Jindřich Coufal

Některé moje články a rozhovory s redaktory
zveřejněné v novinách
2995 – květen – Jihlavské listy:
„Nepřátelé nám zanechali jen dřevěné pistolky“ – vzpomínky na hry s Německými chlapci
„Takové uvítání jsme si nepředstavovali…“ – osobní prožitky dne osvobození na křižovatce u
Lipiny v roce 1945.
„Ještě mnoho vytrpíte, než budete chudí…“ – vzpomínky na besedu s ruskými vojáky (1945).
1998 – 28.7. – Jihlavské listy…
„Na věži poselství pro příští generace“ – článek o opravách farního kostela ve Zhoři.
2000 – 28. července – Jihlavské listy:
„Regionální historie mě zajímala vždycky“ – rozhovor s redaktorem Jiřím Varhaníkem o mé
práci obecního kronikáře.
2000 – 31. října – Jihlavské listy:
Dobu totality a ideologických zákazů Ochotnické divadlo ve Zhoři do dnešních dnů nepřežilo“
– rozhovor s Jiřím Varhaníkem o zániku divadla ve Zhoři.
2001 – 24. ledna – MF Dnes:
„Zhořská farní kronika nabízí zajímavé čtení“ – rozhovor s Ladislavem Vilímkem o kronice.
2003 – 15. srpna – Jihlavské listy:
„Svatá Markéta a svatý Vavřinec tu vyzvání dodnes…“ – o zhořských památných zvonech dle
mých informací zapsala redaktorka Klára Havlíčková.
2003 – 14. října – Jihlavské listy:
„Neviditelná tvrz ve Zhoři na Jihlavsku“ - dle mých informací zapsal Ladislav Vilímek.
2005 – 21. ledna - Jihlavské listy:
„Ad.. Neznámé, známé Jihlavsko – Zhoř“ – dodatek ke stejnojmennému článku Dr. Jaroše.
2005 – 6. května – Jihlavské listy:
„Rumunští vojáci ve Zhoři“ – o pobytu rumunské divize u Dobroutova,
„Zapomenutý pomníček u Meziříčka“ – tragický osud partyzána Josefa Šrámka.
2005 – květen - Polenský zpravodaj :
„Květnové události roku 1945 ve Zhoři“ vzpomínky na dny osvobození.
2005 – 19. července – Jihlavské listy:
„Ad.. Neznámé, známé Jihlavsko – Stáj“ - o kříži na stajské křižovatce.
2006 – 21. srpna - Deník Vysočina:
„Čerstvá kronika voní po octu…“ – rozhovor s redaktorkou M. Hrozkovou o práci kronikáře.

2007 – 9. února – Jihl. listy:
„Ad…. Hledáme osobnosti našich obcí – Arnolec (dodatek k článku V.Holubáře o P.
Toufarovi)“
2008 – 4. ledna – Jihlavský deník:
„Památné zvony šest stolení vyzvání ve Zhoři…“ – J.C. o zhořských zvonech.
2008 – 22. srpna – Jihlavské listy:
rozhovor s redaktorem D. Kratochvilem o událostech obce Zhoř
2008 – 26. srpna – Jihlavské listy:
„Rok 1968 – události ve Zhoři na Jihlavsku“ – podrobný popis různých akcí ve Zhoři.
2008 – 12. prosince – Jihlavské listy:
„Historii pro budoucí generace tvoří i Jihlavské listy“ – rozhovor s redaktorem Davidem
Kratochvílem o mé kronikářské práci“.
2009 – 9. ledna – Jihlavské listy:
„Rok 1918 – průběh událostí ve Zhoři“ – článek o vzniku ČSR a ohlasy ve Zhoři.
2009 – 3. března – Jihlavské listy:
„Nastala zima, v poli byl klid…“ – rýmovačka o událostech v únoru roku 1948 – lidová
vesnická tvořivost.
2009 – 11. a 12. července – Jihlavské listy:
Výstava o historii obce a farnosti – různé články a rozhovory…
2010 – 19. března – Jihlavské listy:
„Mimozemšťané přistáli i u Zhoře“ – popis podivného úkazu na křižovatce u Lipiny.
2010- 5. listopadu – Jihlavské listy:
„Kam jsme to až dospěli …“ – o volbě do zastupitelstva obce Zhoř a zejména starostu?
2011 – leden - Polenský zpravodaj – rozhovor o kronikářství – Klub za histor. Polnou
2011 – duben – Polenský zpravodaj – pokračování v rozhovoru – Jan Prchal
2014 - 8. dubna – Jihl. listy : „Životopis generála Jaroslava Malce“
2014 - 22. dubna ¨- Jihl. listy: “Pečetidlo obce Stáj z roku 1668 se nacházelo v pozůstalosti
na půdě“

