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Brat�i Jan a Franti�ek Pejskarové se �adí mezi osobnosti, které jsou
pevn� spjaté s Policí nad Metují. Ze sirotk� a v podstat� nemajet-
ných se stali významnými pr�myslovými � initeli a vlastníky nejen
prosperující � rmy Pejskar a spol., ale i n�kolika dom� na nám�stí.

Star�í Franti�ek (1864) a mlad�í Jan (1866) se narodili v Polici nad
Metují dámskému krej� ímu Janu Pejskarovi a jeho � en�Terezii, která
pocházela z �eznické rodiny. Ji� jako �koláci brat�i i jejich mlad�í
sourozenci Bohumil a Anna osi�eli a na vychování si je vzali jejich
strýcové po matce 	 �ezníci. Práv�zde se Jan a Franti�ek vyu� ili �ez-
nickému �emeslu, co� p�edur� ilo jejich � ivotní dráhu.

Zpo� átku ka� dý z bratr� �el svou vlastní cestou. Jan se o� enil a zalo-
� il si sv�j vlastní �eznický krám (� p. 20 na nám�stí), Franti�ek ho
následoval a i on si po s
atku za�ídil �eznictví (� p. 94 na nám�stí),
k n�mu� provozoval je�t� hostinec zvaný �U Jelena�. Po n�kolika
letech v�ak spojili své síly a r. 1900 registrovali � rmu pod názvem
�Brat�i Pejskarovi, Police n. M.�. Firma byla registrována ve t�ech
jazycích: � e�tin�, n�m� in� a francouz�tin�. Hned poté se rozhodli
vystav�t továrnu, nejprve na pozemku m�sta, které jim v�ak odmítlo
pozemek prodat, pozd�ji pak na pozemku u Malé Ledhuje (dne�ní
� rma Pejskar, �árská 114), který odkoupili od JUDr. Franti�ka
Metalla. Továrna zahájila výrobu r. 1902, vyráb�la se zde �unka,
uzeniny a masové konzervy. Na svém míst�stojí dodnes.

Brat�i byli ve svém podnikání velmi úsp��ní, dodávali své produkty
nejen v rámci � ech, ale i do zahrani� í. Díky prosperit� � rmy mohli
investovat do nemovitostí. Krom� nemovitostí v Polici, kde mimo
jiné s mlad�ím bratrem Bohumilem vlastnili hostinec U Zlatého lva

Příběh polických sirotků

Bratři Pejskarové
s vnuky, 1935
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(� p. 22 na nám�stí), který p�ebudovali na hotel, vlastnili nap�. lesy
na Machovsku, zámek a velkostatek Stárkov, pilu ve Vápence a dal�í.
B�hem první sv�tové války se bratr�m da�ilo a vy�li z ní nedot� eni,
druhá sv�továválkav�akpro n�znamenalazna� néztrátyna majetku.
Franti�ek Pejskar zem�el je�t� b�hem války r. 1942 ve v�ku 78 let,
Jan zem�el o 4 roky pozd�ji ve v�ku 80 let. Dne 12. srpna 1948 byla
uzená�ská � rma Brat�i Pejskarovi znárodn�na.

Dnes � rma Pejskar a spol. spadá pod skupinu � rem Made, která
sídlí v Praze. Továrna v�ak stále stojí na stejném míst�, kde ji brat�i
Pejskarové zalo� ili, a pat�í mezi nejv�t�í zam�stnavatele ve m�st�.

Jan Pejskar

03 kcmy

Výroba masových konzerv



Rodina Katschnerových byla pro Polici nad Metujívýznamným rodem.
D�de� ek , otec a synJosef Katschner Emil Katschner Ing. Emil

Katschner se stali významnými zakladateli kovozpracujícího pr�-
myslu na Policku. V�novali se mimo jiné i výrob� ledních bruslí,
v jejich� produkci m�li svého � asu tém�� monopolní postavení
v celém Rakousko-Uhersku.

Josef Katschner se v Polici nad Metují nenarodil, p�i�el do Police
jako �estnáctiletý chlapec a nastoupil v jednom z obchod� jako
kupecký mládenec. Pozd�ji si zde koupil d�m (� p. 241 na Splachov�)
a za�ídil obchod se sví� kami, petrolejem, lampami a podobným
zbo� ím. R. 1854 se o� enil s dcerou Josefa Birkla, majitele obchodu
se � elezným zbo� ím. Tchán�v obchod koupil, roz�í�il a zdatn�vedl.
Díky své píli a umu zbohatl a mohl si dovolit koupit dal�í domy
(� p.17,� p.77,� p.226)ataképolnosti.R.1874bylzvolenstarostouobce.

