1912
V tomto roce uspořádal cehnický Čechoameričan František
Hrubý, dne 1. srpna, veliké koncertní představení, ve kterém
vystoupila celá jeho rodina. Tento koncert sklidil obrovský
úspěch. 28. června se přihnala veliká bouře s krupobitím.
Následovala povodeň, při které nestačily vodu pobrat oba
mostové oblouky ne cehnickém potoce a voda se přelévala přes
státní silnici po obou jeho stranách.
1913
23. února se obecní zastupitelstvo na svém zasedání usneslo
opravit řádně cestu směrem na Radějovice tak, aby mohla být
přijmuta za okresní silnici. V tomto roce bojovala obec Paračov
za přemístění pošty do její obce. Při však prohrála a pošta
zůstala v Cehnicích.
1914
12. července tohoto roku byl v Cehnicích Župní hasičský sjezd s
následující Župní valnou hromadou. Byla to sláva nebývalého
rozsahu, s velkou účastí hasičstva i veřejnosti. Rozhodnutím ze
17. května povolilo obecní zastupitelstvo poštovnímu úřadu v
Cehnicích, že nemusí mít přední hodiny i v neděli odpoledne,
ale schránky na dopisy musí být vybrány a obsah řádně
odeslán. V březnu tohoto roku odkoupila obec od Lamberta
Mráze pozemek, na němž se nacházela studna zvaná Ratajka.
C. k. okresní hejtmanství ve Strakonicích nařídilo opatřit jí
dvířky a pumpou a tímto opatřením se stala studnou veřejnou.
/ Veřejnosti slouží dodnes/. V tomto roce byla vyhlášena 1.
světová válka. Prapůvodem jejího vyhlášení se stal atentát z
28. června na rakouského následníka trůnu Františka
Ferdinanda a jeho ženu vévodkyni Hohenbergovou. Smrtící
výstřely vyslal mladý bosenský student, vlastenec, jménem
Princip. V první vlně odvedenců do války odešlo z Cehnic 50
mužů. Mnoho rodin zůstalo bez živitele. V tuto dobu byla obec
nucena přijmout 45 uprchlíků z válečného území, byla rovněž
přinucena císařským rozhodnutím se o ně po všech stránkách
starat. Byli ubytováni v hostinci ve Žlabovně. Jednalo se
převážně o polské Židy. Na 11. prosince byl stanoven další

odvod branců z obce. Museli narukovat všichni muži narozeni v
letech 1878 až 1890. Jen málo jich nenarukovalo do války.
1915
Tento rok byl druhým rokem světové války. Všude panovala
bída a s ní spojený hlad. Stalo se tak poté, co c. k. mocnářství
nařídilo odvody obilí, brambor, masa a vlastně všech potravin
pro válečné vojsko. V obci byla nařízena c. k. Okresním
hejtmanstvím t. zv. chlebová komise, pověřená rozdělováním
moučných produktů a staráním se o ty, kteří už neměli co do
úst. V měsíci květnu už neměli chudí lidé vůbec co jíst. Obec
musela od velkých sedláků sebrat 15q obilí, nechat jej semlít a
postupně vydávat hladovějícím malé příděly. Ve škole bylo
zastaveno vyučování. Učitelé dostali nařízeno provést v obci
soupis veškerých zásob. Poté vydalo Okresní hejtmanství
nařízení, že na 1 osobu lze ponechat na den 30 dkg obilí.
Ostatní musela obec, za dohledu zvláštní komise, odvést do
Strakonic Válečnému obilnímu fondu. V měsíci červnu byl
stanoven nový odvod branců do války. Z Cehnic bylo odvedeno
dalších 10 branců. Celkem z obce už od počátku války
narukovalo 81 mužů. 24. června byli přinuceni jít k odvodu už i
18 letí chlapci. Ze 7 jich bylo odvedeno 5 do války. Dne 23.
srpna se konala vojenská prohlídka 43 - 50letých mužů, kteří
pak 20. prosince také rukovali do války. Počet těchto není v
kronice zaznamenán. Císařským nařízením ze dne 10. září bylo
nařízeno, že počínaje dnem 1. května 1916 bude v celé říši
platit letní čas. Následkem rekvírování ječmene pro vojenské
účely klesla výroba piva až na 50% předválečné výroby. Ceny
piva tak značně stouply.

1916
V tomto roce byla zima nezvykle mírná. Maximální mráz byl 6⁰C. Velmi často pršelo, což se projevilo neblaze na zasetých
ozimech. Následně pak na velmi malé sklizni obilí. Za to však
byla velmi dobrá úroda všeho ovoce. 17. ledna byl znovu
proveden odvod zbývajících 44 - 50letých mužů. Z nich bylo do

války odvedeno celých 90%. Nařízením c. k. ministerstva
císařství byl zabaven pro vojsko všechen oves a sedlákům
nařízeno místo něj krmit koně pýrem, který nutno řádně
vyprat, osušit a na drobno seřezat. V březnu tohoto roku byly
zavedeny chlebenky, bez nichž pekaři nesměli moučné výrobky
prodávat. V tomto čase se projevil také nedostatek tabákových
výrobků. Denní příděl byl 2 cigarety nebo 1 doutník.
Nedostávalo se i cukru. Byly zavedeny cukrovní lístky, na něž
mohla 1 osoba dostat pouze 1 kilo cukru na měsíc. 19. dubna
se konal soupis a sčítání lidu. V Cehnicích v tu dobu bylo 668
obyvatel. Z toho 284 mužů a 384 žen.V měsíci září byli povoláni
k odvodu teprve 14 - 16letí chlapci. Od 1. října byli nuceni se
zúčastňovat vojenských cvičení, aby byli připraveni narukovat
do války. V září byly rovněž nařízeny c. k. mocnářstvím 3
bezmasé dny v týdnu, a to v pondělí, středu a v pátek.
Bezmasé dny bylo nutno dodržovat, i kdyby na tento den
připadl jakýkoliv svátek. 5. října bylo rozhodnuto císařskou
radou, že do války musejí narukovat odvedení z ročníků 1866
až 1871 a později i ročníky 1884 až 1892. 21. listopadu v
podvečer došla na obec zpráva, že na zápal plic zemřel císař
František Josef I. Na trůně Habsburků zasedal plných 68 roků.
Na trůn zasedl v roce 1848. Vládnout začal válkou a válkou i
skončil jeho život. Nástupcem jeho se stal Karel Habsburský.
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