1850
V tomto roce byla zrušena robota, ze které se však musela
všechna popisná čísla vykoupit. Tato povinnost se týkala
sedláků, chalupníků ale i domkařů. Nejvíce za tuto vymoženost
zaplatili majitelé č. p. 11 mlýn a to 33 Zl. 11 Kr. Nejmenší
hodnota ,za kterou se bylo možno vykoupit činila 63 Kr.V tomto
roce museli paračovskému faráři zaplatit vánoční koledu ,a sice
sedláci po 3 Kr. týdně. Za chudé děti platila tento poplatek
obec.
1856
26. července tohoto roku nařídilo sl. c. k. místodržitelství v
Praze platit učitelům za každé dítě v 1. třídě 2 Kr., v dalších
pak2, 5 a 3 Kr. týdně. Za chudé děti platila tento poplatek
obec.
1863
Obecní zastupitelstvo rozhodlo o přístavbě bytu k stávající
škole. Celkové náklady na tuto stavbu činily 3. 064 Zl.
1864
V tomto roce podali žádost dunovičtí občané na odloučení své
obce od Cehnic. Okresní hejtmanství však jim nevyhovělo a
tato žádost byla zamítnuta.
1865
Tento rok se nesmazatelně zapsal o paměti lidí v obci. Obec
byla dvakrát postižena velkým požárem a téměř celá vyhořela.
V měsíci dubnu vyhořela horní část obce, od Záveského až k
Žlabovně a v měsíci říjnu pak dolní část od mlýna /č. p. 11/ až
k Staňkovi č. p. 20 / dnešní Pneuservis p. Kašpírka/.
1869
V tomto roce došlo k rozorání obecních drah nad rybníkem Třtí,
směrem ke Kostelíku. Rozhodnutím obce byl ustanoven obecní
hajný. Za tuto službu pak dostával od velkých gruntovníků v
době sečení sen od každého nůši sena, od menších pak 1 až 3

měřice obilí na zimu. Od velkých gruntů od každého 1 věrtel
žita. Tuto povinnost kontroloval a zapisoval starosta obce. V
době žní při nočních protipožárních hlídkách museli být
hajnému nápomocni při jeho službě vždy 2-4 stanovení
občané.
1880
Rok tento se vyznačoval tím, že byla dobudována cehnická
škola. Byla otevřena 3. třída. Při otevření této třídy byla také
ustanovena povinnost paračovskému faráři docházet a vyučovat
zde náboženství. Ne jeho požadavek, aby pro něho byl posílán
povoz, obec odpověděla záporně a tak musel docházet pěšky.
Za tuto povinnost mu obec cehnická platila 30 Zl. ročně.
1884
13. července tohoto roku byl v Cehnicích založen hasičský sbor
o síle 32 mužů. Okresní hejtmanství uložilo obci upravit cestu k
Číšti a to tak, aby vyhovovala a mohla být přijmuta za okresní
silnici.
1886
Začátkem roku byl založen v Cehnicích Spolek veteránů. Nikdy
však nezahájil aktivní činnost.
1887
17. června v 5 odpoledne vypukl požár v č. p. 53 / bývalý dům
p. Janoutové/ a spolu s ním vyhořel celý střed obce. Celkem
lehlo požárem 17 popisných čísel. 9. dubna tohoto roku byla
založena při obecní škole zahradnická školka pro pěstování
stromů. Pro tento účel byl najmut pozemek od panského statku
Na podzámku.
1890
Od 1. do 5. srpna postihly obec obrovské bouře. Následkem
toho přišla veliká povodeň, která způsobila mnoho škod na
polích i budovách. Voda vnikla dokonce až do školní budovy.

1891
V tomto roce byla převzata cesta k Čejeticům okresním
hejtmanstvím za vlastní a následkem toho stala se silnicí
okresní. Obec cehnická však musela ještě dodat k následným
úpravám 50 hromad štěrku. 30. července 1891 c. k. Zemská
školní rada povolila otevření IV. třídy v cehnické škole.
Důvodem byl tříletý průměr žáků v počtu 293. Zároveň s tímto
povolila i zřízení třetího učitelského místa. 1. ledna proběhlo
sčítání lidu. V Cehnicích v té době bydlelo 775 obyvatel, z toho
398 mužů a 377 žen. Obec tehdy měla 113 domovních čísel, v
nichž bydlelo 141 rodin.

