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O B E C N Á   K R O N I K A 

Miestneho  Národného  výboru

Obec: Rohov

Okres: Senica

Kraj: Bratislava
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Táto kronika obsahuje 200 strán

     Vaculová Zuza Michal Jankovič
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predseda Kultúrnej komisie         predseda národného výboru

Kronika,

je potrebné a žiadúce, aby občania miest, dedín, lazov, či kopaníc poznali

všetky udalosti,  ktoré majú akýkoľvek vzťah s vývojom štátu - či  po stránke

politickej,  hospodárskej  -  poľnohospodárskej  i  kultúrnej,  zachytávať  ich  v

pamätnej knihe, ktorú nazývame dejiny obce - čiže kronikou. 

Kronikár:  Aby  občania  poznali  i  kronikára  -  jeho  povinnosťou  je  sa

predstaviť. 
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Som Zuza Vaculová, rod. Hanzlíčková. Narodila som  sa  v

Sobotišti 13. januára 1931. Školy ľudové vychodila  som  rodnej  obci,

meštianske v Senici. Študovať som začala na Učiteľskej akadémii v Modre, 

kde som i skončila s maturitou v roku 1950. Od roku 1950 vyučujem na

školách ako riadne kvalifikovaná učiteľka. Sem do Rohova som bola preložená v

školskom  roku  1956/57.  Písať  túto  kroniku  začínam  v  roku  1958  a  chcem

najsamprv uviesť udalosti do týchto rokov, i keď len zbežne a to najviac podľa

ústneho podania tunajšieho ľudu, pretože kronika doteraz nebola riadne vedená.

Písať ju chcem s najväčšou svedomitosťou. 

Dejiny obce,
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od doby pokiaľ pamäť a ústne podania ľudu siahajú až po dobu najbližšiu.

Látka je čerpaná z podania ľudu,  školskej a obecnej kroniky.

Meno obce vzniklo tým, že na tomto mieste,  kde teraz Rohov stojí  bol

kedysi len les. Na rohu tohto lesa stál jeden domček - majiteľom bol mlynár.

Neskoršie  sa  sem  prisťahovali  i  iné  rodiny.  Kedy  a  ako  sa  obec  rozširovala

nevieme nič. Len to je isté, že už vtedy boli majetkom hradu Branč, kde sídlil

gróf Hyjaryi. Popri slovenskom obyvateľstve sa tu nachodili i mená inonárodné

ako Hromadai, Štefanovič, Horváth, Krokovič, Ravas. Tieto rodiny bojovali i proti

vpádu Turkov z hradu Branč. Dostali i zemianske tituly. I na náhrobkoch možno

čítať tituly ako napr.: Tu spočíva „urodzená panna,“ „urodzený“. Okolie  Rohova

bolo obývané zemanmi i za panovania Márie Terézie. 
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Z roku 1927 je známe, že v obci Rohov bolo už 333 obyvateľov z čoho 297

slovákov, 3 nemci a 33 iných. Výmera pôdy činila v roku 1898 794 kat. jut. aj 43

siah. 

Kostol: bol postavený v roku 1636 a pod hlavným oltárom na ľavom boku sú

uložené kosti španielskeho generála Gvadanyho.

Kaštieľ: dľa podania - pán Horecký ako pomstu svojej manželke dal zbúrať

kaštieľ v Rovensku a z jeho trosiek postavil terajší kaštieľ v Rohove. Manželka

jeho totiž jediné svoje dieťa upichala ihlou na smrť.

Škola: v Rohove je od neznámeho času utvorená jednotriedka, (kedy bola

postavená nevieme). Spoločne si ju postavili cirkevníci Rovenska, Rohova a Rybiek

a do roku 1912 spoločne užívali. Učitelia sa v nej často menili.
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Svetová  válka:  padlí:  Štefan  Perička,  Imrich  Perička,  Michal  Ravas,

Štefan Balúnek, Imrich Škojec, Michal Zlínsky a Lajaš Rehák. 

Ako legionári  sa  vrátili:  Rudolf  Lorenc,  Ján  Markovič,  Dobiaš  Lovecký  a  Ján

Harnoš. 

Štátny prevrat v roku 1918 -  vítali Rohovania (dľa podania) radostne,

nie rabovačkou, ako na okolí.

