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Vážení domácí a vážení hosté,
já jsem zdejší rodačka a zároveň chalupářka, jsem vlastně takové 2 v 1. Doufám, že až Vám nyní vylíčím, proč sem tak ráda a často jezdím, začne ty, kteří tu nebydlí, odstěhování hodně mrzet. Za prvé protože tu bydlí moji rodiče. Za druhé proto, že tahle vesnice je trochu bláznivá. Někdy více, někdy méně. Vysvětlím. Na první pohled to nepoznáte. Ve správný čas se tu sázejí brambory, suší seno, pak otava, plejí se zahrádky, dbá se o les, překrývají se střechy, opravují  se komíny atd. A pak z ničeho nic to přijde. 
Jednou vzali dva otcové děti ze vsi na podvečerní projížďku na kole. Jeli odpoledne ve čtyři, že jsou do tmy doma. Dorazili do Bělé nad Radbůzou, poseděli v hospodě a byla tma. Na zpáteční cestě používali různé zkratky, až zabloudili. V této chvíli k smrti vyděsili orajícího traktoristu, kterého honili po poli, když se chtěli zeptat na cestu. Ten si myslel, že je přepaden, s děsem v očích odjel a už si tu noc asi nezaoral. Naši cyklisté dorazili ve výborné náladě kolem půlnoci. Jindy zas jeli dva dospělí se všemi místními dětmi na kola na dva dny. Počasí bylo perfektní, jelo se bez stanů, že se bude spát pod širákem. Pro přespání byl vybrán plácek u koupaliště v Dolanech. Nejen, že nás přepadli místní opilí hasiči, co něco slavili, ale i pořádná šumavská bouřka. Dospělí dali pokyn k přesunu dětí do budky na nářadí, co stála u koupaliště. Na ploše asi 2 x 3 m se spolu s lopatami a hráběmi vyspalo našich 18 dětí. Tato noc nás stála 1.000,- Kč. Správce sousedícího hřiště šel ráno sekat trávu strašně brzo, dal nám pokutu za vylomené okno. Je normální, aby se jen tak udělala podvečerní cyklistická vyjížďka dlouhá 80 km a aby otcové v noci před zraky svých dětí honili s červenou blikačkou vyděšeného traktoristu po poli? Nebo aby ubytování v kůlně za jednu noc stálo 1.000,- Kč? Myslím, že ne, a Hříchovákům se to stává. 
Nebo jednou místní vodák vyprávěl o sjíždění českých řek tak květnatě, že půlka vsi si pořídila kanoe. Poprvé se s velkým elánem společně vyrazilo na Úhlavu, když Nýrská přehrada upouštěla vodu. To byl fofr! A co úhlavské vody jsme tenkrát vypili, když jsme plavali za svými loděmi a počítali neustále hlavy nad hladinou. Je normální a běžné, aby lidé bez zkušeností vyrazili na řeku právě v den, kdy přehrada upouští vodu? V Hříchovicích je. Je normální a běžné, aby se o půlnoci při pouťové zábavě chodili lidi každoročně koupat do rybníka, a to za jakéhokoli počasí? Aby chodila skoro celá ves na velikonoční a novoroční pochody? Samozřejmě za doprovodu zdravotních bratrů z vlastních řad, kteří se celou cestu starají o prevenci proti případné infekci, a to bylinnými extrakty – fernet, medovina, becherovka aj. 
Také není běžné, aby dcera největšího včelaře byla alergická na včelí štípnutí, ne? A aby toho času starosta hasičů málem uhořel, když se chtěl pomocí benzínu a sirek zbavit kopence tlející trávy? Je běžné, aby si celkem zdatný chovatel ovcí jel koupit berana a přivezl si kozla? A aby si vážený občan dal na hlavu červenou igelitku a hrál malým dětem Červenou Karkulku při dětském Silvestru? A aby velké děti hrály na Silvestra divadlo, pak šly na bigbít, zpátky pěšky 14 km, dorazily až v 6 ráno – a v 10 h. už nastoupily na novoroční pochod? Je to normální? U nás ano!
