Rok 1925
Rok tento, právě jako předešlý nutno poznamenat jako jeden z nejúrodnějších. Hlavně cukrovka dala sklizeň
výtečnou. Téţ veškeré obilniny daly výtečnou sklizeň. Následek této úrody byl, ţe některé obilí značně kleslo v ceně
a nešlo na odbyt. To hlavně byl ječmen a ţito. Celkem nutno poznamenat, ţe blahobyt obyvatelstva se značně zlepšil.
Umrtí
Toho roku zemřel v 33 letech majitel usedlostí č.9 Kučera Viktor, všeobecně váţený občan, zanechav po tříletém
manţelství vdovu s malou dceruškou. Zemřel zánětem mozkových blan.
Narodili se
Myslivec František, syn Myslivce Josefa a Anny, č.26
Nováková Květuše, dcera Nováka Josefa a Marie, č.25
Richtrová Marie, dcera Richtra Jaroslava a Alţběty,č.30
Sňatky
Oţenil se Richtr Jaroslav z č.30 s Alţbětou Šmídkovou z Vinařic a převzali do vlastnictví po svém otci
usedlost č.30
Provdala se zdejší občanka Krahulíková Helena z č.21 za Nodla Václava a následovala jej do Prahy.
Provázejţ je všechny v manţelství štěstí a zdar.
Obecné volby
V důsledku rozloučení obce Ţerotína na dvě samostatné obce Zichovec a Samotín vláda republiky obě místní
zastupitelstva rozpustila a dosadila do těchto obcí Obecní správní komisi a jmenovala tyto členy
Bývalého starostu Krahulíka Josefa z č.1
bývalého náměstka Pešulu Františka z č.23
bývalého člena zastup. Husníka Viléma z č.10
Volby do obecního zastupitelstva konaly se velice jednoduše. Svolána byla, jak zákon dovoluje schůze voličů, na
které byla vypsána kandidátní listina členů obecního zastupitelstva.Jelikoţ ţádná jiná kandidátní listina nebyla
podána, uvedení kandidáti byli uznáni jako nově zvolení členové.
Obecní rada
Starosta - Krahulík Josef, domkář z č. 4
Náměstek - Pešula František, domkář z č.23
Člen rady – Richtr Karel, hostinský z č.6
Členové obecního zastupitelstva
Novák Čeněk, domkář ze Samotína
Číţek Josef, domkář ze Samotína
Krahulík Josef, rolník ze Zichovce, z č.1
Černý František, domkář ze Zichovce, č.17
Novák Josef, domkář ze Zichovce, č.25
Šlégr Rudolf, domkář ze Zichovce, č.26
Volby do poslanecké sněmovny a do senátu.
Letos odbývaly se tyto volby dne 15.11. V těchto volbách dostala největší počet hlasů Republiknská strana rolnického
a malozemědělského lidu.Ostatní strany obdrţely nepatrný počet hlasů.
Komunikace
Roku letošního přikročeno téţ ku stavbě nové silnice k Bilichovu. Konečně spojen jest okres lounský a slánský i
v tomto směru.. Jako kaţdé dílo, které se provádí v obci, tak i toto mělo své přívrţence i odpůrce. Nemohlo se totiţ
všem, kteří mají svoje domky u silnice vyhovět, jeţto silně stoupající terén tomu nedovoloval.Dokončení stavby bylo
odloţeno napřesrok.