22. X. 1938 - sa Rohov ako aj iné obce pozeral do očí vojne. Povolaný bol

jeden ročník zálohy a z Rohova s ním narukoval jeden - Jozef Štefanovič

24.  XI.  1938  -  bola  vyhlásená  štátna  mobilizácia.  Ráno  bola  v  obci

hlásená bubnom. Narukovali do 40-teho roku. Učiteľovi Strížovi zobrali motorku.

Dľa školskej kroniky sa život počas tejto doby v Rohove nezmenil. Nie sú tam

zapísané žiadne udalosti.
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 V bývalom kaštieli (teraz Domov odpočinku) boli umiestnené nemecké deti

vo veku asi 11 – 16 rokov. Výchovu mala na starosti „nemka“ zo Znojma, ktorej

muž bol švajčiar. Zo Žitného Ostrova bola evakuovaná jedna rodina na majer. Bol

to veľkostatkár.  Ešte pred frontou rodina odišla.  V okolí  Rohova nebol  nijaký

partizánsky oddiel.  Ale Šebesta,  ktorý pochádzal  z Moravy a bol toho času v

Rohove, zoznamoval zatúlaných partizánov s ostatnými. Staral sa o ich bezpečnú

prepravu  do  ďalších  hôr.  V  mobilizácii  narukovala  20  chlapov.  Zákopy  neboli

kopané  žiadne.  Nemci  prišli  do  Rohova  tesne  pred frontou,  podpálili  most  do

Rybiek  a vyhodili ho do vzduchu. Z tej strany prišli i naši osloboditelia. Bolo to v

apríli  roku 1945.  Chvíľa, ktorá bola dlho očakávaná!  Veď už dosť bolo hukotu

striel, bômb, mín, nariekania, sĺz a krvi. Dosť bolo. Koniec všetkému. 
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Život po fronte nebol v Rohove nijako mimoriadny. Rohovania, ako ich aj ja

poznám, sa nevedia ničím nadchnúť. Stratili sa však tváre na ktorých bol večný

strach. Zásobovanie bolo lepšie, čím ďalej tým lepšie až dobré! Ani mena peňazí

tu  nezachytila  žiadnych  boháčov.  Je  to  dedina  robotníkov  a  tých  niekoľko

sedliakov tiež toho veľa nemalo. Až na jednu ženu, Smetanovú, ktorá mala väčší

obnos peňazí a chalupa sa jej pritom váľa. 

Majetok kaštieľa, ktorého majiteľom bol Nemec, bol rozparcelovaný medzi

občanov. 

V roku 1956 bol daný do užívania „Štátnych majetkov“, a v tom istom roku

do hospodárenia „Jednotného roľníckeho družstva“.

Po  trojdňovom  nábore  členov  a  zamestnancov  ONV,  OV  KSS  a  iných

zamestnancov  závodov  zo  Senice  za  spolupráce  miestnych  funkcionárov  bolo
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založené v roku 1956 Jednotné roľnícke družstvo JRD. Predsedom sa stal mladý

roľník Pavol Polák. Je to družstvo celoobecné. Zo začiatku potrebovalo i pomoc,

či zo strany brigád, či zo strany finančnej, ktorú poskytovalo ONV. 

Rohov bol veľmi zaostalá dedina. Ešte i dnes nie je na úrovni našich dedín v

okrese. No založením družstva sa situácia zlepšila. V domoch, v ktorých kedysi

bolo len plno špiny a smetí, dnes je čisto. V domoch, v ktorých ste kedysi počuli

len nárek detí,  dnes hraje rádio.  Miesto drevených korýt a ručných mašín na

pranie  hučia  práčky  z  žmýkačky.  Miesto  smradľavých  „piglajzov“  hladia

družstevné a robotnícke rodiny  prádlo  elektrickými  žehličkami.  Ba majú  i  iné

elektrické  spotrebiče.  Veľký  rozdiel.  Veď  za  súkromného  sektoru  žiadnemu

gazdovi nezostalo 21 q obilia  ako teraz. Doplatky ešte nemávajú veľké ako na

iných, starších družstvách, ale mali. Najviac dostali Vépyových a Pavol Ivánek. 
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Od oslobodenia boli vedúcimi činiteľmi: Balún, Rybnikár, Štefík, Rybnikár a

Jankovič.  To  boli  predsedovia  MNV.  Predsedom DO KSS je  súdruh  Štefík  –

cestár. 

