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Jak se stavěl kostel v Pochvalově.
Když už tady stálo pár hezkých domků a lidé se chodily modlit ke
kříži . Zajížděl sem na kázání kněz z Dřevíče jménem Volkmar. Kázal
prý dobře a dovedl zaujmout. Taky podnítil stavbu dřevěné kapličky
na místě kříže. Ale během času se spíše začal točit kolem ženských.
Obzvláště nějaká Bětuška se jemu zamlouvala a tak během času
byla Bětuška najednou s Volkmarem těhotná. Nejhorší bylo ,že už
byla vdaná za Josefa Mládence. Byla mezi nimi velká rozepře. Pak
se tu objevili vojáci z Dřevíče a co mohli vzali, vypalovali, shořela i
kaplička. Lidé před nimi utíkali a schovávali se v lese. Začalo se říkat,
že je to Volkmarova odplata.
.Do vesničky našli cestu i kupci. Ti přišli ze severu od německých
hranic. Za nimi se objevili křížovníci s červenou
hvězdou z Chlumu Svaté Maří .Po dohodě z vesničany nabídli
pomoc a že je vezmou pod ochranná křídla proti Dřevíčskému
kastelánovi Petrovi z Maštova. Začala se na vyvýšenině budovat tvrz.
Nyní tam bydlí Bohatý a Majer. Měli v plánu, místo kapličky shořelé
postavit kapli kam by lidé chodili na bohoslužby. Komodor řádu
rozhodl postavit kapli kamennou. A vedle postaví komendu pro
ubytování bratří a gasthaus pro pocestné. Když byla kaple dostavěna
a postaven kamenný dům pro komendu rytířů, kaple byla vysvěcena
sv. Prokopovi. Ale byla potíž při stavbě. Základní kameny musely být
přivezeny až z Cítova a stavitel požadoval do základu vchodu zazdít
kočku. Nevím kdo ji najde v základech. Měla sloužit jako ochrana
před Volkmarem a jemu podobných. Tak se stalo, že na kopečku u
lípy byla zbudována kaple sv. Prokopa. Původní kříž byl přemístěn
na druhou stranu údolí a dodnes se tam říká na kříži. Tvrz byla
dobudována, stala se součásti brány a severní strana dědiny se také
změnila, zde se stavěla hradba od brány až po cestu k rybníku kde
se měla postavit druhá branka.. Rytíři si dali postavit velký dům
zvaný komenda ve kterém byla velká sněmovní místnost a takzvaný
špitál pro pocestné. Ale jak to dopadlo s zkaženým mnichem
Volkmarem. Volkmar se dostal před královský soud a za smilstvo,
konkubinát a plýtvání klášterním majetkem byl potrestán vizitací a
přeložen do Zbýšova.
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