšší příčky, získal
druhé místo mezi mladšími žáky. Blahopřejeme našim
sportovcům a děkujeme za vynikající reprezentaci naší školy.

2.ročník florbalového turnaje O putovní pohár starosty obce Troubelice
Na překrásném hřišti Jednoty
Orel Troubelice uspořádala naše
škola již druhý ročník florbalového
turnaje, jehož patronem je starosta
naší obce pan. Bc.Ondřej Plačko.
O putovní pohár, který po loňském
triumfu zůstal doma, bojovalo šest
družstev. Naše družstvo se opět
výrazně prosadilo a získalo
nádherné stříbro. Putovní pohár se
však stěhuje na rok k vítězi,
kterým se stali mladí florbalisté
z Dlouhé Loučky, kteří v turnaji
neokusili porážku.
Výsledky našeho družstva:
ZŠ Troubelice- ZŠ Dlouhá Loučka 0:2 ZŠ Troubelice – ZŠ Libina 4:1ZŠ Troubelice- Gymnázium
Uničov 2:0 ZŠ Troubelice- ZŠ Šumvald 4:0 ZŠ Troubelice- ZŠ Medlov 7:0.
Naši hráli v sestavě- brankáři- T.Kotraš a V.Hanák, P.Pospíšil /kapitán/, B.Jambor, M.Mucka,
J.Kux, R.Vyroubal, D.Smrček, L.Kaller, J.Dušek, R.Strnadel a J.Kamler.Střelci našeho týmuP.Pospíšil 4, J.Dušek, L.Kaller a R.Strnadel 3, R.Vyroubal 2, D.Smrček a J. Kux 1.Nejlepšími
nahrávači a tedy tvůrci našich brankových příležitostí byli-L.Kaller a R.Vyroubal.Blahopřejeme našim
hráčům a děkujeme za vynikající reprezentaci školy a celé obce.Velké poděkování patří všem, kteří
se na organizaci turnaje podíleli- Jednotě Orel Troubelice, Základní škole Troubelice a Obecnímu
úřadu v Troubelicích v čele s panem starostou.
Trenér a ředitel turnaje PaeDr.Pavel Labonek

Obrovský úspěch – prvenství na florbalovém turnaji v Libině
5.června se naši florbalisté zúčastnily již pátého ročníku florbalového turnaje O pohár ředitele
školy v Libině. V turnaji hrálo šest družstev a naši dokázali po druhém místě na domácím turnaji
získat tentokrát kov nejcennější, zlaté medaile a putovní pohár. Držiteli putovního poháru jsme se
stali již podruhé, poprvé se nám to podařilo v roce 2008.
Výsledky našeho družstva: ZŠ Troubelice – ZŠ Šumvald 1:0, ZŠ Troubelice ZŠ Pionýrů
Uničov 3:2, ZŠ Troubelice- ZŠ Dlouhá Loučka 3:3, ZŠ Troubelice – ZŠ Libina 1:0, ZŠ Troubelice- ZŠ
Hrabišín 4:0.
Vítězové hráli v sestavě – T.Kotraš, V.Hanák- brankáři, v poli hráli – P.Pospíšil / kapitán/,
M.Mucka, B.Jambor, J.Kux, J.Dušek, R.Vyroubal, L.Kaller, R.Strnadel, D.Smrček, J.Kamler.Naše
branky stříleli- L.Kaller 5, R.Vyroubal 3, J.Dušek a R.Strnadel 2.
Blahopřejeme našim florbalistům k tomuto velkému úspěchu a děkujeme za vynikající
reprezentaci naší školy.
Trenér PaeDr.Pavel Labonek