Pretože i naša obec Rohov je malá sú malé i jej zážitky, dejiny. To boli v

krátkosti, dľa podania ľudu z obce zachytené dejiny obce. Teraz sa zachytí rok

1958. V ktorom dľa potreby sa budem vracať i späť do rokov minulých, či už ako

prirovnanie alebo ako fakty. 

Rok 1958
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Prv, než zachytím všetky dáta tohto roku, chcem zachytiť všetky obytné

domy obce Rohov s ich majiteľmi a majiteľkami, pokiaľ to len bude možné.

Od Rybiek na pravej strane stojí prvý dom, ktorého číslo je … a majiteľom

je Jozef Rehák, pôvodom cigán, žena Mária rod. Danielová. Deti  Agneša, Pavel,

Milan, Jozefína – dvaja chlapci zomreli. 

Vedľa stojí ešte nedostavaný dom, v roku 1951  ho začal stavať Viktor

Horváth,  slobodný, nar. v 12. júla 1933 v Rohove. 

Vedľa stojí dom otca Viktora Horvátha, Vojtecha Horvátha, nar. 17. apríla

1886 v Smrdákoch. Jeho manželka Anna nar. 4. júna 1895 v Rybkách. Dom bol

kúpený od Jána Čecha. Deti Vojtech, Jozefína, Emília, Mária, Anna, Viktor, Ján. 

Vedľa stojí neobývaný barák, vedľa Harnošov, stojí taktiež neobývaný dom.
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Nasleduje dom Štefana Macha, nar. 17. októbra 1910 V Rybkách, manželka

Berta r. Ondrejkovičová, nar. 4. mája 1918 v Rohove. Deti Zita a Štefan. 

Ďalej  je  dom,  ktorého majiteľka je  Blanáriková,  vdova.   Má za vlastné

jedno  dievča  menom  Natuša,  ktorá  sa  vydala  za  Janovíčka  z  Kunova,  a

pravdepodobne bude dedičkou gruntu. 

Vedľa býva Škojec s manželkou. Má dve dcéry a dvoch chlapcov. Chlapci sú

dvojčatá  a  staršia  dcéra  Terka  vydatá  v  Smrdákoch  za  Matuského,  mladšia

Marta robí na družstve. V tomto dome je umiestnená aj pošta –  Poštový úrad.

Má jednu miestnosť a terajším poštárom je Pavlík, obyvateľ Trnavy. 

Krátky Jozef je majiteľom novostavby vedľa Škojca, nar. 4. augusta 1923

v Koválove.  Manželka Klotilda rod. Ravasová, nar. 5. júna 1931 v Rohove. Deti
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Oliver,  chýba mu jeden  prst  na pravej ruke,  Maria,  Alenka.  Dom mu postavil

Ravas Jozef – švagor, v roku 1956 – 57.

Provazník Anton býva vedľa,  nar.   11.  decembra 1919 v Podbranči,  žena

Rybnikárová  Katarína,  nar.  26.  októbra  1920  v  Rohove.  Deti  Ľudovít,  Maria,

Zdena, Rozália. Dom bol postavený v roku 1909. 

Mach Pavol  býva  zase vyššie.  Ženu má z Vrboviec.  (Tá ma syna,  menom

Polák). Je zamestnaný na ČSAD. Druhýkrát ženatý.

Balún  Jozef  č.  55,  nar.  19.  novembra  1902.  Jeho  manželka  Anna,  rod.

Cvečková, nar. 12. februára 1903 v Smrdákoch. Dom si postavil sám v roku 1944.

Deti  Štefan –  ženatý a v  býva  v  Rovensku.  Ladislav,  ženatý,  dve deti  býva  v

Rohove. Pracuje na JRD, ako traktorista. 
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Vépy  Jozef,  nar.  4.  septembra   1904  v  Rybkách  manželka  Vilma,  rod.

Ondrejkovičová, 30. júna 1908. Deti Jozef, Amália, Valéria. Najstaršia je Amália

a je vydatá za Pavla Poláka, ktorý býva hneď vedľa v dome svojej matky. Všetci

štyria v rodine Vépy pracujú na družstve. 

Spomínaná – Poláková, má vo vlastnom dome aj obchod. Je to veľmi mizerný

obchod. Malý priestor. Má troch synov. Jeden je zaťom Vépyho, druhý učiteľ v

Lopašove a tretí je ešte slobodný.

Lovecký Albín býva vedľa Polákov, má manželku a tri deti.

