HAVÍŘOV - PROSTŘEDNÍ SUCHÁ
KULTURNÍ PŘEDMĚTY
(BEZ KULTURNÍCH PAMÁTEK)
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STÉLA S NÝTY

Autor: Mgr. Martin Kuchař
Rok: 2007
Místo: areál soukromé firmy, U Skleníků, Havířov - Prostřední Suchá
Vlastník: NBS Invest, a.s.
Popis:
Slezská žula, leštěná nerez.
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KOSTEL SV. JANA KŘTITELE

Rok: 1876
Místo: Havířov - Prostřední Suchá
Vlastník: Římskokatolická farnost Havířov - Prostřední Suchá, Starý Svět 1445/1
Popis:
Kostel je postaven v novorománském slohu. Jednolodní budova, poškozena důlními vlivy.
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KŘÍŽ

Místo: obecní hřbitov u kostela sv. Jana Křtitele, Havířov - Prostřední Suchá
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KŘÍŽ S KORPUSEM KRISTA
KAMENNÝ KŘÍŽ Z ROKU 1876

Autor: neznámý regionální kameník
Rok: 1876
Místo: obecní hřbitov u kostela sv. Jana Křtitele, Havířov - Prostřední Suchá
Vlastník: statutární město Havířov, Svornosti 86/2, Havířov-Město
Správce: odbor školství a kultury Magistrátu města Havířova
Popis:
Materiál místní pískovec. Z obdélné základny vystupuje sokl, po jehož stranách jsou neprofilované
voluty, čelní strana opatřena nápisem v rámečku s probranými rohy. Celková max. výška soklu je 151
cm, š. 94 cm, hl. 40 cm. Zužující se základna kříže (výška 104 cm) je v patce rovněž opatřena hladkými
volutami, završena je dvěma římsičkami. Na přední straně jsou vyznačeny atributy umučení,
tj. houbička, kopí, kladivo a kleště. Samotný kříž je vysoký cca 120 cm, v horní části deska s písmeny
INRI. Kristus má mírně svislé paže, pravou nohu překříženou přes levou, bederní roušku širokou,
po obou stranách těla visí její cípy. Celek je složen ze čtyř dílů.
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KŘÍŽ

Autor: neznámý
Rok: 1911
Místo: obecní hřbitov u kostela sv. Jana Křtitele, Havířov - Prostřední Suchá
Vlastník: statutární město Havířov, Svornosti 86/2, Havířov-Město
Správce: odbor školství a kultury Magistrát města Havířova
Popis:
Zhotoven ze slezského, hladce opracovaného mramoru za pomocí strojové techniky. Stojí na dvou
pískovcových stupních (160 x 146 cm, 148 x 128 cm). Na jednom nízkém stupni (100 x 113 cm) stojí
hranolovitý podstavec, v horní části probraný (93 x 80 cm). Hlavní soklová část (87 x 47 x 63 cm) je
završena stříškou, inspirovanou průnikem dvou valených kleneb (40 x 68 x 84 cm), nad kterou je
vyzdvižen vysoký kříž se dvěma stupínky (vysoký cca 350 cm) a s bronzovou sochou Krista. Součástí
monumentu je také reliéfní medailónek s hlavou P. Marie, odlitý ze slitiny kovů s povrchovou
úpravou z bronzu. V dolní části postamentu je votivní nápis: Postavili svým nákladem občané
z Prostřední Suché v roce 1911. Nápis v dolní části soklu.
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KŘÍŽ

Rok původního kříže: přelom 20. a 30. let 20. století
Místo: obecní hřbitov Havířov - Prostřední Suchá
Vlastník: statutární město Havířov, Svornosti 86/2, Havířov-Město
Správce: odbor školství a kultury Magistrátu města Havířova
Popis:
Dvoustupňové schodiště osazeno na betonové desce o rozměrech 21 x 215 x 134 cm a 20 x 176 x 95
cm. Odstupňovaný postament tvoří skupina hranolů. Hlavní soklová část má nápis BLAHOSLAVENÍ /
KTEŘÍ V PÁNU / UMÍRAJÍ. Subtilní figura je vysoká 80 cm, rozpětí rukou má cca 35 cm, odlitá zřejmě
s litiny, v minulosti pozlacená, hlava skloněná k pravému rameni ověnčená trnovou korunou.
Na horním břevnu je vertikální pozlacená destička s nápisem IN/RI. Monument zhotoven z barevné
kamenné drtě vmíchané do cementové malty tzv. teraco, lité do formy a následně povrchově
uhlazené. V roce 2013 byl kříž z důvodu havarijní stavu demontován a vyměněn za nový, zachován byl
pouze jeho základ.
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POMNÍK K ZALOŽENÍ PRVNÍ ČESKÉ ŠKOLY

