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120 LET

SBORU DOBROVOLNÝCH HASIÈÙ KOVALOVICE
Váení obèané, bratøi hasièi,
ubìhlo 120 rokù od chvíle, kdy byl v naí obci zaloen
Sbor dobrovolných hasièù. Jako kadé kulaté výroèí je i toto pøíleitostí k zamylení a hodnocení.
Málokteré spoleèenství se mùe chlubit tak dlouhou historií jako ná sbor, který je v okolí jedním z nejstarích.
Jsem pøesvìdèen, e ná Sbor dobrovolných hasièù neodmyslitelnì patøí k obci, nebo jeho èlenové dokázali nejen
ubránit nemalé hodnoty, ale aktivnì se podílejí na kulturním a spoleèenském ivotì obce. Èlenové sboru dokonale
zvládají hasièskou techniku a snaí se dret krok s modernizací této techniky.
Aby sbor il a pracoval je tøeba hodnì úsilí a odøíkání.
O svùj drahocenný èas tak ochuzují své rodiny a blízké.
Heslo hasièù Blinímu ku pomoci, Bohu ke cti, vlasti ku
prospìchu naplòují do posledního písmene.
S úctou a vdìèností vzpomínám na vechny zemøelé èleny sboru, hlavnì na ty, kteøí nás opustili v roce 2004, zejména na Stanislava emlu, který se tohoto výroèí ji nedoil. Funkci starosty vykonával od roku 1978 a do své
smrti.
Do budoucna si lze pøát jediné, aby pøípadù, kdy se nìkdo ocitne v nouzi, bylo co nejménì a aby se nali lidé, kteøí hasièskou tafetu ponesou dál.
Stanislav Pernica
Starosta SDH Kovalovice

ZALOENÍ HASIÈSKÉ JEDNOTY V KOVALOVICÍCH

Poáry byly vdy hrozbou kadé lidské spoleènosti.
Domy byly z hoølavého materiálu, vaøilo se na otevøeném
ohni, k haení se pouívalo pouze kbelíkù s vodou a lidé si
pøi haení poèínali zmatenì a neorganizovanì. Nemùeme
se pak divit, e se oheò íøil rychle z chalupy na chalupu
a èasto dolo k vyhoøení poloviny vesnice (takový poár zaznamenaly Kovalovice v r. 1852).
Aby byl pøi likvidaci poáru dodrován urèitý systém,
byly ji od 16. stol. vydávány rùzné poární øády a smìrnice. K podstatné zmìnì dolo v r. 1864, kdy byl ve
Velvarech zaloen první èeský dobrovolný hasièský sbor.

Tento èin byl impulzem k zakládání dalích hasièských
sborù.
A tak byla dne 7. kvìtna 1885 zaloena i u nás v obci
Dobrovolná hasièská jednota. Prvním pøedsedou byl
p. Alois Zavadil (èp. 10, poduèitel v obci), prvním velitelem p. Antonín emla (èp. 2, rolník). Jednota se rychle rozrùstala a u v záøí 1885 mìla 38 èlenù. e bylo hasièù opravdu potøeba, dokazují zápisy v dokumentech, které se
dodnes zachovaly: v r. 1885 byly v Kovalovicích 2 indelové a 44 dokové støechy. Bìhem prvních tøí let èinnosti zasahovali kovaloviètí hasièi u dvanácti poárù.

Sbor dobrovolných hasièù v r. 1940

Horní øada: Valehrachová Emilie, Odehnalová Anna, Pleva Frantiek èp. 106, elezný Jan, Kotvrda Alois, Hladùvka Jan, Filip
Miroslav, Filip Frantiek èp. 88, Kousal Josef, Perná Marie, Pernicová Marie, Kvasnicová Blaena, Pleva Frantiek, Lev Adolf.
Prostøední øada: Hlaváè Rudolf, Kunc Jan, merda Adolf, Boèek Antonín, Benda Josef (jednatel), Filip Jaroslav, Kotvrda Rafael,
Valehrach Frantiek, Filip Gustav, Valehrach Tomá, Kohoutek Josef, umbera Frantiek, Severa Frantiek.
Spodní øada: Slavíèek, Perný Josef, Jelen Jaroslav (starosta), merda Vincenc (velitel), Kalua, Drápal Ondøej, umbera Jan.

MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ
Kovaloviètí hasièi se vdy snaili mít k dispozici moderní
výzbroj i techniku. Hned v r. 1885 zakoupila obec za 120 zlatých ètyøkolovou potaní støíkaèku ruèní od tehdy slavné, edesáti medailemi ocenìné, firmy Fr. Smejkal.
K 50. výroèí jednoty, v r. 1935, zakoupila obec motorovou
støíkaèku od firmy Vystrèil za 20 000,- Kè, kterou máme dodnes.
V r. 1956 byla sboru pøidìlena autostøíkaèka Tatra 70. Ke
zlepení situace pøispìlo i vybudování dvou nádrí na vodu,
a to v r. 1956 a 1961. V r. 1968 byla Tatra 70 vyøazena z provozu a pøidìlena nová Tatra 805. K pøíleitosti 85. výroèí zaloení v r. 1970 dostal sbor zdarma dvoukolovou støíkaèku DS
12. Dalí skøíòovou støíkaèku PS 12 jsme dostali v r. 1978.
Velkým pøínosem pro práci hasièù bylo vybudování nové hasièské zbrojnice v r. 1985. Musíme pøipomenout, e zbrojnici
postavili èlenové sboru svépomocí a odpracovali na ní pøes
10 000 brigádnických hodin. V téme roce byla z provozu vyøazena Tatra 805 a a v r. 1988 bylo sboru pøidìleno nové vozidlo Avia, které máme dodnes.
Prùbìnì je poøizováno základní vybavení zásahové jednotky pro úèast pøi likvidaci poárù a ivelných pohrom.
V r. 1999 to bylo 10 ks pracovních stejnokrojù. V letech 2001
 03 obec zakoupila 8 hadic, v r. 2003 jsme poøídili 7 kabátù
se zateplením a 2 ks potahovacích pásù R1. V r. 2004 s pøispìním dotace JM kraje na vybavení jednotek poární ochrany bylo zakoupeno: 3 ks kabátù se zateplením, 10 párù zásahových bot, 5 párù zásahových rukavic, 2 ks savic, sací ko
a 1 ks hadice C 52.

Nutno pøipomenout, e vechna výstroj, výzbroj a provoz
èerpacích agregátù a Avie (vèetnì STK, oprav a pohonných
hmot) je hrazena z rozpoètu obce Kovalovice.
Velký dík patøí èlenùm souboru, kteøí udrují auto i støíkaèku v provozuschopném stavu, jmenovitì referentu MTZ Ant.
Trávníèkovi a strojníku J. Richterovi.

ZÁSAHY HASIÈSKÉHO SBORU
Zásadním posláním hasièù vdy byla
a bude pomoc pøi poárech a jiných ivelných pohromách. Ve srovnání s prvními roky èinnosti, kdy hasièi zasahovali i sedmkrát za rok, mají v posledních
letech bohudík práce ménì.
Z dlouhého seznamu zásahù vybíráme jen ty vìtí, napø.:
1887 - pota v Pozoøicích
1888 - hospodáøská usedlost Krouek
1889 - 3 domy Pozoøice
1891 - 3 domy a stodola Veleovice
1893 - 11 chalup lehlo popelem,
Vinièné umice
1894 - panské mlaty Kovalovice
1896 - vyhoøelo 6 chalup, Pozoøice
1916 - 3 domy Kovalovice
1923 - chudobinec, Kovalovice
1930 - chalupa, Kovalovice
1932 - 2 chalupy, Vinièné umice
1939 - chalupa èp. 33, Kovalovice
1960 - poár sokolovny, Vinièné umiPoár v Rékoví 3. dubna 2005
ce
1974 - mlat èp. 1, Kovalovice
2000 - poár skladu pneumatik CEMO
1980 - 2 domy Kovalovice
Mokrá, drustvo se podílelo na
1996 - lesní poár nad CEMO Mokrá
dálkové dopravì vody hadicemi
1997 - lesní poár u Jelenice
2001 - likvidace kod po bouøi a èerpá- likvidace záplav v Bílovicích
ní vody ve lapanicích
nad Svitavou (ètyøèlennému 2002 - poár lesa v Rékoví (dálková dodrustvu byla pøedána plaketa za
prava vody a dohaování ruèním
úèast na povodních)
náøadím)
1998 - poár lesa
- technická pomoc pøi vyèerpání
- poár hospodáøských budov
vody a vytaení poklopu ze studv Pozoøicích
ny na návsi v Kovalovicích