Lovecký Ján (brat Albína) býva so starými rodičmi s manželkou, ktorá je z

Čáčova  a s  deťmi.  Má ich  štyri.  Dve dievčatá  Anna,  Emília  a  dvoch  chlapcov

Jozef a Vladimír. Nerobí na družstve, pôdu má skonfiškovanú. 
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Polák  Jozef,  nar.  2.  júna  1920  v  Rohove.  Manželka  Mária,  rod.

Štefanovičová. Dom bol postavený v roku 1949. Deti Oľga, Pavla, Jozef a Stano.

On je elektrikárom v továrni v Senici. Manželka je doma, nakoľko sa im narodil

štvrtý syn. 

Ravas Imrich, nar. 10. mája 1902 v Rybkách. Manželka Štefánia Ravasová –

Štefanovičová, 15. augusta  1904 v Rohove. Dom bol postavený v roku 1931. Deti

Klotilda, Jozef, Michal, Ján. 

Vedľa je voľné miesto na stavbu a v ďalšom dome býva  Ravas Karol so

ženou a s dvoma synmi. Majiteľom domu  je Ján Chorváth, 27. novembra  1886,

Rohov, manželka Júlia Fodorová, -  nar. 1901 v Častkove. Dom bol postavený v

roku 1906 a v roku 1957 opravený.
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Rada Ľ. je majiteľom domu, ktorý stojí vedľa Ravasa. Je z Moravy, jeho

manželka je tu rodáčka. Majú dve dievčatá a jedného chlapca. Je predsedom DO

KSS a ateista. 

Majiteľom domu č. je Michal Volek, nar. 15. septembra  1910 v Rohove.

Jeho manželka Mária,  rod.  Tarkošová,  30.  decembra 1917,  pochádza z Prieval

(Šandorf).  Deti Júlia t.  č.  slobodná,  zamestnaná v mliekarni,  Vilma,  Anastázia

žiačka a syn Stanislav. Dom leží vedľa jarčeka, ktorý pretína dedinu. 

Za jarčekom je park „Domu dôchodcov“ vo výmere …  ha. Sú v ňom staré

stromy, ktoré podliehajú Pamiatkovému úradu. V roku 1958 bola polovička parku

pridelená MNV.  V tejto polovici  rastú ovocné stromy a má sa  tu podľa plánu

stavať „Kultúrny dom“.
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Z  druhej  strany  parku  je  novostavba,  majiteľom  je  Eduard  Štefík.

Manželka Terézia, rod. Smetanová. Ich dcéra Melánia.

Majiteľom domu č. … je Pavel Ivánek, 19. mája 1923, jeho manželka Jolana,

rod. Poláková, 14. mája 1931. Ich deti dvojčatá Hela, Oľga a najmladší syn Pavol.

Bývajú so starou matkou. 

Vedľa býva Harnoš Ján, 16. mája 1889, jeho žena Mária, rod. Ravasová,

12.  septembra   1895.  Deti  Ján,  Pavel,  Mária,  Anna,  Jozef,  Betka.  Dom  je

postavený v roku 1609. 

Majiteľom domu č. … je Jozef Petrička st., avšak býva v ňom jeho dcéra

Irena, vydatá za Jozefa Mrláka – moravan, s jej synom Ľubošom Peričkom. 
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Vedľa je úzky pás záhradky Blažeka Jozefa. A vedľa zase záhrada Blažka

Emila. S týmto pozemkom susedí záhrada rímsko-katolíckej fary i s budovou a

hospodárskymi staviskami. Terajším kňazom je C. Tomašovič.

S farou susedia dva domy Agneši Petričovej,  rod. Čechovej, nar. v roku

1894, manžel František Petrič,  nar. v roku 1897. Deti: Anna, Michal,  Aurélia,

Mária, Jozefína. Jeden dom obývajú, jeden je neobývaný.

Vedľa je dom Blanárika Pavla, Hedviga Mášiková, manželka je mŕtva. Deti

Martin, Uliša (Júlia), Pavel, Helena a Jozef. 

Majiteľom domu č. 48 je Štefanovič Štefan, 12. decembra 1930. Manželka

Mária, rod. Vírostková, 27. októbra  1931 z Fintíc. Deti Mária, dvojčatá Helena a

Božena, jedna dcéra zomrela. Bývajú so starou matkou – Mária Bartúnková.
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Vedľa býva Ján Slávik, pochádza zo Štiavnice. Jeho žena s deťmi Annou,

Máriou a synom Jánom. Syna Vila, má ženatého v Tatrách.

