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Dovolte mi abych i já přivítal všechny rodačky, rodáky a Vaše příbuzné či známé, kteří jste si dnes udělali čas na návštěvu vaší a naší  rodné vesnice Hříchovice. Připravil jsem pro Vás krátký průřez vzdálené i novější historie naší vesničky včetně toho co se u nás děje v současnosti a co plánujeme v nejbližší době. Chtěl bych Vám povědět něco co možná uslyšíte poprvé v životě , zavzpomínat na události na které si ti starší z Vás pamatují a možná potom nám mladším v dalším průběhu odpoledne a večera povíte ještě něco navíc na co si ti místní starousedlíci třeba nevzpomněli nebo ani nepamatují.

Jméno obce nevzniklo, jak by se mohlo zdát ,od toho že zdejší lid byl hříšný, ale podle toho že jejím zakladatelem byl jistý Hřiech.
První zmínky o vesnici Hříchovice sahají až do roku 1379 , kdy je zmiňována jako majetek Racka ze Švamberka.. Jen tak pro ilustraci o jakou dobu jde - bylo to pouze 
1 rok po smrti jednoho z nejvýznamnějších českých panovníků a římského císaře
 Karla IV a na českém trůně je v té době jeho 17- letý syn Václav IV.
V dalších dvoustech letech se postupně vystřídalo ve vlastnictví vsi několik majitelů. V roce 1504 byly Hříchovice tehdy pod názvem Zhřichovec předány panem Oldřichem z Hardeka a Mochatu  Břetislavovi Švihovskému z Ryžemberka, jenž byl strýcem tehdy nezletilého Jana Půty,do jehož držení nedlouho potom přešlo celé Rýžemberské panství i s Hříchovicemi.
Jan Půta měl ale finanční problémy , kolem vlastnictví Rýžemberského panství nastaly  soudní spory, které skončily odevzdáním panství do rukou Volfa Ružomberského z Janovic.
Další z majitelů Jan Vilém pak odkázal polovinu panství i se vsí tehdy pod názvem Říchovice své sestře Sidonii , která  své dědictví ve vsi  roku 1585 za 280 kop grošů českých prodala obci Domažlické. V majetku města Domažlice pak vesnice zůstala až do 19 století.
V roce 1654 uvádí berní rula v obci 11 sedláků a 1 chalupníka, kteří obhospodařovali 359 strychů polí, ve vsi bylo 29 potahů, 25krav, 41jalového,43 ovčího a 53 svinského dobytka.

Koncem 18 století se prosazují osvícenské myšlenky Marie –Terezie a tak je dekretem jejího syna Josefa II  21.10 1785  v sousední vsi ve Staněticích obnovena fara a později pod patronací Stadionů zřízena škola. Hříchovice jsou přifařeny a v roce 1792 navštěvuje farní školu ve Staněticích 24 Hříchovických dětí.

Roku 1850 je ves pod názvem Říchovice obcí v okresu Kdyně a čítá 330 obyvatel.
O 19 let později žije v obci už jen 258 obyvatel ve 45usedlostech.Tento 20% úbytek lze asi přičíst zrušení roboty a industriálnímu rozvoji zemí koruny české.

3.června 1885 těžce zasáhne velkou část obce požár – hořely nebo i shořely stavení a stodoly od dnešní chalupy u Krupařů přes Kadlečkojc,Chalupníkojc,Horejších Michalojc a dolů všechna stavení až k Frýdom. Odrazem tohoto obrovského požáru bylo založení hasičského sboru v Hříchovicích roku 1903, který tak navázal na účast některých hříchovických usedlíků na založení sboru ve Staněticích roku 1880. Starostou obce je v té době Petr Plas z chalupy u Křenoskejch na jejímž pozemku se právě nacházíme a který měl na založení sboru velký podíl. 
Na přelomu 19 a 20 století žije v Hříchovicích 263 obyvatel ve 48 staveních.

Dalším zajímavým datumem v dějinách Hříchovic je 8.březen 1906, kdy byl při schůzi obecního výboru ve složení Tomáš Kupilík starosta a radních Vojtěcha Kámena,Vavřince Majera a Jana Plase a za přítomnosti dalších občanů sepsán protokol o výstavbě kapličky. Jak patrno z nápisu na kříži byla kaple téhož roku postavena a letos je to tedy právě 100 let co kaplička zdobí útulnou Hříchovickou náves.Rovněž se domníváme , že lípy před kapličkou byly zasazeny v roce stavby kaple.Usuzujeme tak dle dochovaných dobových fotografií.

