Vilém Pelly
starí
(1849 1939)
 eský podnikatel Vilém Pelly zbohatl koncem
19. století na prodeji lihovin. Roku 1895 rozíil své podnikání o textilní výrobu a v Polici
nad Metují vybudoval jeden z nejvtích bavlnáských závod regionu Policka.
Narodil se 20. 12. 1849 v Polici nad Metují v rodinmlynáe. V Novém Mst nad Metují se vyu il kupeckým píru ím a zde si také
osvojil znalosti o výrob likér. Roku 1870 získal od otce dm na
polickém námstí, ve kterém zalo il vlastní výrobnu lihovin. Díky
suchodolským zázrakm nashromá dil brzy zna né jmní
a roku 1895 za al i s textilním podnikáním. V Polici vybudoval
velkou pádelnu bavlny, kterou pozdji doplnil také o tkalcovnu,
barevnu, blidlo a lichtovnu. Zemel 26. bezna 1939 ve vku
devadesáti let.
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Pellyho domy jsou budovou, která spolu
s radnicí tvoí dominantu námstí.
Osudy budovy a jejich majitel jsou
významnou mrou spjaty s historií
msta Police nad Metují.
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Kolonizace Policka bevnovskými benediktiny spadá do za átku
13. století a jeho okolí je popisováno jako krajina dsná v iré pustin. První písemná zmínka o Polici nad Metují pochází z roku 1253,
kdy byl do Police penesen trh a rychle se rozvíjející obec se stala
dle itým obchodním a spole enským centrem polického klá terního dominia. Od stedovku zde fungovaly emeslnické cechy (krej í,
evci, ezníci, tkalci) a po átkem 18. století se objevili i první pedchdci prmyslových podnik valcha, barvírna, blidlo a krátce nato
také pádelna lnu. Opravdový rozvoj podnikání ale nastal teprve roku
1870, kdy Vilém Pelly zahájil v domna námstí výrobu lihovin. Jeho
rma byla velmi úsp ná a dala podnt k zalo ení dal ích továren.

Likéry z námstí
Pellyové odvozovali svj pvod od italského vojáka Franze Belliho,
který se za napoleonských válek roku 1807 dostal na Policko, o enil
se zde a zalo il rodinu. Její  lenové pracovali nej astji jako mlynái,
co byl i pípad Josefa Pellyho, syna Franze Belliho.
Josefv syn Vilém, narozený roku 1849 v Polici nad Metují, se ale vydal
jiným smrem. Vyu il se kupeckým píru ím v Novém Mst nad
Metují a zde získal zku enosti s výrobou lihovin. S vlastní produkcí
koalek pitom za al hned v roce 1870, kdy mu otec pedal dm na
polickém námstí  p. 76.
Roku 1875 se o enil s Franti kou Bernhardovou, dcerou hostinského
ze sousedního domu. Jeho likéry byly velmi oblíbené u Nmc na
Broumovsku a brzy si za aly razit cestu do vzdálenj ích obcí díky
své kvalitsamy. Výrobní prostory pestávaly sta it a ji roku 1886 je
bylo nutné podstatnroz íit.

Zázrakem k prosperit
Nejvt í konjunktura ale pi la teprve po roce 1892, kdy se v lese
nedaleko Suchého Dolu údajn zjevila Panna Marie. Cílená propagace tohoto zázraku pilákala velký po et poutník z ech, Moravy
i Pruska. Mnohatisícové davy vících proudily mstem a místní
podnikatelé se museli  init. Pekai témnesta ili péct chleba, oba
místní pivovary zvt ily své výstavy a Pellyho likérka vyrábla dvacet
 tyi hodin denn. Proud poutník ustal teprve po rázném vystoupení biskupa Brynycha a zákazu hromadných náv tv pra ským
místodr itelstvím roku 1895. Pelly byl ale tehdy u milionáem,
kupoval zemdlské statky a na ji ním okraji msta za al je t
tentý rok budovat pádelnu bavlny, kde do dvou let zahájil výrobu.
Odbyt kvalitní píze byl obrovský a tak byly zavedeny i no ní smny.