Majiteľom domu č. 46 je Jozef Kadič, pochádza z Viedne, jeho žena je

Machová.  Deti  Jozef,  ženatý  –  má  Martu  Valentovú  z  Rozbehov.  Anna  je

slobodná. V dome býva aj švagrova J. Kadiča, Machová – slobodná.

V dome č.  ….  býva  Ján Jakub.  Jeho žena Mária,  rod.  Dermeková.  Deti

Ladislav, Ján, Jozef, Mária, Emília a Štefánia.

Vedľa býva Jarolím Nemeček, manželka Jozefína, r. Podešlová. Dom kúpili

v roku 1937. Majú syna Františka, ktorý už je ženatý. Jeho žena je z Dojča. Má

jedno dievčatko.
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Za týmto domom je cesta na breh. Z druhej strany cesty býva Jakub so

ženou a dcérkou, ktorá je vydatá za Barčáka z Trnovca. Majú ešte jedného syna.

Ten je ženatý v Čáčove. Dcéra s Barčákom má dvoch chlapcov Mariána a Ľudvika.

Vedľa domu Jakuba je voľné miesto, určené na obytné domy. Pri voľnom

mieste je domček Malíka Martina (pôvod cigánsky) narodeného v Trnave roku

1907. Jeho žena sa volá Serafína, rod. Slezáková. Deti Martin, Štefan, Karol.

Dom  je  postavený  v  roku  1940.  Ďalej  je  domček  Malíka  Štefana,  manželky

Emerencie, toho času obývaný synom Martina Malíka.

V úzadí dolu pod kopcom a obytnými domami cigánov je chalupa Poláka z

domu č. … . Teraz je v zlom stave. Býva tam nájomníčka Francka Malíková (pôvod

cigánsky). Týmto končím jeden rad domov na strane parku. 
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Druhý  rad  začína  práve  tam,  kde  končil  prvý  rad.  Zo  strany  Častkova

smerom k Rybkám. Je to ulica ľudovo zvaná „Hoštáky“. 

Prvým domom je dom Dermeka Jána nar. 7. júla 1904. Manželka pochádza

zo  Smrdák,  menom  Anna  Vajzová,  nar.  20.  januára  1920.  Deti  Milan,  Lýdia,

Hyacinta, Otília. Dom kúpil jeho otec, od Jána Fodoru roku 1915. 

Majiteľom  domu  č.  …  je  Vávra  Viliam,  nar.  1892  v  Klementicicach  na

Morave. Jeho žena, nar. v roku 1902, rod. Chňupová Helena. Deti  Mária, Helena,

Bohuslav.

Vedľa v dome č. … býva Ondrej Štefík, nar. v Rybkách 17. novembra 1900,

terajší cestár. Jeho žena Mária, rod. Podešlová. Deti Emília, Eduard, Ľudovít.

V  dome  č.  …  býva  Ján  Petráš,  nar.  v  roku  1907  v  Porube.  Žena  Anna

Petrášová, nar. 1905 v Kôlte. Dieťa adoptované, menom Eva. V tom istom dvore
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býva Blanárik Štefa, nar. 1902, Rohovan. Jeho žena Petronela, rod. Černáková.

Narodená v Kôlte roku 1906. Deti Emil, Štefan, Jozef, Mária.

Ďalej  je  tu  budova  školy.  V  nej  je  byt,  učebňa,  kabinet.  Terajšou

riaditeľkou je Vaculová Zuzana. Pochádza zo Sobotišťa. Manžel Ján, pochádza zo

Smrdák. Deti Peter, Ferdinand.

Vedľa školy je dom, ktorého majiteľom je Jozef Perička starší. Jeho žena

Irena,  rod.  Sláviková pochádza zo Štiavnice.  Deti  Irena,  Mária,  Jozef,  Ján a

Pavel.

Hneď vedľa je hostinec,  v  dome Emila Blažeka.  Jeho žena Etele,   rod.

Blanárová.  Bývajú  so  starou  matkou  a  strýcom  Pavlom  Baumgartnerom.  Deti:

Tibor a Viktor. 
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V dome č. … býva Jozef Blažek, prvá žena Ivánková mu zomrela. Druhá

žena pochádza z Častkova, menom Krokovičová Sidónia. Deti: Stanislav, Jozef a

jej dcéra Ľudmila.

S ich domom susedí dom Gustáva Čecha. Jeho žena rod. Poláková. Deti:

Zdena, Marta, Blažena. Bývajú so starými rodičmi, oddelene. 

