ROK l928
Tento úrodný rok byl pro náš kraj dobrodiním. Ačkoli jiné kraje oznamovali povětrnostní katastrofy, zůstala zde
pěkná úroda nedotčena. Následkem krátce trvajícího sucha těsně před ţněmi nabylo zrní dobré jakosti a ceny se téţ
zvýšily tak, ţe prodávalo se průměrně obilí: pšenice: 100 kg.200 Kč. Ţ 180 Kč. Ječmen 190 Kč. Oves 145 Kč.
Brambory 50 Kč. Zvláště bramborů urodilo se hojně a byla po nich čilá poptávka. Cukrovka se téţ dobře vydařila.
Počasí panovalo velmi teplé, zima dlouho se nedostavila aţ v druhé polovici prosince začalo mrznout a ku konci roku
uhodily tuhé mrazy a začal padat sníh. Toho roku objevila se na zdejším stromoví pouklice švestková, která zachvátila
nejvíce stromoví po dolíku. Hospodáři obávají se, ţe zničí stromy na dobro. Jiní opět tvrdí, ţe počasí samo puklici
zhubí. Napadené stromy slábnou a mnohé nedonesly ovoce, které předčasně spadlo.
Stavební ruch.
Novák Václav v Samotíně č. 35. postavil na poli u svého obydlí velkou stodolu. Kerner Josef tamtéţ č. 34. postavil
vedle velkou kolnu na obilí. Pešula František v Zichovci č. 23 postavil nový chlév. Z toho je patrno, ţe pozemková
reforma zdejším hospodářům poslouţila, ale hlavně úrodná léta, tak ţe mohou své hospodářství rozšiřovat.
Radiofonie.
Přijímací staničky zřídili se toho roku. Richtr Karel v č. 6. Krahulík Václav v č. 21 a Richtr Alois v č. 18. Ještě
několik jiných občanů zřídilo si staničky ale během roku je opět z různých důvodů zrušili.
Požár
V dopoledních hodinách 24.srpna vypukl poţár v seníku občana Richtra Aloise a vzdor okamţitému zakročení
občanstva strávil veškeré zásoby sena tam uloţené. Přispěchavší sbor dobrovolných hasičů z Bilichova za vydatného
přispění místního občanstva poţár omezil a tím bylo zabráněno, ţe celá usedlost čís.pop.18 nelehla popelem. Poţár
zavinil nedospělé děti, hrající si se sirkami.
Sňatky a změny držebností
Holub Antonín, kovář, oţenil se s Annou rozenou Sárovou ze Zichovce čís.pop.19. Čermák Antonín oţenil se
s Růţenou Pešulovou a převzal se svou ţenou usedlost čp.28. od svých rodičů Josefa a Barbory Čermákových do
vlastnictví. Krahulík Josef ml. oženil se s Richtrovou Zdenkou z čp.6 a převzal se svou manželkou statek čp.1 od
svých rodičů, Josefa a Magdaleny Krahulíkových do vlastnictví. Novák Josef majitel budov čp.10 oţenil se
s Růţenou Mollovou a převzal se svou manţelkou veškeré pozemky od svých rodičů Čeňka a Marie Novákových do
vlastnictví, mimo toho přijal svoji manţelku jako spoluvlastnici budov jemu dříve náleţejících. Zelenka Václav oţenil
se s Růţenou Havlovou z Milé. Sára Karel oţenil se s Růţenou Kylíkovou z Touţetína. Černá Anna z čís.17. vdala se
za Karla Vojtěcha do Třebíze.
Úmrtí
Zemřela Šrlégrová Aneţka, manţelka Šlégra Rudolfa, domkáře čp.27. Budiţ jí země lehkou. Stáří 40 roků.
Narodili se:
Jaruška, dcera Antonína a Růţeny Čermákových z čp. 28. Miroslav, syn Václava a Růţeny Zelenkových z čp. 7.
Josef, syn Josefa a Marie Tomsových. z čís. 39.
Autobusová doprava.
Naše obec dočkala se nové vymoţenosti. Naší obcí projíţdí dvakrát denně autobus pana Jiráska ze Sulcu. Jaká to
výhoda, proti dřívějším časům. O 7. hodině ráno moţno vsednouti a v 8 hodin jiţ vystoupiti v Slaném. Zde můţe si
kaţdý vyřídit své záleţitosti a obstarat nákupy a v 11 hodin vsednout do autobusu. V poledne jiţ můţe vystoupit
v Zichovci.

