
Kozly - strucne dejiny obce

V

Vesnice Kozly se naleza pfiblizne 6 Mlometra od Ceske Llpy. Rozlozena je na jiznim upati
horskeho hfebene Kozel, jehoz nejvyssi bod saha do nadmofske vysky 596 metra. Naze'v hory je
nepochybne ceskeho puvodu.

Obec byla v pramenech prvne zminovana k roku 1371 a to v kniMch prazske arcidieceze (Libri
erectionum), kde se uvadi poplatnost vuci dekanskemu kostelu sv. Petra a Pavla v Ceske Lipe
(censum in Kosla).

V popisu novozameckeho panstvi z roku 1455 je ves uvadenajakojeho soucast a zustalo to tak az
do konce feudalni ery. Pfi zkoumani nejstarsich cest v severnich Cechach byla hledana take trasa
tzv. ,,Zebnicke cesty," totiz spojeni od Litomeric na Labi smerem na Sebnici v Sasku a dale ke
zdrojum soli v Durynsku. Soudi se, ze vedla ubocim Kozlu a to od Kravaf na Tanecek a u Bof etina
sestupovala k Jezve a dale mifila na Horn! Polici, Zandov a Ceskou Kamenici. Od doby Karla IV se
menila orientace na zdroj soli ze severu na sul ze Solnohradska a Bavorska, ktera k nam byla
dopravovana po Zlate stezce, takze spojeni bylo pozvolna opousteno.

Z roku 1599 pochazi zapis v Deskach zemskych ohledne majetku novozameckeho panstvi, jehoz
hranice byly vte dobe vizitirovany. Cesky test rika ... „ odtud nas vede skrze ves Kozlow, kteraz
nalezi novemu Zamku, na horu, az na vrch, do lesa, kteremu rikaji Kozlj vrch."

Ve vesnici byl dvorecJehoz drzitel byl asi lenikem panu na Novem Zamku, z nichz
nejvyznamnejsi byly pfed tficetiletou valkou Vartemberkove a po ni Kounicove. Vlastiveda
Ceskolipska redigovana Franzem Hantschlem v roce 1911 uvadi, ze onim puvodnim dvorcem byla
usedlost cp. 41. Podle zaznamu prazske svatovitske kapituly byl dvorec asi v roce 1620
rozparcelovan mezi sedlaky.

Prvni nas danovy soupis Berni rula z roku 1653 uvadi, ze v obci bylo 17 sedlaku, 5 chalupniku a 8
domkafu. Zda se, ze tyto pocty jsou pfiznivym zjistenim, ze totiz vesnice, vzhledem ke sve poloze
stranou od hlavnich cest, zustala usetfena dopadu tricetilete valky.

V polovine 19. stoleti, v roce 1848, vykazuje socialni skladba obyvatelstva jiste vyznamne zmeny.
Sedlaku bylo 19, zatimco ctyfi vlastnici pudy byli oznaceni jako ^ahradnici," coz bylo vlastne
totez jako chalupnici. Ve vsi bylo 51 domkafu. Znamenalo to, ze existoval jisty pfebytek
obyvatelstva, ktery odchazel za praci co mest, zvlast§ do Ceske Lipy.

Podle scitani lidu v roce 1900 zilo v Kozlech v 92 cislech popisnych celkem 342 obyvatel. Zivili
se polnim hospodafstvim, chovem dobytka a pestovanim ovoce. Cast zdejsich domkafu si
opatfovala vydelek sezonni praci zednickou ci tesafskou. Odchazeli zjara do ceskeho vnitrozemi,
kde se nechali najimat jako nadenici a vraceli se na podzim domu. Tito lide se naucili castecne
cesky, ale hlavne si oblibili obycejna ceska jidla napf. vdolky, buchty nebo knedliky se svestkami.
Take je zkomolene cesky pojmenovavali, tfeba ,,wdolken nebo bochtel."

Jedinou historickou pamatkou byla kaple sv. Prokopa. Mezi Ustekem, Verneficemi a Ceskou
Lipou byl tento svetec velmi obliben. Kapli postavil v roce 1820 hospodaf Stefan Wenzel. Neni to
dosud prokazane, ale mohlo by jit o pfedka pozdejsiho obchodnika kuzemi v Ceske Lipe a zdejsiho
iniciativniho radniho.

Do kaple venoval oltarni obraz sv. Prokopa abe Franz Hocke (1778-1849), zdejsi rodak vyznamny
cesky mineralog. Obraz byl ranou praci pozdejsiho slavneho ceskeho malife Vilema Kandlera
(1816-1896), rodaka chrastavskeho, s jehoz dily se setkavame na prazskem Hrade a tfeba tez v
Zakupech,

Prvni skola v obci byla v jedne svetnici usedlosti cp. 41, kde pry vyucoval vyslouzily desatnik
cisafske armady. V roce 1717 byl pro skolu postaven dfeveny domek. Roku 1899 byla skola
vybudovana z cihel. V te dobe ji navstevovalo asi devadesat deti.

S Ceskou Lipou byla vesnice spojena silnici postavenou v roce 1908. Pro vetsinu udalosti od
prvni svetove valky chybi pro Kozly archivalie. Po roce 1949 zde vzniklo JZD, ktere v polovine
padesatych let bylo velmi agilni, brzy vsak upadlo.
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