MASOPUST 2010
Čte Hospodský 
Vážený sousedky a sousedí,
loni tu byly stížnosti, že nebyl Masopust právoplatně odsouzenej, že prej mu byl vystavenej účet bez hostinskýho. Aby se to neopakovalo, ujmu se letos účtování já.
Ono vlastně žádný účtování bejt nemuselo, kdyby zůstal Masopust v lochu, jak měl. Ale Bětka, když ho šla zjara nakrmit, tak jen nastevřela dveře a pak s jekotem utekla. (Bětko, předveď.) Doteďka má z toho fialový vlasy, jak se bála. A tak Masopust zase řádil.
Vezmu to od loňských závazků. Špatně bylo pochopený omlazení Hříchovic. To že nám Bušek s Tůmákem a tetou Roučkojic svým odchodem snížili věkovej průměr, to nikoho netěší. Ještě že tu máme chalupáře, že se na vsi občas objeví kočárek od Kalouníků nebo Hejtmanů. Ale jinak je to s miminama bída. Člověk by to čekal opačně, když se tu tak uvolnila morálka a třeba školačky od Kopečků byly o pouti na dupárně až do rána.  Ale ono se to snad rozhoupá – konečně se do toho opře Venca Borníkojic a něco se šeptá i o Martinovi Kopečkojic. 
Ale když jsme u tý omladiny, musíme je trochu pochválit, co za ten rok posbírali titulů. Po šesti letech a několika reparátech tu máme konečně tři bakaláře a novou inženýrku.
Inženýry budeme potřebovat, protože se chystá velká výstavba – celá ulice se má postavit. Zatím není rozhodnutý, jak se bude jmenovat, kdekdo si dělá zásluhy – od Krupařky po telata. Ale až se tuto nejdůležitější rozhodne, pojede to už jako po drátkách. Až ke střecham – na ty už se chystá Venca Kováříkojic, kterej si založil firmu s názvem „Hodně lacinej pokrejvač a já“.
Jak se ty tituly slavily, darmo vzpomínat. Ono těch oslav vůbec bylo dost. V Oprechticích zase došly štamprle, jakoby nevěděli, že když Basál zavelí, počítají se kořalky na metry. Martin Kopečkojic s Jardou Jordánojic to konečně dotáhli k osmnáctinám a mohli si konečně dát na dupárně svoje první pivo. Kolikátý pivo si dala ta banda loňských a letošních pětadvactníků, to už nespočítá nikdo. A ono jim pivo nestačilo, na Konesákovo oslavě trénovali na Moravu a že nemáme áleje, bylo nablito všude.
Jak dopadli na tý Moravě, nevíme. Ono stačilo, jak jeli na čundr do Sudet. Po několikadenním bloudění kolem Tachova se objevili v Srbsku u Berouna. Inu, vedl je Jarda Konesojic. Pak se prej trhli, část si prohlídla Sv. Jána pod skalou a další pozoruhodnosti. Ty, co zůstali s Jardou, si prohlídli, křoviska, borůvčí a výhledy ze zalesněných údolí.
Jinak se na zimu omladina chystala ovládnout vedení hasičů, pěkně si porozdělovali funkce, ale pak jim někdo vysvětlil, že je kolem toho spousta práce, tak z toho zase vycouvali a přenechali vedení  zase mafii. Kolem tý bylo vůbec zle, Martina Baslojic se prej kvůli ní odstěhovala z Hříchovic. A když ho tu nevidím, tak Krupař asi taky. Dával si do mafie přihlášku, ale nevzali ho. Von Franta po těch volbach vyrost, že už se tam nikdo další nevejde.
Ale zpátky k hasičům. Máme novou funkci – dveřníka. Je jím děda Kopečkojic – zavírá k ránu každou schůzi. A to pěkně zvesela, s muzikou. A aby mu babi věřila, že chodí domů ještě za tmy, nechává jí pokaždý zahrát. Babi je ráda, ale největší radost z toho mívá Natálie.
Jo, hasiči se taky školili, a to poctivě. Poslechněte si zápisky Martina Kopečkojic. (Někdo to přečte.)
Úspěšná byla soutěž. Ženský konečně vyhrály pohár od Lenina a mužský jako vždycky nevyhráli nic. Loví kvůli tomu nový členy. Když Ivan Štíblojic zabil o pouti pěstí sršána, hned mu nabídli, že může zaplatit stovku a stát se členem. Dlouho odolával, ale když mu vylíčili, jaký pěkný mají hasičí pohřby, začal váhat. Ale stovku zatím nepřines.
Zásahy byly letos dva, ale malý. Za Hejtmanojic se to vyřešilo domluvou a v Sedlicích to bylo dokonce bez ohně – jen se zachraňoval prapor před druhým vysvěcením.
Omladinu jsme probrali, podívejme se na ty starší. Ba i pokročilý – Pepík Machojic pokročil až moc, až k důchodu. Konečně má na všechno čas. A Pepík Šlajsojic? Vzdal to, že by se naučil další anekdotu, tak se vrhnul na zpěv. Od Štědrýho dne do Silvestra trénoval, aby pak U Lojzy předved se svým sborem šou. Pepíku, zazpívej! Další skoro dědek Venca Baslojic to letos rozjel v létě na superdovolený pro celou rodinu v Chorvatsku. Jak potom dopadla hasičská kasa, jste slyšeli na schůzi.  Už mu ani na dodělání garáže nestačilo. To Konesák, ten vyveze mámu po vsi v lavoru a dovolenou má odbytou.
Důchodkyně se letos šetřily, žádný pěší vejlety, žádný padání. Jen teta Kopečkojic na Oulíkově s těma alpinistickýma hůlkama vypadala, jako by zrovna přešla Šumavu. Ale jinak se báby nechaly pěkně vozit za kulturou, dokonce až do Milaveč. Akorát jednou vyběhly hromadně s bandaskama za ves, když se pod Strání převrátila mlíkárna. Pak že automaty na mlíko nemají budoucnost. 
To z mladých bab není nic, ty tak nejvejš se potají sejít u Novejch. A tam drbat a drbat, až se vod huby práší, že si pak Novech museli koupit lepší vysavač.
Loňskej rok se dá označit jako rybářskej, Nejdřív přišla v červenci povodeň a vypláchla rybníček, takže Konesojic lovili kapry u kapličky. Pak hasičí udělali cvičení u velkýho rybníka, pak ho vypustili, napustili, vypustili, napustili, až zblblý ryby div nevyskákaly na břeh.
Co se týče zvířat, pošel borníkojic Žeryk. Poslední dny vždycky jen vylez z boudy, namířil si to ke žrádlu a cestou usnul. Tak ho někdo soucitně sebral a odnes zpátky do boudy. Nežral a nežral, až už jednou ani nevylez. Budou pořizovat ovčáka, německýho, Tomáš na něj dostane slevu, když teď za Německo kope do míče. 
Jedno má Žeryk jistý – nikdo ho už nepřejede. Přibylo něco nových řidičáků a takovej Martin Kopečkojic nebo Pepík Michalojic museli pěkně loudit, že je vyloudili.
Ale zrychleme to. Vidím jak už se těšíte na dupárnu zahřát se u plynovejch kamen.
Jako samosoudce tady podle práva odsuzuju Masopusta ke smrti utopením. Ale protože je tady zase ta polehčující okolnost – zamrzlej rybník, snižuje se mu trest na tuhej žalář v Křenovskejch lochu.
Rozchod.
 