Léta rozvoje
Roku 1902 vybudoval je t kruhovou cihelnu a o dva roky pozdji
za al i se stavbou nové tkalcovny, dokon ené roku 1911. Bhem první
svtové války sice produkce katastrofálnpoklesla, ihned po vzniku
eskoslovenska ale nastal opt vzestup. V letech 1922 a 1923 rozíil Pelly podnik o moderní barevnu, blidlo a lichtovnu,  ím se
rma zaadila k nejvt ím podnikm v regionu. Zamovala se pedev ím na výrobu froté zbo í a brzy získala dominantní postavení na
trhu. Roku 1928, v úctyhodném vku devtasedmdesáti let, se pak
Pelly pustil i do rekonstrukce pvodní likérky ( p. 268), kterou nechal
nov propojit se sousedními domy  p. 75 a 76. Plány pestavby
vypracoval známý architekt Alois Dryák, autor mnoha význa ných
pra ských budov a podstavce sochy sv. Václava. Práce na pestavb
probíhaly do roku 1931. Výsledný komplex, zvaný Pellyho domy, se
stal dominantou námstí a za al plnit i reprezentativní funkci.

Povále ný vývoj
Po Pellyho smrti roku 1939 pevzaly podnikání jeho dcery Franti ka,
Vilemína a syn Vilém mlad í, který v ak hned o ti roky pozdji
zemel. Rodinná rma se proto roku 1942 zmnila na akciovou spole nost a její vedení se roz íilo o dal í  leny. Bohu el i o dva Nmce,
kvli nim byla spole nost hned roku 1945 znárodnna a za lenna
do národního podniku Východo eské bavlnáské závody a pozdji
n. p. Meta. Ten se roku 1958 stal sou ástí broumovské Veby, pod ní
bývalá Pellyho továrna spadá dodnes. Je jedním z pti remních závod a pokra uje ve výrobdama k a froté zbo í.
Roku 1948 byly znárodnny i Pellyho domy, v nich skon ila výroba
lihovin, a uvolnné prostory za aly slou it jako podnikové vedení Mety
a pozdji jako internát u nic. Roku 1992 byly budovy vráceny potomkm rodiny, kteí je prodali mstu. Po nákladné rekonstrukci z let 2005
a 2007 slou í nyní areál kulturním a spole enským potebám msta.

Budova Kolárova divadla z roku 1940, na její stavbu Pelly daroval
desetitisíce cihel

Ctihodný ob an
Neménvýznamné bylo i veejné psobení Viléma Pellyho. Tikrát
stanul v  ele obecní samosprávy (1892 1895, 1899 1902, 1902
1906). Stejn významné bylo i jeho aktivní psobení v místních
spolcích: jako  len výboru nov zalo ené Tlocvi no-hasi ské
jednoty Sokol roku 1875,  i jako iniciátor zalo ení samostatného
Mstského sboru dobrovolných hasi  roku 1904, v nm se
stal zakládajícím  lenem a starostou sboru. Roku 1888 se stal  lenem Dlnické vzdlávací jednoty Budislav", byl pispívajícím
 lenem Divadelního spolku Kolár. Za v echny své po iny ve prospch obce byl roku 1899 poctn udlením  estného ob anství
msta Police, roku 1929 byla jeho jménem pojmenována ulice
(dnes 17. listopadu). Dvee nezavíral ani ped sportovní  inností:
na jeho pozemcích za pádelnou se roku 1910 konal pi píle itosti
otevení budovy Sokolovny sokolský  upní slet. Roku 1920, kdy
byl v Polici zalo en Sportovní klub", konaly se první fotbalové zápasy právna tomto hi ti, ob as i ve er pi osvtlení obloukovou
lampou z jeho továrny.
K vyjmenování v ech Pellyho sponzorských dar nám rozsah
tohoto materiálu neposkytuje dostatek prostoru. Sahaly nap.
od vysázení mstské zelen na svj náklad a po  asté pen ité
podpory pro místní chudé a dary na místní dobro inné ú ely (mateské kolce, na stavbu nové koly atd.). Dva jeho u lechtilé skutky
se pipomínají svou existencí dodnes: artéský vrt Julinka na námstí, provedený na jeho náklad roku 1905 a Kolárovo divadlo,
na jeho stavbu daroval desetitisíce cihel ze svého podniku.
< Pellyho domy ped pestavbou, která probhla v letech 1928 1931
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