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KOZÁROV 

 

KAPLE, ZASVĚCENÁ SVATÉ ANNĚ A SVATÉMU JÁCHYMOVI 

 

 HISTORIE 

 

V Kozárově na návsi stávala malá zvonička se šindelovou stříškou a dřevěnou věžičkou. Její 

stáří nelze doložit. Byl v ní zavěšen zvon, který v roce 1887 odlil Vojtěch Killar z Brna. Vážil 

54 kg, průměr 48 cm a měl jasný zvuk. Na zvonu byl vyryt obraz svatého Floriana. Z nařízení 

ministerstva války byl zvon sejmut a odvezen k vojenským účelům 8.2 1917. Sejmutí zvonu 

provedli pan Moráň a pan Macků z Lysic za přítomnosti místních občanů. Ministerstvo války    

za něj zaplatilo 216 Kč. 
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STAVBA NOVÉ KAPLE 

 

Nová kaple byla postavena za zvláštních okolností. Dne 26.července 1911 na svátek svaté Anny 

byla od blesku zapálena zemědělská usedlost číslo 10. pana Antonína Špačka. Oheň se rozšířil   

po celém stavení takovou rychlostí, že se již přivolaným hasičským sborům z Bedřichova, 

Rašova, Strhařů, Brumova, Dlouhé Lhoty a Černovic nepodařilo oheň uhasit. Jen stěží byl 

vyveden dobytek, vše lehlo popelem. 

Anna Špačková, manželka Antonína Špačka chtěla na památku neštěstí a k poctě své patronky 

postavit u svého domu malou kapličku se sochou svaté Anny. V roce 1912 objednali manželé 

Špačkovi od sochaře Josefa Rifessera z St. Ulrich, v Grödenu v Tyrolsku sochu sv. Anny 

s malou Pannou Marií. Prozatím byla umístěna v chrámu Páně sv. Mikuláše v Bedřichově, než 

pro ni v obci bude vystavěn důstojný stánek. Přičiněním Antonína Špačka, tehdejšího starosty 

obce bylo usneseno, že se nová kaple postaví na místě tehdejší zvoničky. Ta již byla velmi sešlá. 

Před ní stály čtyři stoleté lípy, z nichž dvě ohrožovaly okolí. Mezi lipami prý stál velký dřevěný 

kříž s Kristovým tělem z plechu a s andělíčkem, jak chytá z rány Spasitelovy z pravé ruky krev  

a dole je bolestná Panna Maria. Kříž zhotovil pan Slavíček ze Zhoře v roce 1877. Obecní výbor 

se dne 2. července 1912 usnesl, že polovinu nákladů na stavbu kaple ponese obec (vykácí se kus 

obecního lesa) a zbytek uhradí kozárovští obyvatelé. Rozpočet na stavbu činil 1432 korun. 

V únoru 1914 byly skáceny lípy a 15. června se započalo se stavbou kaple, kterou řídil 

kozárovský rodák František Holcner, zednický mistr z Olešnice. Než mohla být stavba kaple 

dokončena, začala 2. srpna 1914 první světová válka. Když tesaři dávali vazbu, byla vyhlášena 

mobilizace a práce na stavbě kaple byly přerušeny. Kapli dostavěl v září 1919 zednický mistr 

pan Vincenc Holcner z Kozárova číslo 27. 

 

SVĚCENÍ KAPLE 

 

14. září 1919 byla kaple vysvěcena a zasvěcena svaté Anně panem děkanem Františkem 

Minaříkem z Lomnice za účasti kněží P. Františka Krejčího, faráře z Bedřichova, P. Františka 

Krchňáka faráře z Lysic a P. Františka Martínka, kaplana z Lomnice za účasti velkého počtu 

obyvatel ze širokého okolí. Zároveň s kaplí byl posvěcen zvon, nese jméno českého světce       

sv. Václava (odlil pan Maňoušek v Brně Husovicích za 830 korun) a kříž u kaple.   

Nápis: „Svatá Panno Maria oroduj za nás. Viz co z lásky trpěl Bůh! Bys byl nebi zachován, 

mučen byl a křižován. Splácíš vděkem lásky dluh? L.P. 1915“.  

Při svěcení účinkovala kapela z Bedřichova. 

 

INTERIÉR KAPLE 

 

Dne 31. července 1921 byly v kapli posvěceny sochy Neposkvrněného Srdce Panny Marie         

a Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, které darovala rodina Špačkova. Sochy byly pravděpodobně 

zakoupeny opět u pana Josefa Riefesera v Grödenu v Tyrolích. Byly umístěny vedle oltáře       

na ozdobných držácích. Socha svaté Anny s malou Pannou Marií je postavena na svatostánku. 

