Lheničtí obránci Transsibiřské magistrály 1918 - 1919
Koncem roku 1917 bylo v ruských legiích 38 500 našich dobrovolníků. Po uzavření německo-sovětského míru v Brestu Litevském (březen 1918) opustily čs. jednotky Ukrajinu
a přes Sibiř se měly postupně přesunout do Francie. Po přepadech čs. transportů na magistrále došlo k bojům našich legií s Rudou armádou i německými jednotkami na Sibiři
a v Povolží. Ty trvaly až do konce úplné evakuace čs. jednotek z Ruska přes Vladivostok,
odtud loděmi do Ameriky a Evropy. Koncem r. 1918 se počet čs. legionářú v Rusku zvýšil
na 61 000. Do Čech se během r. 1920 vrátili také tito čtyři:
Legionář Karel Stehlík *31. 10. 1891 Lhenice čp. 10, Mydláříčků,
syn Václava Stehlíka, koželuha v domě čp. 10 a jeho paní Albíny roz. Noskové. Počátkem války mu bylo 23 let,
rukoval ze zálohy jako četař c. a k. 40. pluku polního dělostřelectva. Zajat Rusy 18. 1. 1915 na haličské frontové
linii u vsi Jablonka. Do čs. legií se přihlásil 1. 3. 1917 v zajateckém táboře Lužkovka (Jekatěrinská gubernie),
přijat 4. 6. 1917 a zařazen v hodnosti vojína k 1. střeleckému pluku. S útvarem se účastnil také bojů při obraně
železničního uzlu Bachmač 8.-13. 3. 1918 proti německým jednotkám generála von Linsingen, útočícím ze severu od žel. stanice Gomel. Od jara 1919 přidělen v hodnosti mladšího ohněstrůjce u 1. divizního velitelství dělostřelectva k ochraně sibiřské magistrály na úseku Krasnojarsk - Irkutsk. Demobilizován 23. 4. 1920.
Legionář Josef Mügl *10. 3. 1891 Lhenice čp. 195,
syn Josefa Mügla, tkalce a Anny roz. Bolechové ze Lhenic 119, Pavelků. Ženatý od r. 1915 s Marií r. Špilauerovou v Praze Smíchov. Vojín c. a k. 29. zeměbraneckého pěšího pluku, rukoval do jeho kasáren v Budějovicích
na Radeckého třídě (dnes Žižkova ul., kousek od nádraží). Zajat Rusy počátkem srpna 1916 na haličské frontě u
západoukrajinské vsi Koňuchy. Do čs. legie vstoupil náborem 7. 8. 1916 v zajateckém táboře Darnica (Voennopolnyj lager Darnica, na levém břehu Dněpru 13 km od Kijeva). Zařazen k 1. střeleckému pluku v hodnosti vojína, účastník bojů při obraně magistrály v prostoru Kursk – Vladivostok. V hodnosti desátníka 3. střeleckého
pluku demobilizován 17. 8. 1920.
Legionář Tomáš Kalíšek *12. 12. 1884 Lhenice čp. 100, Martínků u rybníka,
lhenický listonoš, syn tesaře Bartoloměje Kalíška, domkáře ve Lhenicích 100 a Anežky roz. Schneedorferové
z Vadkova. Stejně jako Josef Mügl rukoval do Budějovic jako vojín c. a k. 29. pluku zeměbranců. Zajat na blíže
neurčeném místě fronty v Karpatech 10. 2. 1915. Tři a půl roku strávil v Omsku, v jednom z největších jihosibiřských pracovních lágrů na pravém břehu řeky Irtyš. Do legií se přihlásil 19. 9. 1918, přijat 15. 10. 1918. Zařazen jako vojín k záložnímu, pak ke 3. střeleckému pluku, který operoval u Nižního Tagilu a od jara 1919 bránil
Transsibiřskou magistrálu u města Irkutsk. Z Vladivostoku se pak 12. 3. 1920 s ostatními legionáři v 19. transportu vydal lodí „Madavasta“ na dlouhou cestu domů. Do Prahy dorazil 21. 4. 1920, demobilizován 12. 10.
1920. Mapu trasy jeho návratu nazvanou „Cesta mořem čsl. vojsk.z Vladivostoku do Evropy“ věnoval jeho syn
pan Jan Kalíšek z Prahy v květnu r. 2000 do Lhenic. Stala se vzácnou přílohou lhenické kroniky.
Legionář Filip Hudec *23. 8. 1894 Lhenice čp. 22, Policajtů,
syn Vácslava Hudce a Marie rodem Mühlsteinové. Povolán k 91. regimentu do Budějovic, přeřazen ale jako
vojín do služby na válečném poli k císařskému a královskému pěšímu pluku č. 75 v Jindřichově Hradci. Zajat na
haličské frontě u Dněstru 23. 6. 1915. Do legií byl přijat 15. 4. 1918 z východoukrajinského zajateckého tábora
Konstantinohrad (dnes Krasnohrad, Charkovská oblast). V hodnosti vojína přidělen k 7. střeleckému pluku zvanému Tatranský, s nímž se zapojil do bojů při ochraně trati Transsibiřské magistrály v úseku Novonikolajevsk –
Tomsk. Demobilizován 27. 11. 1920.
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