1892
1. ledna tohoto roku došlo k rozdělení cehnických drah Za
dvorem a Nad skálou a také v části zvané Trhanice. Při tomto
dělení obec získala rybník Šár s přilehlými pastvinami a kníže
Windischgratz vrch Nad skálou a pastu kolem lesa.
1893
V tomto roce postihla po Masopustě 17 osob neznámá choroba.
S touto nemocí si nevěděli rady místní lékaři, a proto museli být
povoláni specialisté až z Vídně. Ti zjistili, že touto nemocí je
tzv. Trichinoza, původem ze špatně vyuzených šunek. Na tuto
nemoc 2 občané zemřeli. V tomto roce na podzim nechal kníže
Windischgratz vysázet získané pastviny Nad skalou a Trhanice
lesem. Zároveň obec vysázela ovocné stromy po obou stranách
silnic k Čejeticům a Paračovu.
1898
V uvedeném roce nechala obec vystavět hasičskou zbrojnici na
pozemku u č. p. 22. Tato byla zdemolovaná koncem minulého
století. Nahradila ji nová budova na místě zavezeného rybníčku
v místě, které naši předkové nazývali "V koutech".

1899
V Paračově byla zahájena stavba farní budovy. Cehnická obec
odmítla tuto stavbu spolufinancovat. Rozhodnutím okresního
hejtmanství byla však přinucena se finančně na této stavbě
podílet.
1900
V tomto roce bylo provedeno nové sčítání lidu a majetku. V obci
bylo 114 č. p., 150 rodin a 708 obyvatel. Dále bylo napočítáno
65 koní, 524 hovězího dobytka, 181 prasat, po pěti kozách a
ovcích, 210 husí, 1403 slepic a 48 úlů včel.
1901
Dne 10. června se přihnala veliká bouře s krupobitím. Blesk
udeřil do zámku, ale škodu nezpůsobil. Za to ale vyhořela č. p.
4 a 112 / dnes Řehoř Miroslav/ a č. p. 68 / dnes Štros
Vladimír/. 11. června pak vypukl požár v č. p. 7 / dnes
Hvězdovi / a od něho vyhořela celá část obce zvaná Na
račanech č. p. 5, 6, 83, 84, 85, 86, 87, 88 a 99. 28. listopadu
pak vyhořel mlýn č. p. 11 / dnes p- Půlpytlová /.
1902
V tomto roce byla na návrh obecního zastupitelstvy a po
schválení c. k. Zemského finančního ředitelství v Praze, zrušeno
vybírání mýtného při vstupu do Cehnic. Závora stála u č. p. 21
/ dnes pneuservis p. Kašpírka /. V Paračově bylo započato se
stavbou farní budovy. Obec byla nucena na tuto stavbu přispět
částkou 1.146 Kč. 1903 Přes cehnický potok byla v tomto roce
vybudována železná lávka v místě u staré kovárny / dnes již
neexistující.
1904
Od 2. do 9. září se konaly na cehnickém katastru velké
vojenské císařské manévry. Cehnicemi tehdy projížděl i sám
císař František Josef I.

1905
8. června, při veliké bouři, vyhořelo znovu po čtyřech letech
stavení č. p. 7 a s ním sousedící č. p. 8 / dnes již neexistující,
Mat. Šipana/.
1907
V tomto roce byla založena v obci Agrární strana, která čítala
52 členů. Důvěrníkem byl zvolen p. František Baloun.
1909
Dne 8. srpna tohoto roku byla založena v Cehnicích Kampelička
a ihned začala úřadovati.
1910
5. června byl pořádán v obci tábor lidu, na kterém k
zúčastněným promlouvali kníže Bukvoj a Rudolf Beran. V tomto
roce proběhlo i sčítání lidu. V Cehnicích bylo v tu dobu 114
domů, 662 obyvatel. Z toho 321 mužů a 341 žen. Dále bylo v
obci chováno 66 koní, 516 kusů hovězího dobytka, 366 prasat,
23 koz. Rovněž včelaři obhospodařovali 77 včelstev.
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