
  
 

   

                      
 
 

Tisková zpráva (23. 7. 2019) 

k projektu 

„Slavíme společně v Horní Vsi“  

 
 
 
 

Obec Trstěnice realizuje projekt: „Slavíme společně v Horní Vsi“ z dotačního 
programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko, Cíl 
EÚS 2014-2020, Dispoziční fond.  
 
Cílem projektu bylo uspořádat společné setkání místních obyvatelů a obyvatelů 
obce Leonberg. Účelem setkání je výměna zkušeností, podpory přeshraničních 
kontaktů a poznávání tradic regionů u hranic.  
Obec Horní Ves je místní částí obce Trstěnice, vzdušnou čarou 5 km je jihozápadně 
nádraží Mar. Lázně; 1,5 km západně od Trstěnic. Horní Ves byla od počátku svého 
vzniku a dodnes zůstává obcí čistě zemědělskou. Byla založena ve svahu pod Kraví 
horou, mírně se svažujícím východním směrem k sousední vsi Trstěnice. Její 
původní české jméno znělo Hoření Ves či Hořevec (Hořeves), teprve později jí bylo 
dáno rovněž jméno německé Oberdorf.  První zmínka o ní je z roku 1379. Obec 
chtěla oslavit „640 let“ společně s místními a německými účastníky.  
Cílem projektu bylo setkání na úrovni vesnické akce, která nabídla tematický a 
kulturní program. 
 
Oslavy v Horní Vsi zahájila starostka obce Helena Repíková v sobotu 15. 6. 2019 v 
15:00 hodin a zároveň přivítala všechny přítomné, kteří přišli podpořit přeshraniční 
spolupráci formou „sousedského setkávání“.  Starosta obce Leonberg Johann 
Bürger se také ujal slova, poděkoval za pozvání a spolupráci a předal paní starostce 
malou pozornost za obec Leonberg. 

Pro ty nejmenší účastníky akce bylo připraveno dětské kouzelnické představení. Pro 
děti byly po celé odpoledne v provozu dvě velké nafukovací atrakce. A bylo na nich 
stále plno. 
Po celou dobu akce probíhala výstava trofejí a myslivecké tématiky, kterou 
připravilo Mysliveckého sdružení Hubertus. Jako doprovodná aktivita probíhala 
výstava fotografií z vývoje obce. Zpestřením byla ukázka dravého ptactva. 
 
Návštěvníky akce zaujaly výrobky, které vznikaly pod šikovnými rukami Antonína 
Dorazína z Abertam. Řezbě motorovou pilou se věnuje od roku 2015, vyrábí srubový 
nábytek z větví a masivní kulatiny a řezbou chtěl obohatit tyto výrobky.  
 



  
 

   

                      
 
 

Až do pozdních večerních hodin si na návsi obce Horní Ves příznivci dobré hudby 
poslechli hudební produkci skupiny Fryzúr za podpory dobrého jídla a pití. 
Počasí tomuto setkání lidí vysloveně přálo. Díky projektu se posílí přeshraniční 
spolupráce a upevněné vztahy budou základem pro další spolupráci i setkávání. 
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