Autor: František Malina (původní bronz), Ervin Suchánek (nyní žula)
Rok: 1946
Místo: obecní hřbitov, Havířov - Prostřední Suchá
Vlastník: statutární město Havířov, Svornosti 86/2, Havířov-Město
Správce: odbor školství a kultury Magistrátu města Havířova
Popis:
Nachází se poblíž hřbitova. Původní deska byla z bronzu, dnešní deska je z leštěné švédské tmavé
žuly. Autorem původní desky byl František Malina, autorem současné desky je Ervín Suchánek.
Na desce je text: "Zde stála první česká škola zbudovaná majitelem panství T. Kašperkem před 150
lety, 29. 6. 1937 Malina - Orlová". Jednotřídní škola se dvěma odděleními byla založena r. 1787.
Původní stavba se nedochovala.
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EVANGELICKÝ KOSTEL

Rok: 1937
Místo: Havířov - Prostřední Suchá
Vlastník: Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Havířově-Suché, Budovatelů 722/3
Parcela číslo: 1136, k. ú. Havířov – Prostřední Suchá
Popis:
K reformaci se sušská vrchnost i její poddaní přihlásili již v 16. století a postupně získali pod svou
správu i zdejší kostel. Odebrán jim byl dne 26. března 1654, kdy jej náboženská komise uzavřela. Ještě
dlouho poté však vlastníci Dolní a Horní Suché podporovali evangelíky: v letech 1654-1664 se
na dolnosušském zámku ukrýval evangelický kazatel Jan Pragenus, učiteli vlastníků Horní Suché,
Golkovských a Harasovských, byli luteránští kněží Samuel Fiducius a Alexandr Pragenus. Po dlouhých
letech protireformace na základě vydání Tolerančního patentu byl v Bludovicích vystavěn evangelický
kostel, který se stal centrem náboženského života pro celé široké okolí. V roce 1852 vznikla v Suché
první evangelická škola, v roce 1860 byl založen hřbitov. V roce 1872 byla vybudována první dřevěná
kaple. V letech 1924-1925 ji nahradila zděná kaple se 156 místy, přestavěná v roce 1937 na kostel.
V meziválečném období v Suché dynamicky působil Svaz evangelické mládeže, mládežnický pěvecký
sbor a Sdružení evangelických žen. Po válce byl prvním duchovním působícím ve sboru pastor Jerzy
Czyż, který zde v roce 1946 zorganizoval první konfirmační výuku (27 dětí ze Suché a 10 ze Stonavy).
14. ledna 1949 byla úřední listinou potvrzena samostatnost farního sboru v Suché. V padesátých
letech 20. století sbor čítal kolem 3500 duší. V kostele byly přistavěny balkóny. Začaly se však
objevovat stále větší následky důlních škod, které byly v budově kostela postupně likvidovány; v jejich
důsledku padly dvě budovy evangelických škol a časem i všechny ostatní budovy obce Prostřední
Suchá. Jedinou a poslední budovou, která se zachovala podnes, je evangelický kostel, který však spolu
s celým hřbitovem a okolním terénem poklesl více než o 17 metrů. V roce 2001 se konala generální
rekonstrukce interiéru kostela, od roku 2003 je farní sbor v Havířově-Suché sídlem Těšínskohavířovského seniorátu.
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RELIÉFNÍ HLAVA

Autor: Bronislav Kaleta
Místo: před školou na ul. Kpt. Jasioka, Havířov - Prostřední Suchá
Vlastník: statutární město Havířov, Svornosti 86/2, Havířov-Město
Správce: odbor školství a kultury Magistrátu města Havířova
Popis:
Zhotovena z litého betonu do tří deštěných forem. Mezi jednotlivými díly jsou výrazné hluboké spáry.
Základny je rovněž betonová. Maximální hloubka hlavy je 353 cm, v. 500 cm, š. 40 cm.

10

URBAN 1896

Místo: ul. Hornosušská, Havířov - Prostřední Suchá
Popis:
Výtvarně opracovaný kámen u restaurace a penzionu URBAN. Historie restaurace sahá až do
roku 1896.

Zpracoval: odbor školství a kultury Magistrátu města Havířova
Údaje jsou průběžně aktualizovány.
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