
Městská spořitelna v Orlové

Městská spořitelna v Orlové zahájila svou činnost  již 1.  února 1906 v místnostech 
staré radnice. Postupem let se stala jedním z nejsilnějších peněžních ústavů v okrese a ze 
svých  prostředků  se  finančně  podílela  na  stavbě  mnoha  soukromých  i  veřejných  budov 
(například 14 škol na území Těšínska). Jedním z důležitých podnětů tohoto prudkého rozvoje 
byla i likvidace orlovské filiálky Moravsko-slezské banky v roce 1922. Dosavadní skromné 
prostory spořitelny byly již značně nevyhovující a proto vedení banky přikročilo ke stavbě 
vlastní budovy.

Na základě smlouvy ze dne 18. listopadu 1926, mezi městem Orlovou a Městskou 
spořitelnou, se tohoto úkolu ujalo vedení města s finančním krytím spořitelny. 

Hledání vhodného místa pro novostavbu bylo zdlouhavé a složité, ale v roce 1926 se 
nakonec podařilo získat lukrativní část pozemku z nemocniční zahrady přímo u náměstí, před 
kostelem  Narození  Panny  Marie.  Parcela  o  rozloze  asi  1000  m2 byla  poměrně  drahá 
(300,- Kč/m2), její poloha však plně vyhovovala tehdejšímu významu spořitelny.

Na  architektonické  řešení  nového  bankovního  domu  byla  vypsána  soutěž,  z  které 
vzešel  vítězně funkcionalistický projekt  Ing.  arch.  Otakara Schmidta z Prahy. Zadání  bylo 
značně komplikované, neboť mimo mnohé jiné překážky (nerovnost terénu, možnost budoucí 
výstavby  fary,  apod.)  bylo  nutno  řídit  se  předpisem  státního  památkového  ústavu,  který 
požadoval omezenou výšku budovy tak, aby nezakrývala výhled na sousedící kostel. Projekt 
byl tedy několikrát přepracován a přistoupilo se k výběru stavitele. I v tomto případě vypsalo 
vedení spořitelny spolu s městskou radou soutěž a zadání stavby připadlo nejlacinější nabídce, 
tedy staviteli  a  architektu  R.  Milenovskému z  Orlové.  Při  zadávání  drobných řemeslných 
prací na výbavě interiéru, apod. bylo dbáno zejména na místní živnostníky. Rozpočet stavby 
předpokládal výdaje ve výši kolem 1 milionu Kč.

Celá stavba budovy, včetně přestěhování, trvala pouhých osm měsíců. A to přesto, že 
bylo  nutno  značných  terénních  úprav  a  základy  budovy  musely  být  provedeny  obzvlášť 
důkladně s ohledem na místní důlní činnost. První úpravy pozemku proběhly 27. dubna 1927 
a již 16. ledna 1927 mohla spořitelna opět úřadovat. Tentokrát však již ve své nové budově, 
která  dodala  orlovskému náměstí  charakteristický  prvek  moderní  doby.  Doby,  která  však 
tomuto historickému centru starého města přinesla jen postupnou zkázu a úpadek.
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