Pod ní vedle svatostánku jsou z obou stran andělíčci.Levý má ruce na prsou a pravý sepjaté.  

Před sochou sv. Anny je na svícnu připevněno věčné světlo.Na antipendiu je vyšitý nápis 

„Svatá Anno Oroduj za nás“. Na oltáři jsou čtyři kovové svícny. Na kúru je umístěno 

harmonium.   Na stěně kúru visí velký obraz Anděla strážce. V kapli jsou ještě velké obrazy sv. 

Antonína s Ježíškem v náručí – vpravo a vlevo je stejně veliký obraz sv. Josefa s Ježíškem 

v náručí. Před nimi jsou další obrazy Panny Marie Pomocnice vlevo a sv. Terezie vpravo 

20. července 1931 byl v kapličce posvěcen kříž, umístěný pod kůrem vpravo a vlevo                

na ozdobných držácích je dřevěná soška Panny Marie, zhotovená v roce 1975 panem 

Vincencem Holcnerem z Kozárova a namalovaná panem Juliem Gebrianem z Lysic. Namaloval 

také růžové keře, obraz svaté Anny a obrázek na kapličce.                                                                                      
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Pro kapli v Kozárově byla pořízena křížová cesta. Posvětil ji 8. března 1973 letovický děkan    

P. František Krchňák. Pro případné vyblednutí barevných pohlednic je do každého zastavení za 

lepenkou vložen náhradní obrázek. 

Okolo soch Svaté Anny, Neposkvrněného Srdce Panny Marie a Nejsvětějšího Srdce Ježíše 

Krista zhotovil pan Vincenc Holcner kovové keře růží, které,vlastnoručně vykoval. Byly 

doplněny osvětlením. Keře u sochy sv. Anny s malou Pannou Marií jsou zelené, nad hlavou jsou 

dva andělíčci, keře u sochy Neposkvrněného Srdce Panny Marie jsou růžové, nad hlavou          

je připevněna korunka s dvěma andílky. U sochy Nejsvětějšího Srdce Ježíšova jsou keře červené 

a nad hlavou visí malý kříž se dvěma andílky. 

V kapli je také osm lavic, ambon a bezpečnostní kovová branka. 

 

 
 

OPRAVY KAPLE 

 

Dle dochovaných zpráv se ke kapličce váže několik důležitých událostí: 

 

Rok 1968  Zbourány staré zdi u zahrádky před kaplí, postaven nový kamenný taras               

a zhotoveno nové oplocení předzahrádky. Práce na plotě provedl pan Vincenc 

Holcner. Byly také zabudovány nové okapy a svody, zhotovil místní občan pan 

František Slavíček, klempíř. Všechny práce byly provedeny zdarma. 

 

Rok 1972  Vincenc Holcner odlil do kaple nový zvon. Původní byl prý prasklý. Zajistil       

si veškerý materiál a v dřevěné kůlně na zahradě svého domu se mu s několika 

pomocníky podařilo zvon odlít. I když nebyl zvonař, zvon prošel 

kampanologickou zkouškou. Byly však problémy s tehdejšími úřady. Zvon váží 

105 kg a jeho hlas každý den vybízí k modlitbě a také každý den připomíná jeho 

osobu. Na zvonu je vyryto jeho jméno a nápis: 

“SVATÁ PANNO MARIA ORODUJ ZA NÁS.  

    DO RUKOU SVÝCH VEM NAŠE SRDCE BLOUDÍCÍ“  
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Rok 1972  30. července byl zvon zavěšen do věže kaple a požehnán. Pan Holcner ulil zvon 

také do Kunčiny Vsi a do Bulhar. 

 

Rok 1976 Byly odstraněny dvě lípy u kaple (vysazené v roce 1919), protože podle názoru 

odborníků byly příčinou vlhkosti omítky na kapli. Oprava venkovní fasády.  

 

Rok 1977  Oplechování věže kaple, provedli pánové František Slavíček z Kozárova              

a František Konečný z Lysic – Zábooří  

Pan Vincenc Holcner zhotovil měděný křížek a upevnil s ním měděnou báň       

na hrot věže kapličky. Do báně vložil pamětní listiny obce. 

 

Rok 1996  Oprava části střechy a schodů, oprava venkovní omítky v částce 25 430Kč 

 

Rok 1997  Eternitová krytina na celé střeše byla nahrazena krytinou z měděného plechu. 

