
Tillův domek (Tillhäusel) – bývalá poustevna

Na tomto místě stála ještě v roce 1870 chaloupka, kterou postavili pro Christiana
Oppitze, jenž vstoupil do řádu Eremitánů svatého Františka (Franziskus 
Seraphikus ) a říkal si pak Frater Eleazarus. Nastěhoval se sem  8. května 1739, 
aby  zde dožil svůj život ve svornosti s Bohem a o samotě.

Šest majetných občanů Polevska se zavázalo, že ho v případě potřeby a nemoci 
budou  podporovat.

Poustevník chodil každý den do kostela, pomáhal při obřadech a při tom 
docházel i do krámu v obci pro základní potraviny. Hlavně pak pro šňupací tabák,
který byl jeho jedinou neřestí.

Dlouhá léta vše probíhalo zaběhnutém pořádku, až jednou v kruté zimě 
poustevník několik  dnů nepřišel ani do kostela ani do obchodu. Obchodník ještě 
s několika muži se vysokým sněhem proházeli na kopec až do zaváté chaloupky.

Vstup do domku si museli vyhrabat v závějích. Zachránci uviděli poustevníka 
sedět v koutě a domnívali se, že je mrtev. Nepohnul se ani, když začali vybalovat
jídlo a pití, které mu přinesli. Teprve když mu pod nosem podrželi sáček se 
šňupacím tabákem, ožil.

Vysvětloval jim, že pro velkou sněhovou vánici nemohl z domku a došly mu 
zásoby. Bez jejich pomoci by byl umřel hlady. Během vyprávění vyšlo najevo, že 
ani hlad a žízeň netrápily ho tolik jako to, že mu došel šňupací tabáček. Muži o 
této jeho slabosti věděli a přinesli mu větší zásobu jeho oblíbeného šňupacího 
tabáku.

Po této události se radní obce usnesli, že starého muže už nemohou  nechat 
samotného, a přidělili mu 21 letou opatrovnici jménem Anna Dorothea Oppitz. Ta
se o něho starala 5 let až do jeho smrti dne 4. 2. 1789.

Po jeho smrti zdědila chaloupku, provdala se za Johannese Diehla a jeho jménem
pak chaloupku nazývali  jako Dillhäusel nebo Dillburg.

Později tento objekt koupil Josef Oppitz, který však nebyl potomkem, pouze 
jmenovcem původního obyvatele. Domek byl pronajímán tak dlouho, dokud se 
dal udržovat.  25. 04. 1875 byl zchátralý domek stržen a na jeho místě jsou dnes
patrny pouze základové kameny a skála, ke které byl přistavěn.

P. S. V chaloupce se 18. 8. 1870 narodila babička naší pamětnice paní Marie 
Chlumské – Anna, jako sedmé a poslední dítě Langerových. Později se provdala 
za Josefa Oppitze – toto jméno se tedy vine celou historií bývalé poustevny.
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