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Pod bludovickým kopcem na okraji staré „Císařské cesty“ stávalo
řeznictví a restaurace „Rožní hostinec“, kterou vlastnil Fr. Suchánek.
Křížily se tady taky dvě důležité poštovní trasy. Hostinec se nacházel na
současné travnaté ploše naproti dnešního obchodu Železářství Bobošík.

DOLNÍ BLUDOVICE
MĚSTO HAVÍŘOV BYLO V ROCE 1955 ZALOŽENO NA
ÚZEMÍ OBCÍ ŠENOVA, ŠUMBARKU A DOLNÍCH
BLUDOVIC. NEJROZSÁHLEJŠÍ Z NICH BYLY PRÁVĚ DOLNÍ
BLUDOVICE, JEJICHŽ DOLOŽITELNÁ HISTORIE POCHÁZÍ
Z PŘELOMU 13. a 14. STOLETÍ, DOBY TAKZVANÉ „VELKÉ
KOLONIZACE TĚŠÍNSKA“.
Bludovice založil pravděpodobně někdy mezi rokem
1297-1335 drobný šlechtic a lokátor Blaude z Nového
Jičína, jehož jméno se na Těšínsku poprvé uvádí právě
v roce 1297. Tuto ves můžeme také vidět v těchto letech
v soupisech desátků vratislavských biskupů. V roce 1335 se
zde připomíná také dřevěný katolický kostel. Prvním
doloženým majitelem je 1425 uváděn Mikuláš Bludovský a
po něm 1447 Jan Hundt Blaude, kdy se v listině píše, že
kníže Bolek dal své právo na Bludovicích Janu Hundtovi von
Der Blaude.
V roce 1483 Jan přenechal panství svým čtyřem mladším
synům. O dva roky později se uvádí Jan, zvaný Jašek a po
něm 1532 opět Jan Bludovský, starosta těšínský a manžel
Markéty Čamerovny z Jiskřičína. V roce 1532 získali část vsi
také vladykové Mikuláš a Jan Kladorubští ze Svrčova a 1554
Jaroš ze stejného rodu. Některé zdroje uvádí, že v letech
1571-1583 zde hopodařil Jáchym Bludovský z Kornic a jiné,
že 1576-1587 Frydrych Kladorubský ze Svrčova. Nejspíše….

SOCHY – KERAMIKA
Umělecké dílo Vratislava Varmuži bylo zhotoveno
z pálené hlíny. Původně stálo na velkém žulovém
oválu s vodotryskem. Z bezpečnostních důvodů byl
však ovál zlikvidován a místo zasypáno zatravněnou hlínou. Dílo se nachází v atriu SŠ průmyslové na Kollárově ulici.
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…. se v těchto letech pomalu blížil
rozpad Bludovic na Horní a Dolní.
Pravděpodobně zde také již stála
gotická tvrz (poprvé připomínaná
v roce 1609). S jistotou ale můžeme
uvést Petra Marklovského ze
Žebráče, který zde sídlil od roku
1587 až do své smrti v roce 1609 a
po něm jeho syn, také Petr
Marklovský, s manželkou Annou
Tlukovnou z Tošanovic, což dokládá
listina knížete Václava Adama,
potvrzující jemu držení vsi. Po smrti
Anny si Petr vzal Annu Foglarovou
ze Studené Vody, která se píše na
bludovickém zvonu v roce 1617 jako
pozůstalá vdova po P. Marklovském.
Za dob Marklovských byla gotická
tvrz přestavěna na renesanční
zámek.
1649 získal panství Frydrych
Bludovský
z Dolních
Bludovic
s manželkou Kateřinou Bludovskou,
po nich v roce 1670 Jiří Vilém
z Kojkovic a v roce 1686 Jindřich
Kyselovský z Kyselova. Ve stejném
roce je zde katolická škola, jejíž
kantor byl současně varhaníkem a
zpěvákem ve farním kostele. V roce
1688 Ferdinand Bees z Chrostiny a
pak paní Mandalena Kardinálová
z Viderna, která prodala panství
v roce 1710 Jáchymu Kryštofovi
Marklovskému za 5000 tolarů.
Marklovští Jáchym, Amadeus Rudolf, Jiří a pak baron Jiří Erdman zde
byli až do roku 1781.

Zámek v Dolních Bludovicích na dobové pohlednici
z roku 1920
Františka Josefa I. na jeho cestě do
V letech 1781-1793 získal Dolní Lvova. Od roku 1865 byl zde
Bludovice svobodný pán Jan pánem člen národního parlamentu
Tobiáš Seeger von Dürrenberg, Moritz Rohrmann z Vídně, který je
rakouský polní maršálek, držitel také pochován na místním hřbirytířského kříže Vojenského řádu tově. V druhé polovině 19. století
Marie Terezie. Jan nechal přestavět zde vznikly sloučením Šumbarku,
zámek do klasicistního stylu. V této Životic a Dolních Datyní tzv.
době se také začalo s výstavbou „Velké Bludovice“. V roce 1907
evangelického kostela, jehož vy- Rohrmann prodal svůj majetek
svěcení bylo roku 1784. O rok Rakouské báňské a hutnické
později byl založen první poštovní společnosti bratrů Gutmannových.
úřad Dolní Bludovice, vedený Po druhé světové válce, vlivem
poštmistrem
Karlem
Josefem velkého rozmachu průmyslu a
Steinerem. 13. 7. 1786 byl položen hornictví, se započalo na území
základní kámen nového zděného Dolních Bludovic stavět nové
katolického kostela. Po smrti Jana hornické město. V roce 1960 se
Tobiáše zdědila bludovické panství Dolní Bludovice staly kompletně
jeho manželka Anna Karolína součástí Havířova.
Seeger Radocká z Radoče a po ní
jeho dcery Karolína Ferster,
Frederika Rathová a Henrieta
Radocká z Radoče.
Na začátku 19. století, přesně
v roce 1838, se stal vrchností na
panství Jiří Gurniak, který byl i
hlavním poštmistrem. Jiří dokonce Česká škola menšinová a občanská
v roce 1848 doprovázel císaře
na pohlednici z roku 1913
Erb rodu
Bludovských
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