2005 - záplavy v Podolí (vytvoøení protipovodòové hráze) 18. 3., 8 èlenù
- záplavy v Kovalovicích (èerpání
vody v RD èp. 205) 19. 3., 6 èlenù
- záplavy v Kovalovicích (èerpání
vody ze zahrady RD èp. 207) 19.
3., 6 èlenù
- poár lesa v Rékoví (dálková doprava vody, èerpání do cisteren)
3. 4., 8 èlenù

ZÁSAHOVÁ
JEDNOTKA
Ná sbor je zaøazen do V. kategorie jednotek poární ochrany, tzn. jednotek pùsobících na území obce a
sloených z dobrovolných èlenù.
Zásahovou jednotku tvoøí 11 èlenù
sboru, kteøí se úèastní speciálních
kolení, cyklických pøíprav, cvièení a
soutìí.
Jsou to: na fotografii horní øada
zleva: Varta Tomá, Richter Jaromír,
Kratochvíl Zdenìk, Martauz Pavel,
Veèeøa Oldøich, Valehrach Lubomír,
spodní øada: emla Stanislav (zástupce velitele), Filip Petr, Drápal Martin,
Filip Vladimír (velitel). Na fotografii
chybí Kupka Zbynìk.

SOUTÌE
MUI
Pro zvýení vycvièenosti zásahové jednotky se drustva muù zúèastòují soutìí v poárním sportu i místních putovních pohárù. Historického úspìchu dosáhli mui v r. 1955, kdy se probojovali a do krajského kola, kde skonèili pátí.
Drustvo bylo tehdy sloeno z tìchto èlenù: umbera Václav, Kachlík Stanislav, Kotvrda Jindøich, Filip Stanislav, Filip
Ladislav, Filip Bohumil, Benda Adolf, merda Josef a Kotvrda Josef.
V r. 1996 se soutìní drustvo v I. kole poárního sportu umístilo na 4. místì a postoupilo do okresního kola
v Lelekovicích, kde skonèilo na 8. místì. V téme roce v Poháru obecního zastupitelstva v Pozoøicích skonèili druzí.
V roce 2000 v soutìi v netradièních disciplínách pøi oslavì 115. výroèí zaloení SDH Kovalovice se nae dvì drustva
umístily na 1. a 2. místì.
Úspìchem v r. 2004 bylo 2. místo v soutìi v Pozoøicích a vítìzství v Kanicích. Drustvo tvoøili: Marek merda, Pavel
Martauz, Lubo Valehrach, Oldøich Veèeøa, Zbynìk Kupka a Michal Valter
ENY
Po dlouhé odmlce se v r. 1987 pøihlásilo do sboru 9 nových èlenek: Vìra Antonická, Jitka Èulíková, Mirka Franková,
Jana Filipová, árka Chládková, Eva Plevová, Hana Trávníèková, Hana Vartová a Pavlína merdová, které vytvoøily drustvo dorostenek. Hned v první soutìi O putovní pohár MNV Mokrá zvítìzily. Bohuel po nìkolika letech se drustvo
en rozpadlo a u víc ne 10 let není èlenkou SDH Kovalovice ani jedna ena.
ÁCI
Od konce 70. let se schází k èinnosti drustvo ákù pod vedením Vl. Filipa, Jiøího Malíka a pozdìji Petra Filipa. V devadesátých letech jsou pøíjemným zpestøením jejich èinnosti letní tábory na Øíèkách.
V r. 2000 pøeli áci do dorostu a dosáhli nejvìtího úspìchu v soutìi Plamen: po vítìzství v okresním kole postoupili do krajského kola v Batelovì, kde skonèili na estém místì. Drustvo tvoøili: Zb. Kupka, M. merda, L. Valehrach,
P. Blaha, P. a M. Valterovi a T. Majer.
Krátce nato ale dovrili 18 let a pøestoupili do muù. Tím skonèila èinnost ákù a a letos se podaøilo Oldøichu Veèeøovi
dát dohromady nìkolik hochù a zaèít s výcvikem nového drustva ákù.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIÈÙ
KOVALOVICE
Vás srdeènì zve na oslavu