Skute� ným zakladatelem kovozpracujícího pr�myslu v Polici byl
v�ak spí�e jeho syn Emil Katschner. Skute� nost, � e na � elezá�ské
zbo� í má tém�� monopol n�mecký pr�mysl, ho p�ivedla na
my�lenku pokusit se o n�j v � echách. Na pozemcích, které zakoupil
jeho otec Josef, spole� n�r. 1887 vystav�li malou tovární dílnu (� p.
257 v Nádra� ní ulici). Firma za� ínala s osmi d�lníky a vyráb�la
jednoduché kovové zbo� í 	 panty, petlice apod. O necelých 10 let

Příběh tří generací

E. KAT S C H N E R
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Emil Katschner
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pozd�ji za� ala � rma vyráb�t ji� první �roubovací brusle a byla zapsá-
na do obchodního rejst�íku. Emil samostatn��ídil � rmu od r. 1896.
Firma prosperovala a prostory p�estávaly sta� it. Roku 1910 tak po� ala
stavba nové továrny (� p. 225) a vedle ní i domu, kde pozd�ji bydlela
Katschnerova rodina (� p. 226 v ulici 17. listopadu). Tuto továrnu ji�
pomáhal vybudovat Emil�v syn Emil ml. I Emil, stejn�jako jeho otec
Josef, byl za svého � ivota zvolen starostou obce.

Katschner�m se da�ilo i za války. V továrn� probíhala vojenská
výroba a díky tomu byl její chod zachován i v tuto dobu, kdy ostatní
továrny ve m�st�stály. R. 1920 zavedenou zna� ku EKP (Emil Katsch-
ner Police) p�evzal de� nitivn� syn Emila Katschnera Ing. Emil
Katschner. Po první sv�tové válce byla � rma vyhlá�ená p�edev�ím
výrobou bruslí, které byly velice kvalitní. Zásluhou E. Katschnera ml.
r. 1931 vznikl v Polici oddíl ledního hokeje, r. 1927 se zase zaslou� il
o zalo� ení klubu fotograf�. B�hem n�mecké okupace se Emil ml.
zapojil do odbojového hnutí, jeho syn Milan prost�ednictvím
man� el� Krupkových dokonce zásoboval léky a potravinami para-
�utisty ukryté v krypt� pra� ského kostela. Firm� EKP se postupn�
p�estávalo da�it od r. 1945. V kv�tnu byla na � rmu uvalena národní
správa, majitel Ing. Emil Katschner byl zat� en a obvin�n z kolabo-
race s N�mci. Firma se sice z událostí brzy vzpamatovala a r. 1947
byla vrácena majitel�m, nem�lo to ale trvat dlouho. Vedení se ujal
syn Emila ml. Milan. R. 1948 dokonce � rma p�ede�la dobu a vysta-
vovala první kole� kové brusle, tehdy se v�ak neuchytily. Te� ku za
historií de� nitivn� ud�laly události r. 1948. V � ervnu byla � rma
znárodn�na a slou� ena s Hubkovou � rmou Kovopol. Spole� n� se
pak staly sou� ástí národního podniku Sigma-pumpy v Olomouci.
Tradi� ní výroba bruslí zde pokra� ovala je�t� do r. 1960, kdy byla
p�elo� ena do Olomouce a pozd�ji zcela zanikla. To u� v�ak bylo bez
ú� asti Katschner�.

Dámské brusle
pro krasojízdu
Jackson-Elit
polické firmy EKP

foto: Muzeum zimních
sport� Emericha Ratha
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Dal�í významnou osobností, která se svého � asu t��ila velké oblib�
místních ob� an�, je .Václav Vladivoj Tomek

Narodil se r. 1818 v Hradci Králové, nebyl tedy polickým rodákem. Nej-
prve po gymnáziu studoval � lozo� i v Praze, jako své poslání v�ak
vnímal d�jepis a rozhodl se tak pozd�ji pro studium na právnické
fakult�, kde se d�jepis vyu� oval. B�hem svého studia si p�ilep�oval
kondicemi a práv�ty ho p�ivedly jako studenta do Police.Vlét�r. 1835
dou� oval syna Josefa Dáni. V rodin�pana Dáni se mu tak zalíbilo, � e
se do Police v dob� prázdnin za� al pravideln� vracet, nalezl zde
n�kolik blízkých p�átel a zamiloval se do zdej�í krajiny. A nejen do ní.
K trvalému spojení s Policí do�lo r. 1847, kdy se v polickém kostele
o� enil s dcerou Josefa Dáni Lidu�kou. Mládencem na jeho svatb�nebyl
nikdo men�í ne� sám Karel Havlí� ekBorovský! Tomekse svojí � enou
Ludmilou se do Police pravideln� vracel o svátcích a prázdninách.
Ani pozd�j�í smrt milované � eny vazby na Polici nezp�etrhala. Nako-
nec na�el Václav Vladivoj Tomek své trvalé místo v Polici v dom�
� p. 38vHo�ej�íulici (dnesTomkova),kdepobývala� dosvésmrti r.1905.

