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Pověst o Pochválovu.

•

Bylo to takhle.Za vojvodství rozeného Kalci se na Dřevíči zastavil
kníže Bořivoj který cestoval do vesnice Most na řece Ohři a založit
tam městečko. V jeho doprovodu byl i jeden kněz který vykládal o
nové víře Křesťanství. A za značné podpory knížete Bořivoje který
novou víru hojně podporoval křtil i prostý lid.
Na Dřevíči v té době pracoval zdatný kovář jménem tuším Zchara.
Byl mezi lidmi na hrdě vůdčí sílou a lidi ho rádi poslouchali a když se
objevil kníže Bořivoj s knězem nechal sebe i celou rodinu pokřtít a
byl horlivým stoupencem nové víry ve které viděl zlepšení života
obyčejných lidí. Lidi za nímm šli a poslouchali jeho názory.
To se ale Kalcovi moc nelíbilo, protože nemohl přes staro slovanské
bohy ovládat lid. Tak byl rád když kníže s vojáky odjel. Ale kníže
nechal Kalcovi rozkaz že Kalca se také musí dát pokřtít než se
vrátí.Kalca v noci zabil kněze a sebral peníze a zlato a prchl
z hradu.V lese se stočil dolu k potoku a chtěl projet roklí podle
potoka.Kůn se začal bořit do bažiny a shodil Kalcu ze sedla A ten se
v bažině utopil.Kůn tam běhal a hledal pána.
Na hradě začalo pozdvižení. Pán se ztratil i s koněm.Zdejší posádka
byla s Kalcou proti křesťanství Tak nově pokřtěné včele s kovářem
Zacharou vyhnali z hradu hledat pána po lese.“Bez něj se
nevracejte!“
Ti šli po stopách koně až došli do rokle kde běhal kůň ten se ale
nenechal chytit. Šli dál podle potoka a bažiny sužováni ale museli jít
dál cesta zpátky není. Pak uviděli vyvýšeninu kde rostla silná lípa.
Pod ní se utábořili.Aby si dopřáli oddech a usušili svršky. Všichni
chválili toto místo .Začali stavět chýše a u lípy vztyčil kříž k němuž se
modlili a chválily nového boha za toto útočiště.Začali říkat zde je to
pochváleno a časem se říkalo je to Pochválov.Chýše se rorůstaly
pomalu ale jistě. Mýtil se les a vznikala první políčka.
Je to jen pověst ale na každém šprochu……
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