ROK 1926
Letošní rok byl velice mokrý, takže sklizeň byla mnohem slabší než roku předešlého. Též jakost zrna utrpěla a výnos
byl celkově odhadnut jako slabý. Hned v květnu přišly vydatné deště tak, že obilí a traviny rostly velmi rychle.
Největší potíž byla s cukrovkou, která vzdor okopávání zarůstala stále travou a jelikož červen byl na deště jěště
bohatší, stalo se, že některé pole bylo podobné spíše louce, než kultuře řepy cukrovky. Červenec i srpen byly stejně
mokré tak, že obilí stálými dešti scuchané a polehlé sklízelo se nedostatečně suché a tím i na jakosti utrpělo. Nejhůře
postiženy byly brambory, které na mnohých pozemcích sotva vydaly tolik, kolik obnášela sadba. Jedině řepa
vzdorovala mokru a dala výnos místy dobrý.
Úmrtí – v tomto roce nezemřel v naší obci žádný občan.
Narození – manželům Čeňku a Barboře Zelenkovým, č.11 narodil se syn Vlastimil.
Změny držebností – manželé Čeněk a Barbora Zelenkovi prodali svůj domek č.11 manželům Oldřichovi a Marii
Vorlíčkovým za 10.000Kč. Manželé Josef a Anna Myslivcovi koupili 3,5 korce pozemku od p. Rubeše, rolníka
z Hořešoviček.
Stavební ruch
V tak zvaném Husníkovic sadě postavil mistr truhlářský Zelenka Čeněk dům s truhlářskou dílnou. Zelenka Václav na
tomtéž pozemku stodolu. Černý František na svém pozemku při silnici k Hořešovičkám stodolu a Richtr Jaroslav na
zahradě a stavebním místě zakoupeném od Josefa a Magdaleny Krahulíkových též stodolu. Krahulík Josef, z č.4
postavil stodolu a chlév na svém pozemku.
Pozemková reforma
Statek č.10 byl již po 18 roků rozpachtován na díly drobným zemědělcům ze Zichovce a Bilichova. V důsledku
pozemkové reformy nabídl majitel toho statku Husník Vilém nájemcům by se pokusili vyžádati si na státním
pozemkovém úřadě parcelaci tohoto statku mezi zúčastněné nájemce. Akci tuto vedli občané Pešula František z č.23 a
Krahulík Josef z č. 4. Po mnohých žádostech a vyjednávání v Praze státního pozemkového úřadu, kamž byli
jmenovaní často delegováni, podařilo se, že za jmenovaný statek obdržel občan Husník zbytkový statek z velkostatku
Toužetín v té samé výměře, co statek jeho v Zichovci. Tak stalo se, že nájemci ze Zichovce a Bilichova dostali za
příděl do vlastnictví ony pozemky, které měli dříve jen v nájmu. Než-li se tak stalo, bylo po celou dobu vyjednávání
v naší obci velice pohnuto neb, aby uhašena u nás “ žízeň po půdě“ bylo by potřeba rozparcelovat jěště jeden takový
statek. Jako každá dobrá věc má také své nepřátele a staré naše přísloví praví: „ Všem se nezachováš“, tak i v tomto
případě byli jmenováni některými lidmi podezříváni ze zištnosti, ale po provedení věci celé vyšlo najevo, že výše
jmenovaní, nehledíce na ztrátu času a útrap, žádné výhody při parcelaci neměli. Nyní, kdy každý má svůj příděl ve
vlastnictví, pracuje na zlepšení svého pozemku, což má za následek, že se i více sklidí, než-li na najatém a tím jak
obec, též i stát, více získá. Provázejž zdar všechny, kteří obdrželi přidělené pozemky.
Komunikace
Nad obcí na konci obecní zahrady zřízena byla ze silnice cesta směrem na Samotín, kterou nazveme „Nová cesta“.
Přístavby
Sára Čeněk přistavěl k svému domku č. l9 nový chlév. Zelenka Václav č.7 postavil na místě starých chlévů chlévy
nové. Čermák Josef č.28 taktéž. Pokorný Václav č.2 přestavěl svůj domek a dal mu novou střechu.
Elektrizace
Kolem naší obce staví elektrárenský svaz okresů středočeských elektrickou trať pro zásobování přilehlých obcí
elektrickou energií. Jest si jen přáti, by naše občanstvo co nejdříve použilo oné trati pro svoje osvětlovací a pohonné
potřeby.
Dodatečné změny držebností
Čermák Josef a Barbora koupili od p. Václava Laina z Hořešoviček pole ve výměře 3 korce za 26 Kč. a pole ve
výměře 3,5 aru za 24 Kč.