Svého � asu bylTomekhned za Franti�kem Palackým druhou nejuzná-
van�j�í autoritou mezi � eskými historiky. Za svého � ivota byl � lenem
p�ti zahrani� ních akademií v�d 	 v �ím�, Záh�ebu, Vídni, Petrohrad�
a v Krakov�. R. 1898 byl pový�en do rytí�ského stavu. Stal se jedním

Příběh rytíře

Tomkova ulice
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V. V. Tomek

z prvních � len� � eské akademie v�d. Byl � estným ob� anem m�sta
Prahy, Hradce Králové, Police nad Metují i � etných dal�ích obcí.
Pracoval v nes� etných spolcích a spole� nostech a jeho busty
zdobily Pantheon Muzea království � eského a zasedací sín� Rady
m�sta Prahy a Královské � eské spole� nosti nauk ji� za jeho � ivota,
co� nebylo v�bec obvyklé. Jeho nejslavn�j�ími díly jsou D�je uni-
verzity pra� ské, D�jepis m�sta Prahy a Základy starého místopisu
pra� ského. Ve svých v�deckých pracích v�ak nezapomn�l ani na
Polici. Za v�echna díla jmenujme P�íb�hy klá�tera a m�sta Police
nad Metují.
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Ten, kdo u� n�kdy otev�el jakýkoli historický pramen o Polici nad
Metují, se jist�d�íve � i pozd�ji setkal s jejich jmény. �e� je o strýci
a synovci 	 Josefu a Stanislavu Brandejsových. Oba je pojil velice
silný vztah k m�stu a jeho d�jinám, oba se zde narodili a v�novali
zna� nou � ást � ivota tomu, aby lidé nezapomn�li, co se v Polici událo
a jakse tu � ilo.

Příběh o uchování vzpomínek
pro další generace

Stanislav Brandejs

Josef Brandejs
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Josef Brandejs se narodil r. 1844 v Polici nad Metují (� p. 259, dnes
ji� nestojí) do rodiny pomocníka v laborato�i místní lékárny Mat�je
Brandejse. Jako �kolák nav�t�voval místní �kolu �d�ev�nku� a vy-
u� il se soustru� níkem d�eva. Skromn�se zde � ivil svým �emeslem a
své výrobky ze d�eva prodával po jarmarcích (vyráb�l pro d�ti i pri-
mitivní hra� ky, d�ev�ným panenkám se tehdy �íkalo �brandejsky�).
Kdy� dokon� il svoji práci v zam�stnání a na svém polí� ku, s obrov-
skou vervou se v�noval své nejv�t�í zálib�	 bádání v historii m�sta
Police. Shroma� �ování dat o Polici se v�noval ji� od svého mládí,
sbíral výst�i� ky novin, vypisoval si údaje z archiv�, zaznamenával
pam�ti rodák� a � erpal ze svých p�edch�dc�. Výsledkem jeho celo-
� ivotní práce byla rozsáhlá mnohadílná kronika. Ta obsahovala
nep�eberné mno� ství informací z lokálních d�jin, od nejstar�ích d�jin
m�sta Police a benediktinského klá�tera a� po jeho sou� asnost.
Ve svém díle zaznamenal nejen chronologicky d�jepis Policka, ale
i d�jiny jednotlivých dom�, vlastní post�ehy k událostem, které
sám za� il, �adu p�íhod, po� átky podnikání v Polici, zp�sob � ivota,
zvyky, oby� eje, �íkadla, jak se obyvatelé oblékali, stravovali, jak
bydleli a � ili. Jeho dílo z�stalo v rukopise, celkem je dev�t velice tlus-
tých knih. Poslední jeho zápisky jsou datovány p�l roku p�ed jeho
smrtí v roce 1922.

Stanislav Brandejs, syn Josefova bratra ko� e�níka Franti�ka, se na-
rodil r. 1891 v Polici (� p. 8 v Kostelní). Vystudoval broumovské gym-
názium a vstoupil jako novic do k�i� ovnického klá�tera v Praze.
Z �ádu v�ak pozd�ji vystoupil a vystudoval slovanskou a germán-
skou � lologii na FF v Praze. Za svého � ivota p�sobil jako u� itel, diplo-
mat, konzul a pracoval na ministerstvu sociální a zdravotní správy.
Byl � lenem mnoha u� ených spole� ností, jako nap�. Technické
akademie v�d a Sociálního ústavu. R. 1934 v Praze, kde p�sobil,
za� al pracovat v krajanském spolku Osta�, který sdru� oval rodáky z
Policka a Machovska, kte�í � ili v Praze. Zde p�sobil jako p�edseda a
vedl pro své krajany p�edná�ky jak z historie, tak z aktuálního d�ní
na Policku. Spolek po�ádal dokonce i sbírky, které pak byly posí-
lány polickým starým ob� an�m a chudým � ák�m. Po celý sv�j � ivot
se Stanislav v�noval rodnému Policku a jeho okolí. R. 1940 vydal
dílo Kniha o Polici nad Metují a Policku. V následujících letech
p�ipravil je�t� dal�í dva díly, ty v�ak kv�li událostem po r. 1948
k jeho velkému zklamání nemohly vyjít. Publikoval tak alespo
 r�zné
� lánky a své studie, které se Polickem zabývaly. Zem�el r. 1957
ve v�ku 66 let.
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Jan Bezd�k se narodil r. 1858 v Sob�slavi a po svých studiích se stal
u� itelem. V rámci tradi� ních poutí u� itel� vlastí, kdy vyst�ídal
n�kolik p�sobi��, se r. 1880 dostal na Policko a o rok pozd�ji se
o� enil s dcerou polického tesa�e Hübsche Franti�kou. Jeho práce ho
na � as z Policka op�t odvedla, ale r. 1896 se mu poda�ilo vym�nit si
místo s jiným z u� itel� a stal se pedagogem na obecné �kole v Polici
nad Metují.

