Lhenicko a válka 1914 - 1918, některé detaily z rodiště i z bojiště
František Beneš - 3. jméno na pomníku padlým v 1. svět. válce.
Narozen 19. ledna 1887 Lhenice 156, padl při obraně vlasti dne 29. září 1915 Mrzli vrh, Julské Alpy (dnes Republika Slovenija,
Slovinsko). Záznam z vídeňského válečného archivu je také stručný: Franz Benesch, ERI (Ersatz-Reserve-Infanterist = povolán jako
náhradní záložník, pěšák), IR - 91 (Infanterie-Regiment Nr. 91), 8. F (Feldkompanie), † 29. 9. 1915 Mrzli vrh, *1887 Elhenitz,
Prachatitz, Böhmen. S dalšími vojíny českobudějovického pěšího pluku č. 91 (2. prapor, 8. polní setnina) je ve Slovinsku pochován na
vojenském hřbitově u obce Loče. Zahynul ve věku 28 let.
Františkovi rodiče byli: Otec Matouš Beneš, nádeník ve Lhenicích č. 156 (u Gregorů), syn Vojtěcha Beneše ze Zdenic č. 12 (dnes část
obce Nebahovy) a jeho manželky Barbory roz. Mastilové z Budkova, okr. Prachatice. Matka: Anna, dc. Tomáše Schnedorfera
chalupníka z Vadkova č. 27 a jeho ženy Marie roz. Havlové rovněž z Vadkova č. 23. K Františkovu rodnému městysi Lhenicím měli
bližší příbuzenské vazby předkové z matčiny strany už od roku 1831, kdy se do chalupy ve Vadkově č. 27 (Bolechů) přiženil její otec
Tomáš, syn vejminkáře Tobiáše Schnedorfera z Oujezdce (později Třešňový Újezdec).
Václav Trnka ml. - 71. jméno na pomníku padlým 1. svět. války.
Narozen 3. srpna 1884 Lhenice 34 (Prostředníků, Hulánů), padl (věk 31 let) při obraně vlasti 30. září 1915 Mrzli vrh, Julské Alpy
(Slovinsko). Záznam z vídeňského válečného archivu: Wenzel Trnka, RI (Reserve-Infanterist = povolán jako záložník, pěšák), IR 91 (Infanterie-Regiment Nr. 91), 6. F (Feldkompanie), † 30. 9. 1915 Mrzli vrh, *1887 Elhenitz, Prachatitz, Böhmen. Příslušník
pěšího pluku č. 91 (2. prapor, 6. polní setnina), pohřben Loče. Pan kronikář Tinhofer o něm správně poznamenal v Pamětní knize
Lhenic, že nastoupil k vojsku 26. 7. 1914, padl 30. 9. 1915, a že je pohřben na Malém Vrchu u Tolmína v Přímoří. Dnes můžeme jen
upřesnit název hory (ve slovinštině Mrzli vrh = Zmrzlý vrch, Mrazivý vrch), kde byl Václav v den smrti původně pochován na
provizorním horském hřbitůvku.
Václavovi rodiče byli: Josef Trnka, tkalcovský mistr, pocházel z rodové linie Trnků z domu č. 25 (Krotkých), konkrétně z rozrodu
obuvníka Josefa Trnky a jeho manželky Marie roz. Tinhoferové. Matka: Kateřina, dcera Jakuba Jaroše ze Lhenic č. 21 a jeho ženy
Barbory rodem Babůrkové ze Lhenic 28.
Filip Vrba - připomenut už v měsíčníku Moje Lhenicko, září r. 2012.
Narozen 23. srpna 1894 Vodice čp. 11 (chalupa Krystlů, zanikla), padl při obraně vlasti 28. září 1915 Mrzli vrh, Julské Alpy (dnes
Slovinsko). Téhož dne pochován v místě bojů na pohřebišti K. u. k. I/91 - Heldenfriedhof 6 Bg. (Hřbitov hrdinů) - Mrzli vrh. Zahynul
ve věku 21 let. Záznam z vídeňského válečného archivu dál uvádí: Vrba Filip, Landsturm-infanterist K. u. k. Infanterie-Regiment Nr.
91, Ersatzkompanie Nr. 3, (zeměbranec C. a k. pěšího pluku č. 91, první prapor, záložní setnina č. 3), *1894 Woditz, Prachatitz,
Böhmen.
Filipovi rodiče byli: Petr Vrba a jeho manželka Maruška roz. Petrovská. Filipův otec, děd i praděd pocházeli z nedaleké vsi Vrbice.
Z Filipových mladších bratří po válce vyrostli samostatně hospodařící malorolníci. Z nich pan Tomáš Vrba (*1897), kronikář, vedl
Pamětní knihu obce Vodice v letech 1951-1964.
Fotografie z interiéru kostelíka sv. Ducha na Javorci v Julských Alpách, nedaleko někdejšího bojiště. Jména těch, kteří přinesli své
vlasti oběť nejvyšší, jsou vypálena na dřevěných deskách z beden od nábojů. Desky se jmény renovované z dubového dřeva (říká se
jim Listy Knihy mrtvých), pokrývají celý vnitřní prostor kostela. František Beneš, Václav Trnka ml. (na snímku) a Filip Vrba jsou
mezi nimi. Ostatky více než tří tisíc rakousko-uherských vojínů z horských hřbitůvků Slovinci později pietně uložili na vojenském
místě posledního odpočinku u vesničky Loče.
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