Sčítání hosp. zvířat
Sčítání všech hospodářských zvířat bylo provedeno začátkem ledna dle stavu 31.prosince 1925. Ve zdejší obci bylo
napočítáno: koňů 48, krav 215, koz 160, vepřů 210, slepic 2430, hus 46, kachen 18.

Zima
Zima počala teplým, deštivým počasím. 29.prosince dostoupila teplota +10°R. Včely se prášely. Po novém roce šly slabé
přimrazky a rolníci orali. Po celý únor a začátek března pršelo. Místy byly velké povodně.

Jaro
Jaro bylo teplé – zvláště měsíc duben vyznačoval se teplým a příznivým počasím. Setí se počalo 19.března. 18.dubna
byly třešně v plném květu, 25.dubna hrušně a modré ovoce. Včely se zanesly z ovocných stromů. Ale toto pěkné počasí
vystřídáno bylo v květnu a červnu počasím chladným (zejména v noci) a deštivým. Počet spadlých srážek dosáhl takového
množství, že není pamětníka takových zjevů. Deštivé počasí způsobilo zaplevelení řep i brambor a zdrželo jak jednocení a
okopávání řep, tak i kopčení brambor – někteří ani pro mokro je nekopčili. Píce narostlo sice veliké množství, deště
znemožnily však příznivou sklizeň – na jakosti píce velice utrpěla.

Poštovní úřad
Poštovní úřad umístěn začátkem r.1926 v obecní kanceláři a tato přemístěna do místnosti záložny. Zařízení potřebné
ti
vykonala obec, a ředitelství poštovní jí obnos (2.000 Kč) splácí v půlročních 20 splátkách po 100 Kč.

Stavba domku
V letošním roce byl postaven na „Cikánově“ 1 domek (Antonín Novák).

Léto
Chladné a deštivé počasí jarní pokračovalo i na začátku léta. Dle toho soudili lidé, že žně se hodně zpozdí. Než
12.července nastal obrat. Slunce počalo hřáti a obilí kvapem zrálo. Žně počaly 20.července, ale následkem dešťů se dosti
dlouho protáhly. Úroda jest celkem dobrá - jen u žita, které špatně odkvetlo, slabší.

Sázení stromků
V měsíci listopadu vysázen byl střed úvozu komořanského peckovitými stromky. Stromky daroval obci správce školy.

Podzim
Podzim počal teplým – žňovým počasím. Slunce tak hřálo, až se země pukala. 29.září odpoledne počalo pršet a pršelo
mírně až do 1.října. Setí začali až 2.října. Pro veliké sucho nemohli dříve. Hroudy musili i sekerami roztloukat. Letošní
podzim podržel vládu až do konce (20.XII.).