I kdy� není pochyb o jeho pedagogických kvalitách, proslavil se
zejména svým koní� kem 	 p�írodov�dnými obory. Zpo� átku se v�no-
val botanice, ale jeho skute� nou vá�ní byla mykologie. Do studia
hub se pustil s velkou vervou, kv�li svým p�edná�kám a publika� ní
� innosti dokonce na � as po� ádal o stud� ní volno a odcestoval do
Vídn�, kde studoval v muzejních knihovnách. Jeho v�decká � innost
v oblasti mykologie by se dala rozd�lit na ur� ování hub, p�edná�ky
a kurzy a publika� ní � innost. Janu Bezd�kovi velmi zále� elo na tom,
dostat mezi �irokou ve�ejnost pov�domí o houbách jedovatých
i jedlých. Jednak tím cht�l p�edejít otravám, jednak p�isp�t lidu
dal�í vydatnou potravinou. Jeho p�edná�ky se skládaly z teoretické
i praktické � ásti. V té praktické své poslucha� e vzal do polických
les�, � ím� ve svých � ácích praxí upev
oval nabyté znalosti. V Polici
z jeho iniciativy byl dokonce zalo� en houba�ský spolek, který se
scházel ka� dé úterý v ledhujské Kr� m� (� p. 1, Velká Ledhuje), kde se
poznávaly a konzumovaly i málo známé houby.

Nejv�t�ím odkazem Jana Bezd�ka se stala jeho publika� ní � innost.
P�elo� il do � e�tiny dílo francouzského mykologa, p�ispíval odbor-
nými � lánky do � asopisu P�íroda, p�isp�l hesly o houbách do Ottova
nau� ného slovníku, ale hlavn� souhrn v�ech svých poznatk� sou-
st�edil do rozsáhlé publikace Houby jedlé a jim podobné jedovaté.
Jedná se o dva díly, z nich� první vy�el r. 1901 s ilustracemi Václava
Lu
á� ka a druhý r. 1905. Díla byla vydána bez jakékoli podpory státu
� i v�deckých institucí a Bezd�k i Lu
á� ek se dokonce zadlu� ili, aby
díla mohla spat�it sv�tlo sv�ta. Bezd�kovo dílo obsahuje velké mno� -
ství cenných poznatk�, které získal dlouholetým pozorováním a usilov-
ným studiem � etných d�l. Jan Bezd�k osobn�v�echny houby ochutná-
val a n�kolikrát se jimi také otrávil. Platilo tak, � e pokud n�jakou
houbu doporu� il ke konzumaci, byla skute� n�jedlá. Tím se li�il od
svých p�edch�dc�, kte�í i �adu jedlých hub ozna� ili za nejedlé, � i
dokonce jedovaté, nebo�jim jejich vzhled p�ipadal podez�elý.

Příběh vášnivého houbaře

10 kcmy



Janu Bezd�kovi se za jeho � ivota dostalo �ady poct. Byl � lenem myko-
logického odboru � eské botanické spole� nosti, jako první � ech byl
jmenován � estným � lenem pa�í� ské v�decké spole� nosti �Sociéte
mycologique�, v Polici nad Metují pak po n�m byl pojmenován park
v tehdej�í Nové � tvrti (dne�ní Bezd�kovy sady). V tomto parku je
umíst�n prostý kamenný památník 	 pískovcový balvan z úpatí Boru
opat�ený tabulkou s jeho jménem.

Jan Bezd�kzem�elvPraze r. 1915vev�ku 57 let. �Jako ob� an 	 � lov�k	
m�l smysl pro v�e dobré, jako p�ítel vynikal v�rností, v � ivot� byl
neoby� ejn�skromný, jinakpon�kud sanquinické letory, av�akv práci
v�decké vytrvalý 	 lépe �e� eno miloval v�du, p�írodopis hlavn�. M�l
velké znalosti (valn�nadprost�ední) v botanice a zvlá�t�znal dob�e
li�ejníkya mechy, jich� m�lobsáhlý herbá�pe� liv�sestavený a mikro-
skopickýmikresbamiprovázený.T�lesnýchpo� itk� nedbal, byl st�ízliv
v jídle i pití, �acení atd. V � ivot�rodinném vyznamenával se láskou
adobrotouk� en�idítkám(synoviu� iteliadce�i).�

Roku 1922 byl
jménem Jana Bezděka
pojmenován nově
založený park
na Nové čtvrti
v Polici nad Metují.

