Turnaj Vysokých 2019
11. ročník mezinárodního turnaje obcí s názvem Vysoká (Wysoka) se uskutečnil v sobotu dne
27.7.2019 v malé slezské obci Vysoká, ležící v Osoblažském výběžku, konkrétně
ve sportovním areálu klubu FC Vysoká - Pitárné. V roce 2012 se zde již hrál 4. ročník turnaje.
Tradičního klání se opět zúčastnilo 7 obcí, a to domácí Vysoká ve Slezsku, Wysoka, Vysoká
u Hustopečí nad Bečvou, Vysoká nad Uhom, Vysoká pri Morave, Vysoká nad Kysucou a
obhájce prvenství z loňského turnaje Vysoká nad Labem.
Jelikož domácí postavili 2 týmy, pořadatele rozdělili 8 družstev do dvou skupin. Hrálo se na
kvalitním trávníku, na dvou hřištích za krásného slunečného počasí.
Naše Vysoká, která se letos představila s omlazeným kádrem, nastoupila v úvodním zápase
skupiny B proti obhájcům prvenství z předměstí Hradce Králové. Borci od Labe byli nad naše
síly i díky tomu, že jsme za stavu 1:1 neproměnili penaltu. Prohra 1:3 však na úvod ještě nic
neznamenala. Bohužel ve druhém zápase jsme neudrželi jednobrankové vedení a nechali jsme
kluky z Polska otočit vývoj utkání na 2:1 v náš neprospěch. Tato prohra již mrzela mnohem
více, v posledním utkání jsme totiž narazili na favorita skupiny, tým z Vysoké nad Uhom. A
třebaže jsme opět skórovali jako první, soupeř si čtyřmi trefami vybojoval zasloužené 3 body.
Skončili jsme tak ve skupině čtvrtí, do semifinále postoupili Vysoká nad Labem a Vysoká nad
Uhom. Ve skupině A dominovali Vysočané z Kysuce před Vysokou pri Morave, domácími
„áčkem“ a posledním „béčkem“.
Ze semifinálových soubojů vzešli finalisté Vysoká nad Uhom a neočekávaně Vysoká pri
Morave. Kdo si však přečetl nápis na jejich tričkách: Prišli sme vyhrať! Vysočania traste sa!,
ten nemohl být nakonec překvapen. A fotbalisté ze Záhoria nakonec uspěli i ve finále a
poprvé tak na turnaji triumfovali. Třetí místo patří Vysoké nad Kysucou a čtvrtá byla Vysoká
nad Labem.
V boji o pátou příčku bylo úspěšnější domácí „áčko“, které porazilo Wysokou. Suverénní
vítězství 3:0 nad domácím „béčkem“ znamenalo 7. místo pro naši Vysokou.
Po vyhlášení výsledků nás čekala ještě diskotéka, příjemné posezení u tokaje z úrodného
východu Slovenska a po setmění krásný ohňostroj.
12. ročník turnaje bude pořádat Vysoká pri Morave a měl by se konat v sobotu 25.7.2020.
Fotbalisté děkují TJ Sokolu Hustopeče nad Bečvou za zapůjčení dresů, Vysockým hasičům za
dopravu a za příspěvek na věcný dar pro pořádající obec. Paní starostce Vysoké ve Slezsku
Marcele Bláhové a pořadatelům pak děkují za bezvadnou přípravu turnaje a pohostinnost.
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