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Volné vyprávění, výpisky z kroniky
1973
23.2. byl pořádán masopustní průvod masek, prošel celou obcí a večer byla taneční
zábava. Pořadatelem byly společně TJ Sokol Cehnice a Čes. svaz žen.
23.2.
V tomto roce bylo znovu zprovozněno cehnické kino. Filmy byly promítány vždy o
pátečním večeru, od začátku května do konce října.
23.3.
23.4.V jar
V jarních měsících byla zahájena akce „Vybudování cehnického koupaliště“. Další
akcí bylo vybudování chodníků pří státní silnici, mezi ZDŠ a Mateřskou školou. Souběžně s touto
akcí byl upraven park před školou, vytrhán přerostlý živý plot, vybudována nová podezdívka pro
záhony a vysázeny v celé délce školy růže.
23.5.
23.6.V mě
V měsíci červenci byla provedena akce „Napřímení komunikace“ v zatáčce mezi
č.p.68 a č.p.82.
23.7.Soub
Souběžně byla vyasfaltována plocha na návsi v místě bývalého návesního rybníčku.
V rámci zlepšení vzhledu obce došlo k demolici bývalé staré cehnické kovárny.
23.8.
23.9.V to
V tomto roce se v Cehnicích narodilo 8 dětí a v obci bylo trvale přihlášeno 478 lidí.
Počet důchodců se zvýšil na 128.
23.10.
23.11.JZD
JZD v Cehnicích obhospodařuje 857 ha zemědělské půdy a má celkem 163 členů,
trvale pracujících je však jen 83.
23.12.
23.13.19o
V tomto roce byla zahájena jednání o sloučení obcí Cehnice a Dunovice. Ustavující
schůze zvolila pro obě obce název MNV Cehnice a proběhla 21. ledna 1974. Předsedou nového
MNV se stal František Havlík a tajemníkem Josef Kroupa. Dunovice zastupovali v radě MNV
František Kautman a Jiří Votava.
23.14.
23.15.V to
V tomto roce byly výnosy obilovin v místním JZD následovné (uvedeno na 1 ha
zem. půdy):
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23.20.
23.21.V ro
V roce 1974 byly v Cehnicích provozovány 3 prodejny a sice smíšené zboží –
vedoucí Jiřina Píchová, pohostinství – vedoucí Josef Staněk a textil, který vedla Jaroslava
Houdková.
V tomto roce byla zkolaudována stavba nově vybudovaného koupaliště, které bylo postaveno v Akci
Z.
V tomto roce se v Cehnicích narodil rekordní počet dětí. Celkem jich za jeden rok přibylo 18.
Dle průzkumu bylo v roce 1974 v Cehnicích 44 automobilů a v Dunovicích 12.
23.22.
23.23.

