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Dřevíč pověst. Se vznikem Pochvalova úzce souvisí i toto uvedení do
problému. Založení a ostatní pověsti příště.
Vysoko nad pravým břehem Pochvalovského potoka, na skalnatém, příkře
spadajícím výběžku vrcholové partie jsou dodnes zachovány pozůstatky
starověkého hradu.
Krásně zaznamenanou zkratkou z Kosmovi kroniky se dovídáme . K bojům o
trůn roku 1004 se váže zpráva. Poláci vedeni knížetem Měškem a po dva
roky obléhal Prahu. Vyšehrad však nedobil. A za pomoci Jindřicha III. Uvržen
jest Oldřich do vězení . Při útěku z vězení se vrátil se Oldřich do Čech ku
svým a vešel do pevného hradu jménem Dřevíč .Odtud organizoval znovu
dobytí Prahy a vyhnání Poláků i s Měškem z Čech, píše Kosmas).
Ale hradiště zde bývalo jistě i dříve. Bohužel je zde málo archeologických
nálezů a ty jsou ještě roztroušeny. Něco je v muzeu v Lounech. Trochu na
zámku Ohrada u Hluboké. Protože Schwancenberkové zkoumali hradiště
hlubokou orbou. Nejvíce Dřevíč zvelebili KELTOVÉ. Za jejich panování zde
bylo spolkové místo opidum. Keltů kteří šli pro zázračnou vodu z Imbolcova
pramene a nebo šli navštívit posvátný háj nyní Kounovské řady. Svojí
polohou s ostrohem mířícím do kraje byl velmi výhodným místem pro
založení hradu.
Ale pověst říká že když přišli první Slované tak prakticky Dřevíč byl bez lidí.
Zde usedlí Keltové zde měli silnou posádku ale byli naverbováni do války
s Římany k bitvě na Dunaji. Zanechali tady pouze staré Kelty a ti se
asimilovali se Slovany. Ti zde začali s vylepšováním a opravami hradu, bylo
to opevnění a chránilo Přemyslovce před Lučany. Lučané hrad obléhali a
dobýt ho se jim podařilo. Ale zachovali ho zřejmě pro svoji potřebu.
Přemyslovská linie hradů strážících Prahu zahrnovala Dřevíč .Libušín, Dřínov
u Zlonic, tyto tvořily severní křídlo hradišť. Když skončila Lucká válka výhrou
Čestmíra za Přemyslovce ,vrátil se Dřevíč opět do služby. Byl tady
Přemyslovský kastelán Vojvoda i sudí a taky kat. Celý okolní kraj se zval
Dřevíčko. Po Lucké válce bylo hodně otroků a taky se hodně obchodovalo
s otroky . \právě na Dřevíči byla velká zásoba otroků.
Velmi zde posílila síla Přemyslovců, když na Dřevíč přenesli župní správu
z Libušína. Tady zažil Dřevíč své nejlepší období. Které trvalo do doby než
se vesnička u slaného pramene (Slaný) rozrostla a když byla povýšena na
město, byla správa kraje přenesena do Slaného a Dřevíč zůstal pouhým
strážním hradem.
Z té doby je ale málo písemných zpráv.