V roce 1914 je postaveno poslední stavení na nové parcele a to u Horejších Kopečků s popisným číslem 49 . Všechny od té doby postavené chalupy jsou vždy postaveny na místo zbouraných starých nebo jsou přebudovány. V roce 1914 je  rovněž stavěn obecní domek.
V letech 1914 -1918 odchází mnoho místních chlapců a mužů na bojiště 1 světové války. Ve válce  bojovali Jiří Kruml od Novejch ,František Plas od Baslů,Josef Škarda od Frýdů, Jan Kámen od Dolejších Michalů. Jan Sokol byl válce od roku 1914 do roku 1920 jako ruský legionář. 
Domů už se nikdy nenavrátili  Josef a Václav Majerovi od Šafránků , Jiří Štauber od Štíblů, Petr Svačina od Tůmů, Josef Odvody od Machů, Václav Polák od Kalouníků a Jan Blahník od Janků. 
Po válce v roce 1921 žije v Hříchovicích 241 už československých občanů ve 45 obydlených domech.

 6 ledna 1925 zasáhl Hříchovice další velký požár ,který tentokrát zasáhl druhou polovinu obce od Kováříků po Machojc.
Od roku 1927 – 1939 je starostou Jakub Bušek a roku 1929 je v Hříchovicích provedena kanalizace.Z kopání kanalizace je zachována i dobová  fotografie , kterou můžete vidět na naší výstavce. V letech 1934 -1938 je provedena regulace a meliorace pozemků.

Za 2 světové války je starostou Josef Škarda a roku 1941 je v obci upravena vodní nádrž tak jak ji dnes známe a vybudován samospádový vodovod z bazeny, který zdarma zásobil převážnou část obce pitnou vodou. Jedna zajímavost z úpravy rybníka – na hrázi pod obecním domkem  by se podle pamětníků měl nacházet otisk ruky malého Bohouše Bečváře. Bohužel jsme ho jíž nenašli.
V roce 1942 byla v obci zavedena elektřina. Původně měla být zaváděna  už před válkou, kdy se táhla z Přeštic do Domažlic ,ale byla odmítnuta jako zbytečná drahota. Před poutí v roce 1942 však údajně do Hříchovic přišla proviantní kontrola, která zjistila velké přebytky masa i obilí – jak tké jinak – vždyť bylo před poutí a všichni byli v největších přípravách, peklo se a smažilo. Byl nařízen společný výmlat a elektřina se stala nutností. Dělal ji tenkrát elektrikář Ševčík z Domažlice a říká se, že se v životě tak nepřežral husí, neb si ho každý předbíhal.
Do konce července byla ve stodole u Šlajsů mlátička, ale stejně nestíhala.
K válečným letům se vztahuje také smutný příběh hříchovického rodáka Vojtěcha Svačiny,mlynáře v Havlovicích , který mlel, aby lidé neměli hlad a  byl za to v dubnu 1944 v Praze na Pankráci popraven. Dochoval se jeho poslední dopis rodině před popravou.
Počet obyvatel po druhé světové válce , konkrétně v roce 1950 je 152 ve 46 staveních.
Roku 1952 bylo založeno v Hříchovicích JZD , v roce 1960 dochází ke sloučení se Staněticemi a Oprechticemi a i ke sloučení MNV – v té době má obec 145 obyvatel v 38 obydlených domech. Ve vesnici se v té době také nachází slepičárna, prasečník, teletník a kravín pro velkochovy.
V roce 1974 je provedena oprava hráze rybníka do stavu v jakém je dnes. 
Válečný hříchovický vodovod zažil úpravu v roce 1990. Voda z bazeny byla tehdy velice nekvalitní v důsledku hnojení a tak došlo k napojení na studnu s vrtem a vodní pumpou pro tehdejší teletník , kde byla a je voda kvalitní. Takto funguje vodovod dodnes.
Za připomenutí stojí ještě také dvojí velká voda která se Hříchovicemi prohnala v roce 1999 poprvé v pátek před poutí a podruhé na začátku prázdnin.Postihla tehdy chalupy při potoce od Baslů po Kamenjc v dolejšku a z vlastní zkušenosti mohu říci , že to nebylo nic příjemného brodit se metrovou vodou, odklízet 20cm vrstvu bahna na dvorku ve stodole v garáži a sklízet zeleninu ze zahrádky po okolních sadech.A což teprve ti, kteří tuto spoušť měli uvnitř chalup jako Vávrojc  nebo chalupáři u Hejtmanů ,ti tom vědí svoje.
 Asi i tyto zážitky přispěli k tomu , že v roce 2002 vyrazila 6 členná skupinka mladých 15 – 19 letých hasičů na týden pomáhat v Praze odstraňovat následky tehdejší  povodně .

