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O tom, jak přišla na svět knížka Peckovské vesnice aneb Jak laici 
dělali knihu

Petr Pavel 

Může za to můj první pan učitel Karel Šrůtek. Naučil mě číst. V naší obecné jednotřídní škole o pěti postupných

ročnících jsme si museli povinně půjčovat ze školní knihovny knížky, které nám pan učitel většinou přiděloval. 

Nevadilo mi to. Četl jsem rád.

V roce 1959 se ve vsi slavnostně otevíral nově postavený kulturní dům. Stěhovala se do něho i místní lidová 

knihovna. Coby poslušný žák pomáhal jsem panu učiteli-knihovníkovi s přenášením knížek. Stal jsem se poté 

častým návštěvníkem knihovny. V létě roku 1968, než se pan učitel ze vsi odstěhoval, předal mi správu knihovny. 

A tak dělám knihovníka dosud a rád.

Někdy po roce 2000 se mi do rukou dostala knížka o starých mlýnech. Zaujala mě. V naší vesnici stojí dva objekty 

bývalých mlýnů. Začal jsem se zajímat o jejich historii. V místních Listech Peckovska, periodiku vydávaném 

Úřadem městyse Pecka, mi o bělských mlýnech vyšly dva články. Na pokračování mi potom ještě vycházely 

články o dalších bývalých mlýnech ve Vidonicích, Kalu a v Pecce. Historické údaje jsem, mimo jiné, čerpal

z vlastivědné monografie Novopacko, kterou v letech 1924 až 1934 vydával okresní školní výbor a kulturní odbor 

učitelské jednoty „Budeč“ v Nové Pace. V této rozsáhlé publikaci je též popsána historie obcí tehdejšího 

Novopackého okresu. Zajímaly mě dějiny jak rodné vesnice, tak i dalších okolních obcí. Od doby vydání 

monografie ale uplynulo mnoho let a o vesnicích spadajících pod správu Úřadu městyse Pecka nebylo nic uceleně 

napsáno, proto jsem začal shánět, co se kdy kde událo. Ptal jsem se známých, pátral v kronikách, poslouchal 

vzpomínky obyvatel. Články o jednotlivých vesnicích, je jich osm, vycházely v letech 2005 až 2007 opět v Listech 

Peckovska.

V létě roku 2011 za mnou přišla paní Naďa Hamanová, to už měla vydanou knihu Hořká příchuť štěstí a 

spolupracovali jsme na její další knížce Peckovské pohádky dědečka Aloise, s tím, že má ve své sbírce mnoho 

různých starých i nových fotografií Pecky a okolních vsí. Navrhla mi, abychom mé články o vesnicích doplnili 

fotografiemi a to ucelené vydali knižně. Tato myšlenka mě zaujala. Ale texty nebylo možné jen tak oprášit. Bylo 

nutné je upravit, odstranit zjištěné chyby, mnohá fakta znovu ověřit, některé údaje doplnit, rozšířit. Znovu jsem se 

ptal pamětníků, vyhledával články k danému tématu. Paní Hamanová vybírala, upravovala a do textů vkládala

fotografie, případně nafotila současný stav domků. Spolu jsme řešili, jak a co doplnit, jakou fotografii by bylo 

vhodné ještě sehnat atd. Čas ubíhal. Některé údaje jsem musel aktualizovat. Např. počet obyvatel v jednotlivých

vesnicích k určitému datu. Při osobních korekturách jsem vypouštěl nebo doplňoval slova, věty, přeskupoval 

články. Musím podotknout, že jsme tvorbu této knížky pojali jako volné vyprávění o dávné i nedávné minulosti 

vesnic s doložitelnými historickými fakty, není to tedy odborná práce se strohými údaji. Do textů o jednotlivých 

vesnicích jsme zároveň vložili vzpomínky a vyprávění místních obyvatel i historky z vesnického života. Při hlubším

pátrání v archivech by jistě bylo objeveno více zajímavostí stojících za zveřejnění, ale to bychom překročili rozsah 

knížky, jaký jsme si určili.

Když jsme dospěli do momentu, kdy jsme si řekli, že je to snad už hotové, začali jsme zjišťovat, kdo by nám knihu 

vydal, s jakou výší nákladu počítat a co to bude stát. Zjištěné sumy peněz nebyly pro nás nijak příznivé, byly nad 

naše možnosti. Sponzoři nebyli, s dotacemi to také nevyšlo. Vypadalo to, že knížku snad ani nevydáme. Paní 

Hamanová našla na internetu Tiskový expres, který vydává i nízké počty kusů. Při posuzování jejich cenové

nabídky jsme se tedy rozhodli vydat knihu vlastním nákladem, ale museli jsme ustoupit ze svých nároků, mj. jsme 

se rozhodli pro lepenou vazbu s měkkými deskami a fotografiemi jen černobílými. Dále jsme si museli sami zajistit

jazykovou korekturu textu a zpracovat grafiku, zvolit druh a velikost písma. Dle pokynů na webových stránkách 



tiskárny jsem tedy rozmisťoval text a fotografie na jednotlivé stránky včetně jejich očíslování. Zpočátku jsem 

proseděl spoustu hodin u počítače, než jsem se to naučil. Zpracovat obálku jsem se už neodvážil, tu nám 

zhotoviliv tiskárně dle našeho návrhu.

První stovka kusů přišla poštou na dobírku před Vánocemi roku 2013. Byl to dobrý pocit ze završeného díla, ale 

byly tu i určité pochyby, jaký bude o knížku zájem. Zájem byl takový, že opakovaně došlo na dotisky. Potěšilo nás 

to a také i pochvalné ohlasy. Dojemné bylo například, když poprvé knížku otevřela babička, která ji dostala jako 

dárek od vnoučat, zrovna na stránce se starou fotografií její rodiny a poznala nejen sebe, ale i další osoby. Knížka 

nakonec vyšla v celkovém nákladu 350 ks.
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