ROK 1923
Tento rok zůstane pro naší obec památný tím, ţe byla provedena parcelace dvora Ţerotína. Dle zákona pozemkové
reformy zabrala vláda republiky majetek dřívějšího hraběte, nyní občana Herbersteina, v němţ nalézal se téţ dvůr
Ţerotínský. Uchazečům o tyto pozemky, kteří bydleli v Zichovci byli dle zákona přídělového státním pozemkovým
úřadem přiděleny dílce na tak zvaném „Velkém kuse“ a „Na oboře“. Tyto dva kusy pozemků v rozloze 30 ha 6 arů
přešly do rukou malých zemědělců v Zichovci, jako jejich majetek. Tak naplnilo se heslo: „Půdu těm, kteří jí
obdělávají“. Cena přejatých pozemků obnášela průměrně 4000Kč za hektar.
Změna držebností
Toho roku oţenil se nejstarší syn rolníka Josefa Kučery z č.9 Viktor a převzal do svého majetku tuto usedlost společně
se svou manţelkou Marií. Čeněk Zelenka truhlář společně s.manţelkou Barborou koupil toho roku od manţelů
Václava a Barbory Sárových domek č.11 zvaný „U truhlářů“ za 8000Kč. Můţe se tam teď právem říkat truhlářů“ neb
tam skutečně truhlář bydlí.
Úmrtí
Tento rok zemřeli dva z nejstarších občanů v Zichovci a to Vojtěch Josef z č.22 ve stáří 76 roků. Byl velkým
milovníkem ovocných stromů a na sta jich vysázel. Zůstává po něm památka, ţe byl i upřímným vlastencem. Za ním
odebral se na věčnost Exner Josef z č.20 ve stáří 75 roků. Měl pověst vesnického humoristy a dobrého společníka aţ
do vysokého stáří.Budiţ oběma země lehká.
Volby
Roku letošního vypršelo volební období do obcí v naší obci. Jelikoţ náklad na volby byl vţdy značný a mimo toho
volby stranické zanášely mezi občanstvo jen rozkol, který vţdy bývá na škodu, jak obecnímu hospodářství, tak
svornosti občanské usneslo se několik rozváţných občanů na pokuse sloučit voličstvo k utvoření jedné kandidátní
listiny. Pokus tento se úplně zdařil, neb členové politických organizací: Republikánské strany československého
venkova a Jednoty československých malozemědělců dali svůj souhlas. Utvořena po vzájemné dohodě společná
kandidátní listina a tím i volby do obecního zastupitelstva odpadly neb dle zákona, není li podána jiná kandidátní
listina povaţují se oni na jedné listině zvolenými členy zastupitelstva. Zajisté , ţe občanstvo zichovské tímto svým
činem ukázalo se jako celek, který dovede ze svého středu vybrati si ony muţe, které potřebuje k řádnému vedení
obecního hospodářství a obecních záleţitostí, kteří se cítí na prvém místě členy zastupitelstva a ne straníky. Tímto
činem zamezilo se také vnášení různých stranických rozporů do schůzí obecních, jak se ţel ve vůkolí namnoze děje a
to jen ku škodě obcí. Jest si jen přáti, by tento soulad potrval, by jak zastupitelstvo, tak i občané mohli nadále ţíti
v míru a pokoji a mohli se věnovat s klidem svým vlastním záleţitostem, zvolení pak téţ záleţitostem obecním.
Budiţ jim v tom zdar.
Po uplynutí zákonité lhůty přikročeno pak k volbě obecné rady za přítomnosti vládního komisaře pana nadlesního
Václava Třetiny ze Ţerotína, který při té příleţitosti vzal od přítomných členů zastupitelstva slib věrnosti republice.
Volilo se lístky a zvolen kaţdý plným počtem hlasů, vyjímaje hlas svůj, jak následuje
Starosta Krahulík Josef, rolník z č.1
podotknouti dluţno, ţe nynější starosta obce je nepřetrţitě členem zastupitelstva jiţ od roku 1894, tudíţ bez mála 30
let. V této době byl 5 x starostou, celkem 15 roků.
Členové obecního zastupitelstva
Richtr Karel, hostinský z č.6
Černý František, domkář z č.17
Šlégr Rudolf, domkář z č.27
Kučera Viktor, rolník z č.9
Novák Josef, domkář z č. 25
Krahulík Josef, domkář z č.4