Základní škola Zhoř:
na pozvání tehdejšího ředitele školy Jaroslava Roha jsem v devadesátých letech min. století docházel do této
školy přednášet žákům vyšších ročníků v rámci předmětu „vlastivěda“ o regionální historii (osídlování této části
Vysočiny ve 12. století, činnost benediktinského kláštera v Třebíči a jeho proboštství v Měříně, historické
památky v naší farnosti – kostel, památné zvony na věži farního kostela, krypta v presbytáři, kaple v okolních
obcích, zaniklá tvrz a hospodářský dvůr, majitelé zdejšího panství a j.). Překvapil mě zájem žáků o toto téma.
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Ve snaze presentovat naší obec na veřejnosti prostřednictvím sdělovacích prostředků
jsem již v dubnu roku 2008 navázal spolupráci s tímto rozhlasem. V květnu t.r. mě navštívila
redaktorka Monika Pytlíková, která nahrála můj rozhovor o dějinách farního kostela sv.
Markéty, památné zvony na věži, záhady hřbitova za vsí dočasně založeného v roce 1785 a
zde nalezené rakve při stavbě domu čp. 56 aj. Odvysíláno 8. dubna 2008 ve 14,20 hod. Další
návštěva redaktorky Ivany Jelínkové počátkem května roku 2008 se kterou jsem zaznamenal
další regionální události: zejména dějiny sousední obce Rybné, tzv. Královská cesta – silnice
z Polné na Kamenici přes křižovatku Zhoř – Lipina, kudy ujížděl „zimní“ král Fridrich Falcký po
prohrané bitvě na Bílé Hoře v roce 1620 dál na Moravu. Na místě jsem ji ukázal hroby dvou
německých vojáků zbraní SS, kde byli pohřbeni 9. května roku 1945 po přestřelce
s příslušníky Rudé armády. (Vysíláno 5. května 1908 ve 14,20 hod.) Další moje reportáž o
zaniklých mlýnech a mlynářích v našem regionu (v zaniklé vsi Nizová, v Jersíně, mlýn
Jeřábkův aj.) byla vysílána ve 14,20 hod. dne 20. června, 23. června 2009 pak pověsti o
Hejkalech v blízkém lese Ochoza. Dne 15. dubna roku 2009 mě navštívila další redaktorka
rozhlasu Region Irena Šarounová, se kterou jsem do záznamníku namluvil další reportáže o
Husitech – údajné tábořiště u Stáje (vysíláno 12. dubna), o lesní boudě v lese Ochoz, kterou
prý dříve používali Hejkalové, ale i v nedávné době, v roce 1944, paradesantní skupina
vyslaná z Anglie zvaná Calcium (vysíláno 13.září 2009 a několikrát opakováno) a 21. dubna
reportáž o Husitech ve Zhoři (jméno rodu Dohnal) aj.)
Všechny pořady byly vysílány i v opakované formě v rámci programu „Toulky Vysočinou“
v neděli od 10,00 hod. a v opakované formě každé úterý od 14,20 hodin.
Krom toho využívám pořadu „Písničky pro Vysočinu“, abych nechal zahrát několika
známým k různým rodinným událostem. Tato písničková přání rediguje Naďa Urbánková a
Jarda Hypochondr.

