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Čarodějnice v Pochvalově.
Jihozápadně od Pochvalova se tyčí dost vysoký kopec kterému se
odjakživa říká „BABÍ hora! Nebo taky „Babinec.“ Je to od doby kdy
Pochvalov začal být nejprve osadou později vesnicí. Když se zde
ujaly vlády Křížovníci s červenou hvězdou a začali utvrzovat lidi ve
víře v Krista. Přece tady zůstalo pár rodin stále se klanícím
staroslovanským bohům. A také provozování čarodějnictví. A proto o
filipojakubské noci bylo nad Babincem veselo, vatra prosvítala mezi
stromy a nad lesem poletovaly čarodějnice na košťatech. Lidé se v
hrůze zavírali do svých domovů. Zůstával tady kněz Rainar a byl
horlivým stoupencem Kristovi víry. Ten horlivě kázal a pořádal hony
na čarodějnice. Později se k němu přidal i Pochvalovský myslivec
Martin. Když Pochvalov koupili Žerotínové, mladý pán Habart rád
pořádal hony na divočáky. Přitom se dozvěděl o řádění čarodějnic.
Když dojížděl do Pochvalova, zjistil že hajný má pěknou dceru a do
té se Habart zamiloval. Žerotínský Habart a dcera hajného to nejde
dohromady to starý Žerotínský Plichta nemohl dovolit. Dívčina z toho
byla velmi nešťastná .Tak zašla za starou Pocnerkou čarodějnicí aby
ji dala bylinný lektvar aby se se Plichta smířil s jejich vztahem.
Čarodějnice slíbila ale Bětka, tak se jmenovala dcera hajného, se
musí zúčastnit sabatu o kterém se nikdo nesmí nic dozvědět. Ale
Bětka se svěřila Habartovi. A tak byli sezváni hajní z blízkého okolí a
měli pochytat tyto pochybné ženštiny.
Jenže hon na čarodějnice nevyšel. Bětku ale čarodějnice uhranuli a
úplně se z toho pomátla. Dokonce se říkalo ,že sám Habart se chtěl
zúčastnit sletu a naučit se čarodějnictví a tak pomoci Bětce. Starý
Plichta poslal vojáky a ty měli Pocnerku chytit a dát před inkviziční
soud a potom na hranici. Ta se dozvěděla že pro ni jdou a prý uletěla
na koštěti na Louštín.
To bylo pro Pocnerku štěstí tak nepřišla na hranici a Habart jako
pokání začal stavět klášter v Panenském týnci. Satanáš ale způsobil
ze sotva postavený klášter v Týnci vyhořel a chrám zůstal dodnes
nedostavěný.