Současně byly osazeny nové svody,okapy, parapety a vikýře. Provedl Antonín 

Konečný z Lysic – Záoboří nákladem 110 000Kč. 

 

Rok 1998  Při plynofikaci obce byla plynofikována i kaple. 

 

Rok 2001  Zakoupen nový hlavní lustr do kaple. Pořízen z veřejné sbírky za 4350Kč. 

 

Rok 2004  1. srpna byl vysvěcen nový obecní prapor. Slavnou mši svatou sloužil lysický 

farář P.Slavomír Bedřich. Byl také vystaven nalezený prapor kozárovské 

Omladiny z roku 1928. Na jedné straně praporu je zobrazen svatý Cyril a 

Metoděj s nápisem:“Dědictví otců zachovej nám pane“ a na druhé straně je 

zobrazen svatý Alois, patron mládeže.  

 

Rok 2009  Provedena celková oprava kaple, výměna venkovních dveří, oken, provedena 

sanační omítka, oprava fasády, vymalování vnitřku kaple, oprava kříže před kaplí 

a zřízení venkovního osvětlení kaple.Celkový náklad činil 590 800Kč, z toho 

dotace činily 531 720Kč. 

 

Rok 2010 Pan Stanislav Konečný z Rašova přemaloval oltář a sochy. 

 

KŘÍŽE 

 

Vedle kříže u kaple jsou ještě v katastru obce čtyři kříže. 

 

1.) Nad vesnicí směrem k Bedřichovu u Vejrostova pole postavila rodina Vejrostova                

na kamenném podstavci připevněný litinový zdobený kříž. Pod stříbrným tělem 

Ukřižovaného Krista je Panna Maria s rukama složenýma na prsou. Nápis u 

letopočtu 1869 je nečitelný, zarostlý mechem. 

 

2.) Na Hlavatiskách, za Douškovými na kopci byl 27.7. 1941 posvěcen kříž, který darovala        

a postavila rodina Holcnerova na přání svého otce Vincence. Holcnera. Protože  

je ze dřeva, byl již vyměněn a připevněn na betonovou opěru. Na kříži                

je připevněno Kristovo Tělo a pod ním je obrázek Blahoslavené Panny Marie, 

oba z plechu, namalované panem Juliem Gebrianem z Lysic. Je pravidelně 

udržován. Okolo kříže je ocelová ohrádka. 
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3.) Na levé straně při silnici na Kozárov od Kunčiny Vsi stojí mramorový kříž.Vedle Kristova 

Těla zdobí kříž asi (porcelánová) hlava Blahoslavené Panny Marie.  

Nápisy:  

„Svatá Panno Maria, oroduj za nás. Pochválen buď Ježíš Kristus.“ 

Věnovali tento kříž díky zemřelého JANA LORENCE souseda v Kozárově vděčné památce 

svého otce a jeho dvou manželek ke cti a chvále Boží 1903. 

Kříž zhotovil J. Uberall z Nedvědice. Kříž udržuje rodina Sedláčkova. 

 

4.) V polích pod cestou ke Strhařům je postaven mramorový kříž se stříbrným Kristovým Tělem 

na kamenném základu. Pod křížem je asi porcelánová hlava Blahoslavené Panny Marie. 

Nápis: „Svatá Panno Maria, oroduj za nás. Pochválen buď Ježíš Kristus“ 

 

Pod nápisem je verš    „ Člověče, zde málo prodli, 

Otčenáš se vroucně modli, 

By Pán milostiv nám byl, 

Hříchy naše odpustil“ 

L.P. 1909  

Na zadní straně jsou vyryta tři písmena J,A,T, Jan a Anna Tatíčkovi, který kříž zbudovali (dle 

sdělení pana Josefa. Špačka v roce 2009 to byli rodiče jeho maminky). Kolem kříže                   

je z ocelových trubek zhotovena velká ohrádka. Pan Špaček má od pana Brodeckého doma 

připravenou ohrádku novou. 

 

Obec Kozárov je tedy pod stálou Boží ochranou, protože ji chrání čtyři kříže ze všech 

světových stran. 

 

RŮZNÉ 

 

V roce 1928 byl posvěcen prapor kozárovské Omladiny 

  

24.5. 1933 pouť k Panně Marii uspořádala Omladina Kozárov a okolí do Sloupu. 

 

Použitá literatura: 

 

Podle zápisů z obecní kroniky zpracoval František Nečas Kozárov 27 v roce 2012 

Farní kronika Bedřichov 

Informace místních občanů 
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