Jan Bezděk
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Velkou hudební osobností, její� ko�eny sahají a� k nám do Police,
byl bezesporu , výborný violoncellista a dobrý � lov�k.Hanu� Wihan

Narodil se v � p. 5 v Kostelní ulici v Polici nad Metují r. 1855 a strávil
zde prvních 9 let svého � ivota. Pozd�ji se rodina z m�sta odst�-
hovala. K hudb�se Hanu� Wihan dostal vlastn�náhodou. Ve svých
12 letech si na jarmarku zakoupil � étni� ku, na kterou se sám nau� il
hrát. P�i jedné takové h�e ho zaslechl �editel pra� ské konzervato�e,
který v n�m objevil velký hudební talent a p�esv�d� il jeho rodi� e, a�
dají syna studovat na pra� skou konzervato�. Rozhodl se pro violon-
cello a hned po svém absolutoriu v pouhých 18 letech získal místo
v Salzburgu jako profesor violoncella na Mozarteu. Svoji kariéru
dále Hanu� rozvíjel na �ad�míst 	 v Nizze v anga� má u ruského aris-
tokrata, v pra� ském n�meckém divadle, v Bilseov�kapele v Berlín�,
ve Schwarzenburgov� kapele v Sonderhausenu � i v Mnichov�. Ve
svých 33 letech, kdy se po nevyda�eném man� elství vrací do � ech a
p�� ímá místo profesora na pra� ské konzervato�i, je um�lcem evrop-
ského, ne-li sv�tového formátu, který se zná s Richardem Wagne-
rem, Franzem Lisztem, Richardem Straussem a kterému nad�en�
tleská i Petr Ilji� � ajkovsk� .

Příběh slávy

Hanuš Wihan
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Na pra� ské konzervato�i se Hanu� Wihan dostal k výuce kvartet.
Jeho výuka byla v� dy zárukou, � e konzervato� opou�tí kvalitní
t�leso, jedno v�ak nad ostatními vy� nívalo. R. 1891 seskupil Wihan
kvarteto ve slo� ení Karel Ho� mann, Josef Suk, Oskar Nedbal a Otto
Berger. Toto kvarteto si úmysln� studium na konzervato�i o rok
prodlou� ilo, aby se mohlo od Wihana více nau� it. Ji� b�hem prvního
roku od svého vzniku si získalo zna� nou popularitu, vykonalo turné
� eskými m�sty a vystoupilo dokonce i ve Vídni. Kvarteto se v�ak
záhy ocitlo v ohro� ení, nebo�vá� n� onemocn�l Otto Berger. Tehdy
se Hanu� Wihan nabídl, � e Ottu po dobu jeho nemoci v t�lesu
zastoupí. Opustil kariéru sólisty a profesora a vydal se s � eským
kvartetem na turné. Po Bergerov�smrti se Wihan stal právoplatným
� lenem kvarteta a dohromady s ním strávil bezmála 20 let, ne� ho
také zradilo zdraví. � eské kvarteto za jeho p�sobení absolvovalo
ro� n� p�es 100 koncert� p�evá� n� v zahrani� í, zaslou� ilo se o pro-
sazení hodnot � eské hudby 19. století ve sv�t� i podnítilo vznik
hudby nové. Hanu� Wihan se po nuceném odchodu ze zdravotních
d�vod� navrátil na konzervato�a po n�kolika letech r. 1920 zem�el.

Hanu� Wihan v�ak byl za svého � ivota více ne� jen skv�lým
hudebníkem, a� koli podivín, byl to dobrý � lov�k. �íkalo se o n�m,
� e má zlaté srdce. Potkal-li � ebráka, v� dy sáhl do kapsy a dal mu
peníze. Toté� se d�lo i s � a�inetá�i, které oslovoval jako kolegy. Kdy�
potkal bosého chlapce, koupil boty nejen jemu, ale i dal�ím d�tem
ve vsi. Pot�eboval rozdávat sebe v hudb�i v � ivot�. Miloval p�írodu,
rád nav�t�voval Krkono�e a Orlické hory a um�l si � ivot vychut-
návat. Miloval víno, kdekoli byl, v� dy v�d�l, kde se nejlépe najíst,
doutníky kou�il výhradn� havana. Bohu� el po krátkém man� elství
z�stal sám a bezd�tný. A� koli byl celý � ivot obklopen spole� ností,
která ho hý� kala, zem�el nakonec sám a opu�t�ný.