Susedia s domom, ktorého majiteľ je Lorenc s manželkou rod. Petrúvkovou.

Ich deti: Leopold – slobodný, Mária vydatá za Čermáka, majú spolu dve dievčatá

Emíliu a Danku. Potom Bertu vydatú za Poláka Jána, Ján a Katka ich deti. Ďalej

syna Pavla, t. č. baník v Handlovej a syna Jozefa robotníka v Stavoindustrie. 

Vedľa je obyvateľom domu Amália Štefanovičová, rod. Hercegová. Manžel

jej zomrel. Deti: Mária – vydatá, Emil – ženatý s Júliou zo Smolinského a Anna

slobodná, má maturitu.
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Susedia  s  domom,  ktorý  obýva  Zlínsky  Mikuláš  so  sestrou  Katarínou

Blanárovou. Zlýnsky nežije so ženou ale mali spolu dve dievčatá. Blanárovej deti

sú  Mária vydatá,  má dcéru lekárku,  Eduša,  žije v  Komárne a Etela  vydatá  za

Blažeka. 

Vedľa je  transformátor  a dvor  Štátnych majetkov.  Vo dvore  Štátnych

majetkov bývajú:

Pavel Rehák so ženou Annou Herákovou. Ich deti Zlata, Peter, Oľga, Iva, Jurina a

Ján. Druhá rodina: Blanárik Jozef s manželkou Agnešou, ich deti Peter a Mária.

Tretia rodina:  Blanárik Emil  s  manželkou Klotildou Kutálkovou.  Ich deti  Eluša,

Stano,  Emil,  Mária  a  Janek.  Štvrtá  rodina:  Rybnikár  Ján s  manželkou Otíliou

Ravasovou. Ich dieťa Otília.
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Jozef Petrúfka býva na druhej strane dvora s manželkou Matildou.  Ich

deti Jozef a Klotilda, ktorá je v USA. V tomže dome je kancelária MNV, sála s

kinom. 

Ďalej  je  to  dom,  ktorý  obýva  Fanda  Polaštíková  so  synovcom Jozefom.

Susedia  s  kaštieľom,  v  ktorom trávia  posledné  dni  života  starci.  Je  nazvaný

Domom  Dôchodcov.  Jeho  správcom  je  Ľudovít  Markovič.  Býva  so  svojou

manželkou, rodáčkou z Čiech.

Za Domom dôchodcov je novostavba Jozefa Ravasa  a jeho ženy Agneši, 

rod.  Polákovej. Ich deti Jozef a dvojčatá Marta a a Agneša.

Hneď vpredu je dom v ktorom je umiestnená Jednota – vedúca Poláková

Jozefa. Vedľa tečie jarok.
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Za jarkom býva Markovič Ján s manželkou Emíliou rod. Ondrejkovičovou.

Deti: Jolana, Július a Ján. Jolana vydatá v Lopašove. Július ženatý v Hodoníne. 

Susedí  s  domom  Karola  Krúpu  s  manželkou  Jozefínou,  rod.  Kutálkovou.

Deti: Karol – ženatý, býva v Senici. Silvester, t. č. vojak v prev. službe. Štefánia

vydatá za Barčáka z Trnovca. Má jedného syna.

Vedľa býva Ďurčo s manželkou Agnešou, rod. Kutálkovou. Dom nie je jeho.

Deti Peter, Pavel, Jurko, Agneša a Silvestra. 

Vedľa je  dom Félixa  Čecha.  Býva  s  manželkou Annou,  rod.  Rehušovou  a

bratom Jozefom. Ich deti Mária a Jozef.

Susedia s domom Jána Rybnikára a manželky Márie, rod. Kutálkovej. Ich

deti Ján, Dominik, Gustáv, Klotilda, Gabriela, Jozef.
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Vedľa býva Polák Rudolf so ženou Irenou, rod. Mikulková.  Chlapca Rudolfa,

syna Polákovej sestry,  majú za svojho.

V  dome  vedľa  býva  Ravas  Ján,  dlhoročný  starosta  obce  za  bývalej

republiky. Manželka Mária, rod. Čechová. Deti Karol a Hermína.

Ďalej býva Kadič Ján so sestrou Paulou. Má jedného syna Miroslava. 

Susedia s domom Hercega Pavla. Manželku mu zomrela. Deti Emília a Otília.

