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Pečovská Nová Ves. Potulky dejinami. Zost. Slavomír Karabinoš. Prešov : UNIVERSUM, 2018. 173 s. ISBN 978-80-89946-03-7.
Publikácia Pečovská Nová Ves vyšla vo Vydavateľstve Universum pri príležitosti 770. výročia prvej písomnej zmienky o obci. Autorský kolektív tejto monografie tvorili Jaroslav Vencálek, Patrik Derfiňák, Peter Sedlák, Dominik
Sabol a Slavomír Karabinoš.
Práca je rozčlenená do piatich častí, po ktorých nasleduje kalendárium. Prvú kapitolu s názvom Geografická charakteristika obce (s. 9 – 16) spracoval Jaroslav Vencálek. Približuje v nej absolútnu (matematicko-topografickú) geologickú,
geomorfologickú a hydrologickú polohu, historické aspekty obchodno-komunikačnej polohy, ako aj symboly ako
aspekty geografického umiestnenia Pečovskej Novej Vsi.
Najrozsiahlejšia a obsahovo najdôležitejšia časť publikácie, Z dejín obce (s. 17 – 74),
ktorej autorom je Patrik Derfiňák, prináša a popisuje najdôležitejšie dejinné udalosti

späté s Pečovskou Novou Vsou od praveku a staroveku, cez obdobie stredoveku,
novoveku až po 20. storočie, končiac rokom 1945. Po nej nasleduje časť Petra Sedláka
Cirkevné dejiny obce (s. 75 – 130). Autor v nej charakterizuje náboženský život obce
v stredoveku, v období reformácie a rekatolizácie, pečovskonovoveskú farnosť od
druhej polovice 18. storočia do 20. storočia s dôrazom na prehľad osobností, ktoré vo farnosti pôsobili v minulosti. Približuje tiež informácie o biskupskej vizitácii
Františka Barkóciho a Karola Esterháziho, o malých sakrálnych objektoch v obci
či o dvorných kaplánoch, a napokon o kňazoch z rodu Péčiovcov a tých, ktorí pochádzali z Pečovskej Novej Vsi. Historické pamiatky obce (s. 131 – 152) spracoval Dominik
Sabol. Menovite ide o tieto pamiatky a historické objekty, ktorých dejiny ozrejmuje:
Ringov kaštieľ, Kaštieľ Kornhaiser, Mariášiovský kaštieľ, Klasicistická kúria – obecný úrad, Kostol sv. Ondreja, Kaplnka sv. Jána Nepomuckého, Židovský cintorín, Synagóga, Stará pošta alebo U Eďediho, Renesančná kúria – sýpka, Kaštieľ Bornemiszovcov, Kúria Do Petríka, Kúria oproti poštovému úradu, Kúria pred synagógou,
ako aj zaniknuté historické objekty: Kaštieľ Šándorovec, Kaštieľ Do Feričky, Kaštieľ
Ridillov dvor, Kaštieľ Kakava a Kúria U Lichvára. Prácu uzatvára Kalendárium (s.
169 – 175) zostavené Slavomírom Karabinošom, na začiatku i na konci ktorého je
obrazová príloha publikácie. Obsahuje chronologickú časť od roku 1951 po rok 2018,
po ktorej nasleduje zoznam predsedov miestneho národného výboru a starostov
Pečovskej Novej Vsi, zoznam kňazov vo farnosti Pečovská Nová Ves, história školy
v dátumoch a zoznam riaditeľov školy.
Autori kolektívnej monografie sa pokúsili priblížiť čo najkomplexnejšie dejiny
Pečovskej Novej Vsi. Z obsahovej i formálnej stránky je publikácia spracovaná veľmi
kvalitne. Obohatená je aj o množstvo obrazového materiálu v samotnom texte i prílohe. Aj keď je prioritne určená širšej verejnosti, prináša nové zaujímavé informácie,
ktoré obohacujú nielen históriu obce, ale i dejiny šarišského regiónu.
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