České kvarteto v r. 1895.
Hanuš Wihan druhý zleva
(s bradkou).
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Sigismund Bou�ka, vl. jménem Ludvík a um�leckým pseudonymem
Jaromír Slavík, se narodil r. 1867 v P�íbrami. Ve svém rodi�ti vystu-
doval gymnázium s výborným prosp�chem a po do� asném zaváhání,
kdy n�jaký � as studoval na u� itelském ústavu a rok na malí�ské
akademii v Praze, se rozhodl pro �eholní � ivot a byl p�� at do klá�tera
v B�evnov�. B�hem své p�ípravy vystudoval na pra� ské n�mecké
univerzit�bohoslovecká studia. Vysv�cen na kn�ze byl r. 1892 a jeho
prvním p�sobi�t�m se stalaSvatá Hora u P�íbrami. Nesetrvalzdev�ak
dlouho a byl vyslán knám na Policko. Jako kn�z nejprve p�sobil 6 let
v Machov� pod fará�em Metod�jem Laudinem. V r. 1898 z rozhod-
nutí klá�terních p�edstavených p�e�el zna� n� nerad z Machova do
Police, a� koli si pozd�ji i Polici vcelku oblíbil a setrval zde 10 let.
I kdy� se v Polici t��il oblib�, nakonec sám r. 1908 po� ádal o p�elo-
� ení (údajn� se cht�l vyhnout nesnesitelnému pronásledování ze
strany du�evn�nemocné osoby) a byl p�esunut do Broumova.V Brou-
mov�pobýval s p�estávkou 6 let, ale dle jeho vzpomínek se mu zde
neda�ilo v�bec dob�e. Byl chudý, opomíjený, bez práce. V�noval se
v této dob�p�edev�ím studiu a obohacování svého vnit�ního � ivota.
První samostatnou farnost získal Sigismund a� ve svých 47 letech,
kdy se stal fará�em na fa�e v Bezd�kov�nad Metují. I zde, podobn�
jako v Polici nad Metují, strávil 10 let, b�hem nich� velmi sv�domit�
vykonával svoji funkci a bojoval za farnost a víru místních lidí.
Stejn� jako Polici, ani Bezd�kov z�ejm� neopou�t�l s p�íli� t�� kým
srdcem.Situace povzniku nového státu nebylaví�e p�íli� naklon�na a
i situace v Bezd�kov�se vyvíjela jinak, ne� o� ekával. Na krátký � as
p�sobil na fa�e v Orlové, kde v�ak byl zcela odmítnut místními lidmi,
a nakonec tak byl odvolán zp�t do Broumova. B�hem svého � ivota
vyst�ídal je�t�n�kolik p�sobi��, a� kariéru kn�ze ve svých 69 letech
ukon� il a uchýlil se na odpo� inek do Rtyn�v Podkrkono�í. Do� il se
je�t�50. výro� í své primice na Svaté Ho�e, kde odslou� il svoji zlatou
m�i. Ta jako by mu sebrala i poslední síly a tém��na den p�esn�o m�-
síc pozd�ji (28. 8. 1942) umírá v nemocnici v Náchod�ve v�ku 75 let.

Sigismund Bou�ka byl popsán svým p�ítelem Josefem Váchalem jako
�p�ímý a nesmlouvavý�, ��ekl v� dy v�e na plnou hubu�, �v� dy hrdý�.
Dále uvádí, � e �jeho � iny byly otev�ené a nebojácné� a �dovedl
pochváliti nad�en� i odsouditi naprosto v�e, co jej zaujalo neb
odpudilo�. Vynikal svým literárním i malí�ským um�ním. Je znám
jako jediný � eský p�ekladatel provensálské a katalánské literatury,
za svoji � innost byl dokonce jmenován zahrani� ním � lenem spo-
le� nosti Felibr� a byl vyznamenán st�íbrnou medailí. B�hem celého
svého � ivota psal ver�e a texty pro hudební skladby. Je pova� ován

Příběh víry
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za zakladatele literárního sm�ru katolická moderna, jeho� byl také
hlavním p�edstavitelem. Mezi jeho díla pat�í nap�. básnické sbírky
Legendy a Du�e v p�írod� � i kniha povídek Láska Aubanelova. Za
svého p�sobení na Policku p�ivedl do zdej�ího kraje mnoho
známých um�lc�, kte�í ho sem jezdili nav�t�vovat, nap�. Otokar
B�ezina, Jaroslav Vrchlický, Antonín Slaví� ek, F. X. � alda a dal�í.
V souvislosti se zdej�ím krajem je známa p�edev�ím skladba
Bezd�kovský kostelí� ku. Krom� psaní a malování byl Sigismund
Bou�ka také sb�ratelem. Sbíral gra� cké práce, obrazy, vzácné tisky,
keramiku a také nelze opomenout japonské d�evoryty, u kterých byl
pova� ován za p�edního znalce.

