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OBEC KOVALOVICE
Nachází se 18 km východně od Brna v údolí, kterým protéká Kovalovický potok. V minulosti byla obec obklopena rybníky, a to nad obcí od mlýna k hradu Vildemberk a za obcí
směrem k samotě Bahňák. U těchto rybníků hnízdilo velké množství vodního ptactva, zejména kachny a racci. Tento motiv byl zobrazen v pečeti a poté převzat do znaku obce.
Obec ležela na důležité staré Slezské cestě z Brna přes Podolí, Kovalovice, Rousínov
k Veličce do Polska. Tato formanská cesta sloužila mimo jiné k přepravě soli a nacházely se při ní solné mlýny. V obci byly tři kovárny pro kutí formanských koní, od tohoto
řemesla kovářů, starším výrazem kovalům, byl zřejmě odvozen název obce.
První historicky doložená zpráva o obci je v památné nadační listině biskupa olomouckého - Jindřicha Zdíka z roku 1131. Mezi zajímavosti obce patří historické budovy, původní tvrze z poloviny šestnáctého století, které byly postupně rekonstruovány a využívány
jako panský dvůr, obecní škola, hostinec. Dnes je zde restaurace s názvem Na Tvrzi, kulturní zařízení a obecní úřad. Na návsi je budova školy postavená v roce 1903. V centru
obce je kaple zasvěcená Petru a Pavlu, která byla postavena roku 1826 jako dřevěná zvonička, později přestavěna na zděnou. Pro zchátralost
byla v letech 2000 - 2001 tato kaple zbořena a postavena nová.
V severní části obce směrem k lesu "Rékoví" se nachází sportovní areál s hřištěm a odpočinková zóna s vodní nádrží "Potočiny".
K obci patří osada Stará Pošta se šesti popisnými čísly. Nachází se cca 2 km jižně od obce Kovalovice. Osada vznikala u nově zbudované
císařské silnice Brno - Olomouc, za vlády Marie Terezie okolo roku 1760. Jako první dům v této lokalitě byl postaven v roce 1760 kovalovský
silniční hostinec (dnešní č.p.108). V roce 1785 vznikla v lokalitě další stavba evidovaná jako císařskokrálovský poštovní úřad pozořický
(č.p.109). Od tohoto se přenesl název Pozořická pošta na celou osadu, i když katastrálně spadala pod obec Kovalovice. Pošta i přilehlé
pozemky patřily k pozořickému panství rodu Lichtenštejnů. Následně byla postavena budova mýta a kovárna. V roce 1879 se poštovní úřad
přemístil do Pozořic a pro osadu se začal používat název "Stará Pošta".
Stará Pošta je historicky zajímavá také tím, že se zde Napoleon před bitvou sešel se svými maršálky k poradě a po bitvě z pondělí 2. na úterý
3. prosince 1805 zde nocoval. Přijal zde také vyjednavače rakouského císaře, knížete Jana z Lichtenštejna a vyslechl jeho návrh k předběžnému jednání o separátním míru. Dle dostupných
publikací není zcela jasné v které budově Napoleon nocoval, zda v budově poštovního úřadu nebo naproti v silničním hostinci.
Slavkovskou bitvu připomíná tzv. Ruská kaplička, kterou
dala údajně po napoleonských válkách v roce 1851
postavit ruská šlechtična. Pravděpodobně je tu pohřben
jeden, nebo snad dva z jejích příbuzných, důstojníci z řad
ruské šlechty. Oprava kaple byla provedena v roce 1995.
Zchátralý komplex budov bývalého poštovního úřadu
nechal majitel citlivě zrekonsruovat v roce 1995 tak, aby
byla zachována původní podoba usedlosti. Je zde malé
muzeum s exponáty, které se vztahují k poštovnictví
a bitvě tří císařů, stylová restaurace s ubytováním
hotelového typu, stáje pro koně s možností vyjížděk
do okolí.