A máme tu také podivína, který v tichosti chodí kolem vsi a všude sází stromy a opravuje křížky. A dalšího, co nám plete košíky. A jiného, co prý vůbec nespí, protože je viděn v různých denních i nočních hodinách v různých dopr. prostředcích a vždy naprosto bdící.
A pak je tu další, co rozplete kdejaký složitý elektrotechnický problém, jen hasičské hadice při soutěžích neustále motá a motá. To je velitel. A hasičský starosta? Ten jenom přemýšlí, v kterou nejméně vhodnou dobu udělat brigádu. Nejlépe na prvního máje ráno, sotva se mládež zvedne od májky. 
Dále tu máme jednoho, co hlídá, abychom se moc nemyli a zbytečně neprali prádlo, nevařili polívky. Musíme šetřit vodou, jinak nám to spočítá. A pak je tu jeden, co pořád mlčí. Je to náplava ze spřátelených Stanětic. Inu, jiný kraj, jiný mrav. Dál se sem připlavil taky jeden z Onďákova a ten Vám pořád pracuje. Divnej, co? I když z vlastních řad máme podobného. Ten se pořád točí kolem traktorů a kombajnů a do důchodu se mu nechce.
A také máme ve vsi jeden exemplář optimisty. Při zdolávání horských útesů vidí skoro rovinku, trasu nám vždy připravuje po vrstevnici. Při pohledu na kyblík písku sní o písečné pláži. A když si někdo na něco postěžuje, říká, že tohle pořád není k trápení. A tenhle má souseda s monoklem na oku. Ne, že by se špatně oženil, ale pořád má na něm kameru. Pak je tu sportovec, co se dal na umění, stal se malířem.
A to ještě není konec hříchovickým divnostem. Oni ti chalupáři, to je taky sbírka! Je tu jeden, co chodí pořád v klobouku, matematik, má rád sudá čísla, tak tu koupil hned chalupy dvě. Další se zas strašně rád hádá, ale my ho máme rádi. To on začal věhlasné pouťové koupání. Jiní tu mají sice chalupu jednu, ale zase děti rodí po dvou, asi taky matematici. A v Dolejšku je cyklista samotář. Strejda chalupář z prostředka vsi je velký hračička, každý rok nám na Silvestra mění děti na barevné světlušky. A když vás chalupář požádá, abyste mu pomohli se dřívím, že má objednaný katr, raději utečte. To dříví už tam v lese leží pětadvacet let.
Pokud nevíte, o kom jsem zde mluvila, můžete se zeptat u informačního stánku.
Mluvila jsem jen o mužích, jsou zdejší původem, většina žen se sem přivdala. Jsou normální?
Že je tady nějak moc potrhlostí na malém prostoru? A víte, co při tom ještě všechno stačíme? V lednu začínáme novoročním výšlapem na Úlíkovskou horu, pak hrajeme hokej, jezdíme na hory, celou zimu se zdatně účastníme bálů v okolí, ale o tom vlastně už mluvil přede mnou Václav, tak si dovolím dvě stránky přeskočit. Prostě začínáme po půlnoci na vsi Novým rokem a končíme o půlnoci Silvestrem.
Ale nejen zábavou živ je člověk. Pečujeme nejen o vzhled svých dvorků, ale i celé vesnice a jejího okolí. Nově byla olavičkována cesta ke Kozím dolům a za Kopečkojic.
Také se snažíme vybudovat si tu víceúčelové hřiště. Ale ať se p. starosta Řehák snaží získat grant či dotace, jak chce, nesplňujeme prý jednu z podmínek. Dostali bychom příspěvek pouze v případě, že by tu byla škola. Ale na to máme málo dětí. Je teď před námi nelehký úkol, musíme si nějaké přidělat, stačilo by takových 50. Tak co, mládeži hříchovická, zvládneme to? Zatím platilo, že když si Hříchováci něco umanou, tak to udělají.
Tak abych se vrátila k původní otázce, proč sem tak ráda jezdím. Protože je mi tu dobře.

Přednesla Anna Wurmová st. 9.9.2006 na srazu rodáků v Hříchovicích


