POLENSKO
kulturně historický a vlastivědný sborník
vydává Klub Za historickou Polnou
rediguje Jan Prchal a Mgr. Filip Plašil

zveřejněné články týkající se historie obce Zhoř a okolí:
ročník XI. č. 4/2002 (Václav Chroustenský z Malovar a Chroustenic
- správce polenského panství)
ročník XII. č. 1/2003 (Husitské opevnění „Šance“ u Stáje)
ročník XII. č. 3/2003 (Místní pověst o rybníku „Hrozný“)
ročník XIII. č. 1/2004 (Rod Czebranských, rytířů ze Zhoře na Polné)
ročník XIII. č. 2/2004 (Tvrz místních vladyků ve Zhoři)
ročník XIII. č. 3/2004 (O zaniklé osadě Nizov u Zhoře)
ročník XIII. č. 4/2004 (Složitá historie zhořského hřbitova)
ročník XIV. č. 1/2005 (Ve Zhoři opět žijí koně…)
ročník XIV. č. 2/2005 (Zhořská pošta – historie a současnost)
ročník XIV. č. 3/2005 (O cikánech na jamenském panství)
ročník XIV. č. 4/2005 (Spory poddaných s vrchností na jam. Panství)
ročník XV. Jedno č. 2006 (Z historie mládežnických spolků ve Zhoři)
ročník XVI. č. 2/2007 (Z obecních účtů na jamenském panství)
ročník XVII. č. 4/2008 (Hořké vzpomínání)
ročník XVIII. č. 3/2009 (Farnost zhořská – stručná historie)
ročník XVIII. č. 4/2009 (Sbor dobrovolných hasičů v Nadějově)
ročník XXI. č. 3/2012 (Zvony ve zhořské farnosti)
ročník XXIII. č. 1/2014 (Únor roku 1948 ve Zhoři u Jihlavy)
ročník XXIII. č. 4/2014 (Květnové události 1945 - Rumuni ve Zhoři)
Vydané publikace:
Kamenné kříže v katastru obce Zhoř
Farnost zhořská – historie a památky
Zhořská škola – historie a současnost
Staletá historie zhořské farnosti I. a II. díl
Stopadesát let obnovené zhořské farnosti (1859-2009)
Kaple sv. Václava u Nadějova (1929-2009)
autor článků a publikací: Jindřich Coufal

Poznámka:
O Zhoři bylo po roce 2000 vydáno již několik publikací. Pro zájemce z řad badatelů a ostatních
zájemců o regionální historii jsou k dispozici v archivu Klubu Za historickou Polnou na internetových
stránkách: www.kzhp.cz - nebo v prodeji: prodejna Linda – papírnictví – budova pošty, Husovo
náměstí Polná.

Dosud nevydané publikace:
Nedávná historie Zhoře – léta padesátá: násilná kolektivizace vesnice, likvidace
rolnického stavu, vystěhování rodin (rod Suků č.p. 1 ), veřejný soudní proces se zemědělci,
kteří odmítli tzv. Hospodářskou úpravu pozemků, dne 5. srpna 1951, uspořádaný na popud
místních funkcionářů trestní komisí JNV Jihlava (s. Pelikán).

Z historie Dobrovolného hasičského sboru ve Zhoři: na základě archivních
dokumentů, záznamů z matriky 20. župy Vozábovy, kterou vedl od r. 1938 Dr Kába a
výpovědí bývalých členů tohoto sboru (zejména náčelníka sboru v letech 1924-1948 Ludvíka
Koumara) mapuje nevydaná publikace záslužnou činnost této organizace pro obec. Zařazeny
jsou rovněž staré, dosud nezveřejněné; fotografie. Bohužel místní kroniku sboru, kterou jsem
četl v opise od Luboše Klimeše měl zapůjčenou František Chalupník. V současné době je asi
v držení jedné paní v Praze, jejíž prastrýc působil ve zhořské organizaci.
Zámek v Černé u Měřína – historie a současnost: renesanční zámek, který zde
nechal postavit koncem 16. století Jan Chroustenský. Tomu byl po roce 1621 konfiskován i
s rozsáhlým majetkem rudoleckého panství a předán Collaltům, italskému rodu, který
vlastnil i panství brtnické. Po roce 1918 byl objekt prodán rodině Pavlíčkové z Černé a ta ho
po zpětné restituci v roce 1995 prodává zlínskému podnikateli Beránek a spol. Tato
společnost (většinou z profesionálních hokejistů ) ho za několik milionů nechává
rekonstruovat a zřizuje zde jakési soukromné království s označením OWK (Other-WorldKingdom) – „Království jiný svět“ V tehdejší době šlo o největší masochistické centrum ve
střední Evropě, do kterého jsem měl trochu nahlédnout…

Skrytá církev v ČSSR v době totality: popisuje situaci římsko-katolické církve po roce
1945 a zejména její pronásledování po Únoru 1948, vznik tzv. skryté církve (podzemní, mlčící,
illegální) a snahy Státní bezpečnosti (StB) o její likvidaci. Je poznamenána tajnými
strukturami, které vybudoval v druhé polovině šedesátých let tajně vysvěcený biskup Felix
Maria Davídek – tajná svěcení jáhnů, kněží a biskupů východního obřadu. Rovněž zde
zachycena i moje účast v této organizaci, vysvěcení na jáhna dne 21. října 1972 (dubie
validum). Stalo se tak při společné mši v jednom bytě v Chotěboři. Světitelem byl tajně
vysvěcený biskup Ing Bedřich Provazník (od r.1992 farářem v Ostrovačicích a Veverských
Knínicích, v letech 1996 děkanem rosickým. Zemřel 4. února 2007 v Ostrovačicích, kde je
pohřben). Svěcení se zúčastnil i jeho generální vikář. V dalších kapitolách je zaznamenána
činnost i po roce 1990…