Sisigmund Bouška
na fotografii Stanislava
Šrůtka, kolem r. 1902

Sisigmund Bouška
Autoportrét
z roku 1933
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Jaroslav Vancl se narodil r. 1890 v Benátkách nad Jizerou, vyu� il se
ve � rm� svého otce záme� níkem a do Police nad Metují ho p�ed
1. sv. válkou p�ivedla práce. Pozici záme� níka vykonával v továrn�
Katschnerových, kde sbíral zku�enosti a ve svých 24 letech se vypra-
coval dokonce na vedoucího dílny. R. 1914 se v�ak ú� astnil stávky,
za co� byl z � rmy propu�t�n.

V pr�b�hu první sv�tové války pracoval v Hradci Králové v auto-
mobilce a po jejím skon� ení zalo� il � rmu ARTESIA spol s.r.o, zabý-
vající se vrtáním artézských studní a d�r do � eleza. Sv�j plán na
výrobu � elezných hra� ek za� al uvád�t ve skute� nost v r. 1919, kdy
od svého tchána Viléma Teichmana koupil domek � p. 62, ve kterém
se svým spole� níkem V. Pellym vybudoval dílnu a po� al s jejich
výrobou. Ji� o rok pozd�ji zapo� ala stavba továrny Invetor na po-
zemku Vanclova spole� níka Pellyho. Byla to práv�tato továrna, kde
vznikla sv�toznámá kovová stavebnice Merkur. Ta se zpo� átku
jmenovala podle názvu � rmy Inventor, po p�ti letech od svého
vzniku byla inovována a po� ala nést jméno Merkur. Výroba kovo-
vých stavebnic byla úzce spjata s celou Vanclovou rodinou. Jeho
tatínek Filip Vancl dodával ze své strojírny lisovací a tvarovací p�í-
pravky, �vagr Franti�ek Jirman se zabýval konstrukcí a vývojem sta-
vebnic a elektrických vlá� k� a na chodu � rmy se podílel i druhý �vagr
Karel Pelu
ka.

Příběh otce jedné stavebnice

Zaměstnanci firmy Inventor, J. Vancl s dcerami uprostřed
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Polická stavebnice se stala v d�tském sv�t�tak�ka kultovní zále� i-
tostí. Firma Inventor se ú� astnila velkých výstav v tuzemsku i zahra-
ni� í (nap�. sv�tová výstava v Chicagu 1932) a prosperovala. O úsp�-
chu stavebnice Merkur vypovídá i fakt, � e na konci r. 1961 Otto
Wichterle, vynálezce kontaktních � o� ek, demonstroval výrobu � o� ek
na jednoduché aparatu�e postavené z d�tské stavebnice Merkur.
Firma p�e� kala dokonce i 2. sv. válku, kdy jí byla p�id�lena vále� ná
výroba a vlá� ky se mohly vyráb�t jen omezen�a pouze pro N�mecko.
Zdrcujícím rokem pro pana Vancla byl rok1948, kdy do�lo ke zru�ení
soukromé � rmy, vyst�hování z továrny i soukromého bytu a ozvaly
se existen� ní problémy. Jeliko� na � rmu stále docházely i po zná-
rodn�ní faktury za materiál a pan Vancl nem�l ani majetek, ani práci,
rozhodl soud, � e faktury bude splácet manuální prací ve své bývalé
� rm�. Takto byl nucen pracovat a� do r. 1970, tedy svých 80 let. I kdy�
boj stavebnice Merkur o p�e� ití v následujících desetiletích po zná-
rodn�ní byl dlouhý a t�� ký, stavebnici se poda�ilo p�e� ít do dne�ní
doby. Vyrábí ji v Polici nad Metují � rma Merkur Toys a stavebnice má
v Polici nad Metují dokonce i své muzeum.

JaroslavVancl zem�el ve v�ku 90 let v Polici nad Metují r. 1980.

Propagační foto
stavebnice Inventor
s dcerou Ludmilou

Jaroslav Vancl
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Příběh o píli, nadšení
a dobrém srdci

Jen málokterá osoba se zapsala do d�jin Police nad Metují takovou
m�rou, jako Vilém Pelly star�í. S krátkou p�estávkou strávil v Polici celý
sv�jdlouhý� ivot,zaslou� ilsezdeorozvojpr�mysluispole� enský� ivot.
� estným ob� anem m�sta se stal ji� ve svých 50 letech a nashromá� -
dil svojí pílí takový majetek, � e ani dnes se mnohým z nás o takovém
jm�ní ani nezdá. Kroniká� Josef Brandejs napsal: �Dosud nebylo
takového m���ana, co Police od 13. století stojí, aby za sv�j v�k jen
svým p�i� in�ním takového zna� ného majetku nabyl.�

Vilém Pelly st. se narodil v Polici nad Metují roku 1849 otci s italskými
ko�eny Josefu Bellymu, mlyná�i a krupa�i, a matce Vilemín� Vítové
z � eské Skalice. V mládí se vyu� il v Novém M�st�nad Metují kupec-
kým p�íru� ím. Zde si osvojil také technologii výroby lihovin, kterou
záhy velmi zda�ile uplatnil. V pouhých 17 letech za� al s výrobou
likér� a lihovin ve své rodné Polici, tehdy je�t� n�jaký � as na jméno
svého otce Josefa. O� enil se s Franti�kou Bernhardovou a usadili se
v dom�� p. 76 (dne�ní Pellyho domy), který Vilémovi p�enechal jeho
otec. Ve výrob� lihovin byl Vilém �pi� kou 	 svého � asu m�l sklady
s lihovinami na 14 r�zných místech v okolí a za své produkty obdr� el
n�kolikzlatých medailí, nap�. v Londýn�, Bruselu a Praze. Mezi jeho
speciality pat�il Adersba�ský bylinný likér, � itná, Rasta fari fernet � i
ledovákmínka.