120. VÝROÈÍ
zaloení sboru
PROGRAM:
sobota 14. kvìtna 2005
18.00 slavnostní schùze pro èleny SDH
v sále Na Tvrzi
nedìle 15. kvìtna 2005
13.00 slavnostní prùvod vesnicí
14.00 oslava na høiti Za mlýnem

pøedvedení staré hasièské techniky
ukázka cvièení mladých hasièù
soutì v netradièních disciplínách
vyhodnocení výtvarné soutìe pro dìti
výstava fotografií a dokumentù z historie

VÝBOR SDH
Výbor SDH letos pracuje v tomto sloení:

Pernica Stanislav
Varta Tomá námìstek
Filip Vladimír
emla Stanislav zástupce
Høebíèek Jan
Richter Jaromír
Drápal Martin
merda Pavel
merda Karel
Veèeøa Oldøich
Martauzová Alena
Trávníèek Antonín
Blahák Emil
Martauz Pavel
Jaek Petr
Filip Petr
emla Ladislav
Filip Pavel
merda Tomá

starosta
starosty
velitel
velitele
jednatel
strojník
referent prevence
hospodáø
vzdìlavatel
vedoucí mládee
kronikáø
referent MTZ
ref. ochrany obyv.
èlen výboru
èlen výboru
èlen výboru
pøedseda KRK
èlen KRK
èlen KRK

V minulých letech nìkteøí èlenové sboru zastávali funkce
i v okrsku: Varta Tomá st.  velitel okrsku, Antonický Milo
 jednatel, pozdìji revizor, Filip Petr  vedoucí mládee
okrsku.

KULTURNÍ A SPOLEÈENSKÉ AKCE
Pro zkvalitnìní spoleèenského ivota obce i pro zlepení finanèní situace organizuje sbor hasièù ji od dob svého zaloení tradièní i mimoøádné kulturní a spoleèenské akce:
OSTATKY
Poprvé roku 1911. Tradièní prùvod masek po vesnici a veèer ostatková zábava. Kadoroènì se úèastní velký poèet nejrùznìjích nápaditých masek. Letos jich bylo 22, co je nejvíce za poslední roky.
DÌTSKÝ MAKARNÍ KARNEVAL
Pro dìti z Kovalovic i okolí vdy v nedìli po ostatkách.
Kadý rok se zúèastní cca 80 dìtí, z nich kadé vyhraje cenu
v bohaté tombole.
PETROPAVELSKÉ HODY
Kadoroènì na sv. Petra a Pavla, patrony obce. Dopoledne
se koná na place me sv. (do roku 1994 chodil prùvod na mi
do pozoøického kostela). Odpoledne je prùvod krojovaných
stárkù po vesnici a veèer hodová zábava. Ta se od roku 1985
koná na place vedle restaurace Na Tvrzi, do té doby byla
v prostorách hospody U Lva. Poèet stárkù v posledních letech kolísá, od ètyø párù (v r. 2003) po jedenáct (v r. 2001).
POSEZENÍ U CIMBÁLU
Poprvé v r. 2003 se konalo posezení u cimbálu spojené s ochutnávkou vín a vepøových specialit. K tanci a poslechu hrála cimbálová muzika Kalíek. V zapoèaté tradici hodlají hasièi spolu se sokoly urèitì pokraèovat.
ENÁÈSKÉ HODY
Po více ne deseti letech byla loni obnovena tradice enáèských hodù. Hned napoprvé se zúèastnilo 17 párù.
Z dalích akcí, které zde chceme zmínit, vybíráme:
od roku 1990 pravidelná úèast na mi k svátku sv. Floriana,
patrona hasièù

