Volné vyprávění, výpisky z kroniky
1919 Zima byla mírná, málo mrazů. Zato však jaro bylo velmi
deštivé, takže jarní zemědělské práce doznaly velkého
zpoždění. Například brambory se sázely až ve druhé polovině
května.
18. ledna byla svolána do Paříže Mírová konference, na níž byly
stanoveny podmínky pro stanovení hranic jednotlivých států v
Evropě a zároveň tyto všemi účastníky pro budoucnost
schváleny.
V době od 3. do 9. března z důvodu stabilizace měny bylo
nařízeno stažení a okolkování stávajících peněz. Každý nazpět
obdržel pak jenom 50 % z té částky, kterou donesl k výměně/
okolkování/. Stejně tak byly upraveny i vklady a cenné papíry.
V Cehnicích bylo předloženo k okolkování 240.210 Kč.
29. května byla před cehnickou kapličkou vysazena Lípa
svobody. Akce se zúčastnilo velké množství lidí nejen z Cehnic,
ale i ze širokého okolí.
15. června se konaly v obci první svobodné volby. Voleb se
mohly zúčastnit již i ženy a to od 21 let stáří. V obci byly
založeny 2 politické strany. Jednak strana Agrární a dále strana
tzv. Ciperovců. Prvním starostou obce Cehnice byl zvolen
František Záveský z č. p. 38.
28. června 1919 byla ve Francii podepsána Mírová smlouva s
Německem. Jejím podpisem skončila nesmyslná celoevropská
válka s milionovými ztrátami na lidských životech.
6. července strhla se nad obcí obrovská bouře, při které udeřil
blesk do cehnického zámku. Tento sice nevyhořel, ale blesk
zabil ženu správce p. Horkého.
V září tohoto roku byly zavedeny potravinové lístky na pečivo a
mouku. Byly stanoveny i dodávky masa pro zemědělce. Tak se i
po skončení 1. světové války nadále projevovaly její následky.

17. prosince tohoto roku se sešlo obecní zastupitelstvo a jeho
usnesením bylo stanoveno vybudovat měšťanskou školu v
Cehnicích.
1920 Zima v tomto roce byla velmi mírná, až do poloviny ledna
jenom pršelo. Opakovaly se však vichřice, které způsobily
nemalé škody. Jaro však nastalo brzy a již v březnu bylo možno
pást dobytek.
Koncem ledna dochází k prvnímu tisknutí falešných peněz.
Tímto aktem došlo k postižení i několika cehnických občanů.
18. a 25. dubna proběhly v celé republice první volby do
sněmovny a senátu. V Cehnicích se voleb zúčastnilo 158 mužů
a 189 žen. Kdo se úmyslně voleb nezúčastnil, byla mu
vyměřena pokuta ve výši 20 Kč.
V tomto roce byl nařízen soupis ovocných stromů. V té době
bylo napočteno v obci 1500 jabloní, 653 hrušní, 77 třešní a
višní, 1503 švestek, 16 ořešáků, 6 angreštů a 7 keřů malin.
21. května se přihnala velká bouře, při níž blesk udeřil do dvou
č. p. a to vedle sebe sousedích 5 a 6 a v obou staveních zabil
hospodářská zvířata.
6. července 1920 byla v Cehnicích založena Tělocvičná
jednota SOKOL. Zapsáno do ní bylo 85 členů. Následně
již 8. srpna byla uspořádána I. sokolská slavnost. Na ní
bylo předvedeno několik sportovních vystoupení, která měla u
diváků veliký úspěch. Slavnost konala se na zahradě p.
Záveského a zúčastnily se jí tělovýchovné jednoty i ze
Strakonic a Štěkně. Poměrně velké množství Sokolů bylo
přítomno již v nových sokolských krojích.
V cehnické kronice je rovněž uveden seznam mužů, kteří byli
nuceni narukovat a zúčastnit se I. světové války. Celkem jich
bylo dle dostupných údajů 62. Z toho 13 jich přešlo do Legií,
mnoho jich utrpělo různá zranění, někteří zůstali nezvěstní.
Bohužel, velká řádka jich na frontách padla. Jejich jména jsou
uvedena na pomníku v parku Pod rybníčkem.

1921 16. února bylo provedeno v obci sčítání lidu. K tomuto
datu bylo v obci 116 popisných čísel, 134 rodin, 707 obyvatel. Z
toho 341 mužů a 366 žen.
30. června byl vydán zákon o uvolnění hospodářské činnosti.
Znamenalo to, že byly zrušeny potravinové lístky a mlynáři,
pekaři, obchodníci i zemědělci mohli prodávat volně své
výrobky.
Během světové války byl ve všech zemích nedostatek piva.
Bylo to zapříčiněno tím, že byl nedostatek ječmene na výrobu
sladu. Ten musel být odváděn na frontu do vojenských
zásobovacích skladů. Z toho důvodu bylo pivo vařeno po
domácku, na černo. 14. 12. však byl vydán zákonem zákaz
vaření piva po domácku. Při porušení tohoto zákona byly
udělovány přísné pokuty. Zároveň s tímto byl vydán i zákaz
pěstování tabáku.
30. července tohoto roku vyhořelo nově postavené stavení č. p.
16, p. Hesouna. Nikdy se nezjistila příčina požárů.
V srpnu bylo pořádáno v obci první veřejné cvičení
Tělocvičnou jednotou SOKOL. Toto se uskutečnilo na
zahradě p. Šipana č. p. 8.
V tomto roce zakoupila obec Cehnice 80 kusů stromů třešní a
tyto vysázela na pole Na vinici. / tato třešňovka přetrvává až
dodnes, po obou stranách lesíka Na vinici/.