Na výrob� lihovin zbohatl natolik, � e mohl za� ít investovat a sku-
povat stavení i pozemky. Na jednom ze svých pozemk� v letech
1895	 1897 vybudoval první továrnu v Polici nad Metují 	 p�ádelnu
bavlny. V pozd�j�ích letech továrnu neustále roz�i�oval, p�idal nap�.
tkalcovnu, barevnu, b�lidlo � i �lichtovnu. Polo� il tak základy tex-
tilního pr�myslu ve zdej�ím kraji, který pokra� uje dodnes. Likérna
a továrna v�ak nebyly jediné, které vybudoval. Kdybychom v�ak
m�li vyjmenovat v�e, byli bychom tu dlouho.

Vilém Pelly st. v�aknezanechal v Polici otisk jen v podob�staveb a pr�-
myslu, zaslou� il se i významn� o spole� enský � ivot. T�ikrát se stal
starostou m�sta, aktivn�p�sobil v místních spolcích, nap�. v Sokole,
v divadelním spolku Kolár (zde byl p�ispívajícím � lenem), stal se za-
kladatelem m�stského sboru dobrovolných hasi� � a jeho staros-
tou. � etné byly i jeho dobré skutky 	 na sv�j náklad nechal provést
70 metr� hluboký artéský vrt Julinka na nám�stí, ze kterého p� í
vodu místní i turisté dodnes. P�isp�l desetitisíci cihel ze své cihelny
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na stavbu Kolárova divadla, na sv�j náklad nechal vysázet m�st-
skou zele
, v�noval peníze mate�ské �kolce a na stavbu nové �koly,
podporoval místní chudé a mnohé dal�í. Z jeho � in� je tak patrné,
� e peníze nebral jako samoz�ejmost a neváhal se o n�pod�lit.

Vilém Pelly st. zem�el ve v�ku 90 let a byl poh�ben s velkou slávou na
místním h�bitov� vedle své man� elky Franti�ky. Zanechali po sob�
dcery Franti�ku a Vilemínu. Jméno Pelly dodnes nesou ji� pouze
potomci Vilémova bratra Václava Pellyho. Jeho jméno v�ak stále
zaznívá i z úst ob� an� Police nad Metují 	 ve m�st�se nachází Pellyho
park a Pellyho domy na nám�stí. V nich dnes sídlí Centrum kultury,
vzd�lávání a sportu, informa� ní centrum a Knihovna m�sta Police
nad Metují.

Vilém Pelly st.

Pellyho domy
na náměstí
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ZDROJE: (1) PICHL, Miroslav: Socha�ské památky Police nad Metují;
Osobnosti Police nad Metují. Police nad Metují: M�sto Police nad Metují,
2009. ISBN 9788025452288. (2) PICHL, Miroslav: Police nad Metují: d�jiny
m�sta a regionu v b�hu let. Police nad Metují: M�sto Police nad Metují,
2015. ISBN 9788090631403. (3) Velikán kovových stavebnic pan Jaroslav
Vancl. Merkur Plze
 [online]. Plze
: AG25, 2011 [cit. 2018-06-06]. Dostupné
z: www.merkurplzen.cz/historie-merkuru/velikan-pan-jaroslav-vancl (4)
BRANDEJS, Stanislav. Kniha o Polici nad Metují a Policku. Díl I, D�jiny do
roku 1914. Police n. M. : M�stská rada, 1940. 275 s. (5) BA� TECKÁ, Lydia.
Policko v � ivot� a literárním díle kn�ze Sigismunda Bou�ky. Police nad
Metují: Knihovna m�sta Police nad Metují, 1997.

�P�íb�hy Policka� p�edstavují pouze n�kolik osobností.
O uvedených, ale i dal�ích osobnostech se m�� ete

do� íst na stránkách nebo v publikaciwww.policko.cz

Miroslava Pichla Socha�ské památky Police
nad Metují; Osobnosti Police nad Metují .(¹ )

V roce 2018 vydaly Pellyho domy 	 Centrum kultury,
vzd�lávání a sportu, organiza� ní slo� ka m�sta

Police nad Metují.

www.pellyhodomy.cz www.policko.cz|

Pellyho domy
Police nad Metují

Realizováno za � nan� ní podpory Královéhradeckého kraje
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