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIÈÙ KOVALOVICE

úèast na výroèních oslavách v okolních sborech
oslavy ivotních jubileí èlenù naeho sboru
výroba stolù a lavic v letech 1989  98- firma Gozmetal a
stolaøství Wagner
hasièský ples, nedìlní diskotéky a zájezdy pro stárky a hasièe na zaèátku 90. let

POZVÁNKA NA EXKURZI:

vyhlauje výtvarnou soutì pro dìti

Poární ochrana
oèima dìtí
Své obrázky s hasièskou tematikou oznaèené jménem,
adresou a rokem narození
odevzdejte do 10. 5. 2005
pí Blahové v prodejnì drogerie
Vyhodnocení soutìe se uskuteèní dne 15. 5. 2005
odpoledne na høiti Za mlýnem pøi pøíleitosti
oslav 120. výroèí zaloení sboru.
Autoøi vítìzných obrázkù
budou odmìnìni vìcnými cenami!

PROHLÍDKA
POÁRNÍ STANICE
POZOØICE
Sraz 30. 4. 2005 v 9.00 hod.
u hasièské zbrojnice v Kovalovicích
Doprava a doprovod zajitìny
Na exkurzi mùete naèerpat námìty do výtvarné soutìe

Èlenové sboru dobrovolných hasièù v r. 2005

Spoleèná fotografie èlenù SDH v bøeznu 2005

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Blahák Emil
Drápal Martin
Filip Ladislav
Filip Pavel
Filip Petr
Filip Vladimír
Filip Vladimír
Frank Miloslav
Høebíèek Jan
Chládek Václav
Chládek Václav
Jaek Petr
Kalábek Alois
Kalua Karel
Kalua Karel
Kotvrda Josef
Krajòák Petr
Kratochvíl Zdenìk
Kupka Zbynìk
Lev Adolf
Lev Jiøí
Majer Tomá
Martauz Pavel
Martauz Pavel
Mazal Miroslav
Mazálek Josef
Ondráèek Milo
Pernica Stanislav

1942
1974
1939
1974
1968
1954
1967
1942
1952
1944
1968
1954
1959
1947
1974
1933
1950
1978
1984
1936
1959
1985
1946
1970
1960
1952
1957
1954

Ko 32
Ko 99
Ko 88
Ko 87
Ko 9
Ko 140
Ko 88
Ko 31
Ko 101
Ko 190
Ko 84
Ko 184
Ko 82
Ko 95
Ko 95
Ko 81
Pozoøice
Ko 151
Ko 181
Ko 91
Ko 86
Ko 53
Ko 2
Ko 209
V. umice 345
Ko 48
Ko 198
Ko 116

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Pleva Jiøí
Pokladník Rostislav
Richter Jaromír
Richter Pavel
Sedláèek Oldøich
Sekvenc Dalibor
Stejskal Václav
Sukovatý Jan
merda Josef
merda Karel
merda Marek
merda Michal
merda Pavel
merda Stanislav
merda Stanislav
merda Tomá
Trávníèek Antonín
Valehrach Ladislav
Valehrach Lubomír
Valehrach Lubomír
Valihrach Jaroslav
Valter Michal
Valter Pavel
Varta Tomá
Veèeøa Oldøich
Vlach Lubomír
elezný Zdenìk
emla Ladislav
emla Stanislav

1962
1959
1963
1959
1965
1959
1967
1963
1937
1959
1978
1985
1942
1954
1954
1978
1941
1952
1955
1983
1933
1983
1982
1969
1981
1960
1973
1970
1966

Slavíkovice 17
Ko 157
Ko 4
Ko 4
V. umice 371
Ko 148
Ko 74
Ko 134
Ko 80
V. umice 359
Ko 76
V. umice 359
Ko 107
Ko 3
Ko 76
Ko 3
Ko 62
Ko 96
Ko 118
Ko 118
Ko 8
V. umice 144
V. umice 144
Ko 106
Ko 177
V. umice 357
Pozoøice
Ko 166
Ko 30
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