Volné vyprávění, autentické výpisky z kroniky
Vzhledem k poměrně velkému zájmu o téma výpisků z cehnické
kroniky uvedeme, na pokračování, seriál článků s originálními
citacemi zapisovatelů událostí. Věříme, že zaujmeme všechny
generace obce, neboť každý občan by měl znát dějiny a historii
místa ve kterém bydlí. František Štros.
Úvod
Úvodní písemný vklad nebo zápis do cehnické kroniky
vypracoval okresní sekretář, konservator kraje Píseckého a člen
více učených společností pan Augustin Česlav Ludikar, čerpajíc
ze starých spisů z let 18. století, které byly uloženy na obecním
úřadě v Cehnicích. / Všechny tyto dokumenty byly v nedávné
minulosti nezodpovědným rozhodnutím zničeny a spáleny/.
Založení kroniky v každé obci bylo nařízeno Národním
shromážděním, které o tomto rozhodlo 30. ledna 1920.
Vedením kroniky Cehnic byl pověřen obecním zastupitelstvem,
jeho rozhodnutím ze dne 4. 2. 1922, starosta obce pan
František Záveský.
Nutno však poznamenat, že vůbec první záznamy o dění v
Cehnicích byly zaznamenány již od roku 1838.
Následující údaje jsou vypsány slohem poplatným době a
přesně tak, jak jsou v kronice uvedeny.
Část polohopisná a statická
Obec Cehnice rozkládá se západně od úpatí vrchu Jalovčí a
Kostelíka v údolí po obou stranách potoka Cehnického. V této
době čítá 780 obyvatelů a 113 obytných domů.
Uvedená površí náleží k předhoří Šumavskému, kteréž se ve
dvou pásmech mezi řekou Blanicí a mezi řekou Volyňkou
souběžně s horami pohraničnými od severozápadu k
jihovýchodu táhne. Nejznačnější prostranství tohoto pásma
vyplňují chlumy mezi potokem Cehnickým a řekou Blanicí.
Výšiny u Cehnic k útvaru prahornímu přísluší, nacházíme zde
mladší útvar třetihorní se značným slojem hnědého uhlí, z

něhož se zde delší dobu kamenec luhováním vyrábí. Toto uhlí
smíšené jest s rozličnými zeminami a k palivu se nehodí.Na
podzim roku 1847 počal zde Jan Staněk, občan z Radějovic,
uhlí vrtáním hledati v lokalitách na Hůrkách a na Skřemení, což
se setkalo v krátké době s dobrým výsledkem. Když J. Staněk
kutacího práva nabyl, zřídil na Hůrkách šachtici s Havírnou. Po
shledání, že vytěžené uhlí k palivu se nehodí / dřevek nebo
lignit/, začal z něho Staněk v oné havírně kamenec luhovati. Z
počátku se vyrábělo měsíčně až 90 centů čistého kamence,
později pak až 1200 centů ročně. Tato výroba trvala 28 let.
V roce 1882 sestoupil se v obci kruh pokročilých občanů k tomu
vážnému účelu, aby činili přípravy ku zbudování chrámů Páně v
Cehnicích, k čemuž je jim vytrvalosti, Božího požehnání a
šťastného výsledku přáti. S požehnáním pátera Antonína
Heisera bylo učiněno několik sbírek. První seznam příspěvků k
tomu účelu pořádanému se datuje 28. ledna 1882 v plesu " U
Vítů". Sebráno bylo 48 zlatých a 40 krejcarů.
Poznámka: jiné údaje zatím o skutečnosti, proč v Cehnicích
následně kostel vystavěn nebyl, zatím nalezeny nebyly.
Doufáme, že v budoucnosti nějaké záznamy objevíme.