V roce 2003 jsme slavili 100 let založení SDH Hříchovice – při přípravách oslav vznikla v hlavách hasičů také myšlenka pořídit si vlastní prapor,což se také za pomocí výtěžku z oslav a za přispění sponzorů podařilo a o pouti 2004 proběhlo v místní kapličce  vysvěcení. Prapor je dnes pýchou hasičů a můžete si ho samozřejmě také dnes prohlédnout na dupárně. Je třeba říci ,že místní hasičský sbor má 42 členů což je převážná část obyvatel Hříchovic doplněná o několik místních chalupářů. Hasiči také byli a jsou hlavními iniciátory většiny akcí v obci.

Nyní bych chtěl říci pár slov k některým tradicím, které si v naší obci našly své místo. Patří sem ochotnické divadlo k čemuž máme opět dochované fotografie .
20.4 .1930 hrála místní omladina  hru Květ štěstí. 
Dochovala se rovněž fotografie z konce 30 let minulého století z divadelního představení ve Stanětické dolní hospodě u Seidlů, kterého se účastnili i hříchovické děti.
Rovněž další generace nezaostala o čemž svědčí fotka z divadla u Kadlečků v hospodě někdy kolem roku 1948 . Doufám, že se na těchto fotografiích poznají ještě někteří žijící rodáci mezi Vámi.
Na divadelní minulost se snaží navázat i naše dnešní omladina, která nás už podvakrát o silvestru obveselila svými originálními divadelními skeči a rovněž dnes chtějí pobavit i Vás všechny, kteří jste zavítali na dnešní sraz rodáků. Krátké pohádkové představení si připravila i skupinka našich nejmenších dětí .
Další letitou tradicí,kterou se ne všude podařilo udržet je pořádání pouťových zábav. Hříchovice jsou jedna z mála obcí, kde se to dařilo a daří celá léta nepřetržitě -
troufnu si říci ,že více než 50 let. Mnoho z Vás si určitě pamatuje pouťové tancovačky pořádané u Kadlečků v hospodě, potom se stavěl stan s parketem na návsi před Kadlečkojcma, později se přesunul na prostranství nad rybníkem.Dalším stanovištěm bylo místo na tomto prostranství, u Křenoskejch na dvoře spojené se starou chalupou .
V roce 1978 se v hlavách našich otců zrodil nápad starou Křenoskejch chalupu zbourat a přestavět starou stodolu na originální parket. Co si usmysleli to také v letech 1978 -1980 udělali.Od té doby se tento Hříchovický kulturák  ještě několikrát vylepšil do stavu jak jej dnes vidíte , s novou střechou, zděnou přístavbou, zavedenou vodou a nově i plynovou přípojkou .

K dalším tradicím patří od roku 1990 každoroční půlnoční pouťové koupání.
Od 1.1.1994 pořádáme novoroční výšlap na Oulíkov .Od téhož roku každý rok o velikonocích vyrazí převážná část mladé a střední generace na velikonoční vycházku k okolním zajímavým místům. Od roku 1998 pořádáme předsilvestrovský šachový turnaj.O pouti se hraje tradiční fotbalové klání staří mladí , pořádá se masopustní průvod, každoročně se staví máj ,společně se sjíždí řeky,pořádá se MDD, dětský silvestr ,silvestrovský turnaj ve stolním tenise nově i turnaj ve fotbale. Prostě  myslím si na to, že je nás tu současnosti 63 stálých obyvatel a několik chalupářů tak nám nedělá problém sejít se posedět , pobavit se, zasportovat si , popít ,zablbnout si, prostě držet pohromadě staří,mladí,starousedlíci i chalupáři.
Snažíme se také , aby naše vesnice v rámci našich možností pěkně vypadala a jak se nám to daří nechám na vašem posouzení.
Náš nejnovější nápad je vystavět v Hříchovicích víceúčelové hřiště což v dnešní době není zrovna jednoduché no uvidíme.

Věřím , že nám elán,dobrá nálada vydrží  i do budoucnosti , že budeme vymýšlet a zkoušet zase něco nového, že Hříchovických usedlíků a tím pádem rodáků začne zase přibývat .

Přednesl Václav Plas Basál st. 9.9.2006 na srazu rodáků v Hříchovicích

