ROK l927
Tento rok byl jeden z normálních a úroda byla celkem dobrá. Také ceny polních plodin byly uspokojivé. Tak se
prodávala pšenice lOO kg za cenu l9O Kč., žito l5O Kč, ječmen l6O Kč,oves l4O Kč, brambory 4O Kč. Píce narostlo
dosti a tak byli hospodáři za svoji celoroční práci a starost všestranně odměněni. Tak si mnohý za to pořídil nutné
hospodářské nářadí, aby mohl své pozemky lépe obdělávat. Jest jěště mnoho, co by bylo třeba k lepšímu blahobytu
zdejšího obyvatelstva zařídit, ale to vše je věcí budoucnosti.
Radiofonie
Toto slovo vloudilo se již také i do této knihy. Ano, i do naší malé vísky pronikají zvuky oper a koncertů vysílaných
z Prahy. Slova krásných a poučných přednášek, zprávy meteorologické a hlavně „Zemědělský rozhlas“. První
přijímací staničku postavil si občan Pešula František z č.23. Jako každá nová věc i tato učinila v obci pochopitelný
rozruch a zvědavých posluchačů bylo dost.
Samotín osadou Zichovce
Jelikož Samotín stal se i se svým okolím již roku l924 součástí katastru zichoveckého, byly domky tamější
přečíslovány a to postupně od čísla 32 až do čísla 4O. Má tedy letošním rokem počínaje obec Zichovec 4O čísel
popisných.
Automobilismus
Silnice, která byla dostavěna směrem k Bilichovu oživla. Dříve přijel li do obce automobil a chtěl jeti do Bilichova
musel se vrátit zpět do Hořešovic. Nyní je přímé spojení na Bilichov, což uvítali automobilisté s radostí neb zajížďka
přes Hořešovice činila lO km.
Úmrtí
Zemřel Podaný Václav obecný, chudý stár 75 let. Obecní domek jest od jeho smrti bez obyvatele. Nutno podotknouti,
že to byl jediný náš občan, který neuměl číst a psát. Dále zemřela Antonie Zelenková z č.2 ve stáří 58 roků, svobodná
Změna družebnosti
Vdovu Marii Kučerovou, rolnici z č. 9 vzal si za manželku Kučera Josef, bratr jejího zemřelého manžela a stal se
tímto spolumajitelem rolnické usedlosti č. 9. Novák Josef ze Samotína koupil budovy statku č.lO v Zichovci za 98ooo
Kč. Martinovský Bedřich se ženou Annou koupil od manželů Čeňka a Marie Novákových domek a hospodářské
budovy na Samotíně č 38 za 25ooo Kč. Toms Josef a žena Marie koupili od manželů Bedřicha a Anny Martinovských
domek č. 39 za l5ooo Kč.
Narodili se
Kučera Josef, syn Josefa a Marie Kučerových č.9
Myslivcová Marie, dcera Josefa a Anny Myslivcových č.26
Holub Jiří, syn Holuba Antonína a Anny
Jiří, syn Oldřicha a Marie Vorlíčkových č. ll

