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Dobová pohlednice z Dolních Bludovic a poštovní listonoš (na pravé
straně), který také docházel do poštovního úřadu v Šumbarku.

POŠTOVNA A POŠTOVNÍ ÚŘAD
ŠUMBARK VE SLEZSKU
Konec 19. století a počátek 20. století přinesl pro
obec Šumbark zlepšení spojení s blízkým
i vzdáleným okolím. Již od 16. 1. 1892 pracovala
v Šumbarku soukromá listovní sběrna podléhající
poštovnímu úřadu v Dolních Bludovicích. Po
několika létech byla však nahrazena pouze službou
listonoše.
POŠTOVNA SZUMBARK
Tato listovní sběrna
byla dnem 1. 7. 1900
přeměněna na poštovnu, kterou vedl tamní řídící učitel
Jan Klimscha. Po jeho přeložení do Dolních Bludovic
byla prozatímně předána 30. 11. 1906 učiteli
Boleslavu Wlodkovi a od 16. 10. 1907 definitivně
propůjčena řídícímu učiteli Janu Blahutovi. Zřízením
nádraží v Šumbarku odebírala pošta v Bludovicích
veškerou poštu z vlaku, tedy i pro Šumbark a odvážela
ji do Bludovic. Toto nepohodlné zařízení nebylo
zdejšímu lidu vhod, neboť nejen s balíky museli
1 hodinu cesty do Dolních Bludovic, ale i pro balíky
v Šumbarku ve vlastním nádraží vyzvednuté a tam

Rubrika - Havířovské sochy
CHLAPEC S HARMONIKOU
Na okraji rybníčka v Prostřední Suché sedí na
zídce socha mladého harmonikáře. Tato soška je
trochu záhadou, kdo a kdy ji vytvořil a proč je
schovaná v takovém zapadlém místě. Najde se
někdo, kdo nám pomůže záhadu vyřešit ?
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POŠTOVNA A POŠTOVNÍ ÚŘAD
ŠUMBARK VE SLEZSKU
odvezené. Tyto nepříjemnosti
vyžadovaly vskutku nápravu.

Gumové razítko poštovny Szumbarg
(Schl.)/Szumbark (Szl.) na pohlednici
odeslané přes doručovací poštovní úřad
Nieder Bludowitz, datum 21. 4. 1906.

Záhy se proto začalo uvažovat
o
vytvoření
samostatného
poštovního úřadu v Šumbarku.
K jeho zřízení však došlo až po
I. světové válce, když 1. 10. 1923
byl v nádražní budově slavnostně
otevřen poštovní úřad. Poštovna
byla tedy následně zrušena 30. 9.
1923.
POŠTOVNÍ ÚŘAD ŠUMBARK
VE SLEZSKU
1. 10. 1923 byl zřízen poštovní
úřad Šumbark ve Slezsku. Prvním

správcem pošty byl ustanoven
Emilián Tašek až do roku 1925,
po něm se stal správcem pošty
poštmistr
Hugo
David
z Michálkovic. Poštovní úřad
Šumbark ve Slezsku byl umístěn
v budově u nádraží Šumbark a to
u nynější křižovatky silnic směr
Ostrava, Český Těšín a Orlová,
v místě, kde je nyní rondel
a nádraží ČD. Jeho doručovacím
obvodem byly obce Šumbark ve
Slezsku a Dolní Datyně.
Za polské a německé okupace
byl poštovní úřad v činnosti
s jiným národnostním obsazením

a jiným názvem. V roce 1938 to
byl poštovní úřad Szumbark
Bledowicki při polském záboru,
dále v roce 1939 Bludowitz
Schumbarg (Oberschles) při
německém záboru a nakonec
v roce 1941 Szumbark über
Teschen (Oberschles) také při
německém záboru.
Po roce 1945 měla pošta
název Šumbark ve Slezsku, v roce
1953 to byl Šumbark u Ostravy
a od roku 1955 Šumbark
u Ostravy 1. Sídlo bylo stále
v domě u železniční stanice
Šumbark. Poštmistrem byl pan
Bernatík. Tento dům, ve kterém
stál poštovní úřad, byl z důvodu
výstavby dopravní infrastruktury
nově vznikajícího města zbourán.
Výstavbou
města
Havířova
dochází od 15. prosince 1955
k zániku poštovního úřadu
Šumbark u Ostravy.

• V roce 1939 došlo k záboru
Šumbarku německým vojskem.
Poštovní úřad začal používat
německá poštovní razítka.

Obyčejný dopis odeslaný z poštovní
služebny Szumbarg über Teschen
(Oberschles.), datum 20. 5. 1940.

• Po osvobození Československa
v roce 1945 si museli poštmistři
obstarávat razítka nová. Tato
razítka jsou provizorní – řádková
nebo kruhová. Byla vyrobena
převážně z gumy, nebo zhotovena
z dětské tiskárničky. Datum bylo
přitiskováno datumovkou.

POŠTOVNÍ RAZÍTKA
• Po roce 1923 začal poštovní

úřad používat denní poštovní
razítko I. typu. Razítko o průměru
32 mm mělo v dolním mezikruží
iniciály Č. S. P., rozlišovací znak
razítka (a) v dolní úseči.
• Razítko II. typu bylo dáno
k používání v roce 1925 (razítko
již nemá iniciály Č.S.P.)

Doporučený dopis odeslaný z poštovního
úřadu Šumbark dne 11. 9. 1945. Jako denní
poštovní razítko je použito razítko
poštmistra z poštovního úřadu.
R – nálepka je použita protektorátní
provizorní.

• V roce 1946 se již začalo
používat denní poštovní razítko
III. typu jednojazyčné.
Zpáteční lístek od okresního soudu v Českém
Těšíně s příchozím razítkem poštovního
úřadu Šumbark ve Slezsku, datum 1. 4. 1938
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