Vedľa býva Gróf Martin s manželkou Bertou, rod. Blanáriková. Deti Anna,

Mária, Jozef, Emil, Petronela. Bývajú so starým otcom. 

Susedia s Jozefom Polákom a jeho manželkou Agnešou, rod. Nemečková.

Jeho deti Mária, Jozef, Jolana. Jej deti Lýdia, Agneša, Janek a Marta.

Vedľa býva  Chňupa  Jozef.  Jeho manželka  Fana.  Za vlastné  majú  jedno

dieťa menom Lýdia.
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Potom býva  Ján  Smetana so  ženou Hermínou,  rod.  Ravasovou.  Ich deti

Terézia a Imrich. Bývajú so starou matkou Máriou Smetanovou.

Ďalej  vedľa  je  voľné  miesto  záhrada  starej  Smetanovej,  Balúnovej  a

Škojca. 

Potom je dom Ivácka Jozefa. Jeho žena Anna, rod. Poláková, deti Jozef a

Mária. Bývajú so starou matkou.

Voľné  humná.  Vedľa  býva  Malatinský  Bonifác  s  manželkou.  Ich  deti  sú

roztratené po svete. 

Pod ním býva Anton Dermek so ženou Máriou, rod. Chorvátovou. Ich deti

Marta a Dagmar.

Vedľa je rozostavený dom Michala Dermeka.  Býva zatiaľ v Bratislave. 
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Pod  nimi  je  novostavba  Blanárika  Pavla  s  manželkou  Annou,  rod.

Chorvátovou. Deti Pavel a Mária. 

Posledný  dom  je  dom  Michala  Jankoviča.  Jeho  manželka  Helena,  rod.

Vávrová. Ich deti Michal – muzikant, Vlado – študuje v Trnave na priemyslovke. 

MNV: 

Predseda: Michal Jankovič

Tajomník: Štefanovič Štefan

Úradník: Machová Helena (z Častkova)

Rada MNV: Ravas, Polák, Kadič, Barčák

DO KSS založená v roku 1942.

Predseda: Rada Ľudovít
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Zapisovateľ: Ravas Jozef

Pokladník: Polák Jozef

Členov strany je tridsaťjeden.

ČSM:

Predseda: Štefanovičová Anna

Pokladník: Kadičová Anna

Členovia výboru: Ravas Ján, Polaštík Jozef, Kadič Jozef

Požiarnici:

Veliteľ: Jozef Vépy

Svazarm:

Predseda: Ján Perička

Výbor žien:
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Predseda: Chňupová Františka

Obchod: Poláková

Hostinec – Jednota: Blažková Etela

Žiaci národnej školy zohrali divadelnú hru: „Stratil sa hlásnik Cibuľa“ a „Čin-čin“.

Za peniaze kúpili šaty pre víly. Tieto sú uložené u Štefanovičov v Hoštákoch. V

akcii „Z“ sa postavil most, cez jarok za „Domom dôchodcov“ pre JRD. 
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1959

Funkcionári Strany a ostatní ostávajú nezmenení. 

Žiaci pod vedením súdružky Vaculovej nacvičili hru: „Radús a Mahuliena“ a

ČSM hru  „Otec“  a  jednu  estrádu.  S  touto  hrou  sme  boli  na  zájazde  v  obci

Štefanov, Smrdáky a Oreské. 
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Dodržali sme všetky oslavy dľa pokynov ONV a OV KSS. Priemerná účasť:

sedemdesiat  ľudí.  Na  jeseň  1.  septembra  1959  bolo  zle  prospievajúce  JRD

zrušené a znovu založené Štátne majetky. Správcom je Polák Severín z Viesky.

K 31. decembru 1959 bolo v obci 445 obyvateľov, z toho 115 žien.

Rozloha obce: 456 ha, 78 ár, 85 metrov štvorcových

Orná pôda: 351 ha

Lúky: 11,46 ha

Pasienky: 13,83 ha

Ostatná pôda: 17,75 ha

Vodná plocha: 2 ha

Ostatné zastavané.
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1960

Nový rok 1. januára 1960 sme uvítali spoločne na „Silvestrovskej estráde“,

veselo,  zábavou,  tancom a  plným  pohárom  vína.  Občania  boli  upozornení  i  na

novoročný prejav súdruha prezidenta Antonína Novotného. Tento si pri svojich

prijímačov vypočuli. 
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23. februára 1960 sme plagátmi upozornili občanov na deň „Námorných síl

SSSR“.

25. februára 1960 sme prednáškou a kultúrnym programom školských detí

oslávili „Deň víťazstva československého pracujúceho ľudu“. 
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26.  februára  1960  bolo  oficiálne  zlúčenie  dvoch  DO  KSS  Rybiek  a  Rohova.

Predsedom sa sa súdruh Bystrický. Je to z dôvodov územnej organizácie obcí,

okresov,  krajov.  Náš okres Senica zostáva.  K nemu sa družia okresy:  Skalica,
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čiastka Myjavského i Malackého okresu. Bude to mohutný okres. Našim krajom

zostáva kraj Bratislava. Naša obec nebude mať MNV. Budeme patriť k Rybkám.

Pracovalo sa i na spoločnom názve. Súdružka Vaculová navrhla „Hory Borky“ (sú to

hlásky oboch obcí) potom „Rohovské Rybky“ alebo „Ravasová“, pretože sú tu štyri

rodiny Ravasov a štyri sú tiež v Rybkách. Návrh zaslala Rada MNV do Senici, či

ho schvália nevieme... .

1.  marca poriadalo  Rodičovské  združenie  tradičnú  „fašiangovú  veselicu“.

Predalo sa 25 litrov vína, 2 torty a séria tajnej volenky. Na zábave sedeli občania

za stolmi a nie ako predtým. Bavili sa veľmi pekne. Nik nebol ožratý.

8. marca na MDŽ dostali mamičky od svojich detí balíčky. Predviedli tiež

kultúrny program.
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17.  marca,  odišli  starci  z  Domova dôchodcov.  Na ich  miesta  prídu  deti,

ktoré  sú  duševne  i  telesne  chybné.  Správcom ostane  naďalej  súdruh  Ľudovít

Markovič. V parku sa pre postaví pavilón. Terajší Dom dôchodcov sa opravuje a

upravuje pre budúcich chovancov.

23. marca skladali účty zo svojho pôsobenia členovia KNV – Bachar a ONV

–  Bartoň  z  Rovenska.  Nemalo  to  žiadúci  priebeh.  Občania  sa  dohadovali  a

dožadovali Kultúrneho domu. Prišlo k rôznym záverom a nemalo to ani záveru.

2. apríla sa očkovali všetky deti obce proti obrne. Novým spôsobom, nie

injekciou ale lyžičkou, z ktorej si každé dieťa vypilo sladkú šťavu a v tej boli

kvapky séra.

42



V predvečer osláv dňa oslobodenia obce 6. apríla – 15. výročie oslobodenia

sme  oslávili  dôstojne.  Rečníkom  na  oslavách  bol  súdruh  Krokovič.  Deti  mali

program. 

8. apríla sa Rada MNV rozhodla, že nebude stavať Hasičskú zbrojnicu ale

Kultúrny dom. Tento sa má stavať v parku v akcii „Z“. Zo strany MNV je slabá

iniciatíva. Nie sú priebojní.

A v týchto dňoch žijeme už v znamení príprav na 15 výročie Dňa víťazstva,

1. máj, 9. máj a voľby, ktoré sa uskutočnia v mesiaci jún.

Sviatky jari – Veľkú noc, je zachovávaná podľa starých zvykov. V nedeľu sa

horúčkovite pletú korbáče – kocare z vŕbových prútikov. Však mládenci si začali

pliesť  už  i  z  maľovaných  drôtov.  Cez  noc  –  z  nedele  na  pondelok,  vyšibú  –

vyšľahajú  všetky  dievčatá.  Chodievajú  s  harmonikou.  Ráno  šibú  ženáči  a  malí
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chlapci. Zábava nebýva. V utorok ráno už zriedka, ale predsa sa nájdu odvážne

ženy, ktoré to chlapom oplatia. Malé dievčatá chodia tiež ráno po susedoch a

rodine a v uzlíčkoch nosia vyšibané vajcia, koláče, cukríky a pod. Ešte sa hodne

chodí  do  kostola.  Starí  chodia  do  vnútra  a  mládež  ostáva  vonku.  Chodia  sem

občania Rybiek a Rovenska.  Je to skôr módna prehliadka,  ako bohoslužby.  Zo

susedných dedín časť chodí peši, časť na bicykloch, časť na motorkách a časť

na Spartakoch. U niektorých rodín sa ešte dodnes zachováva prísny pôst jedenia.

Celý týždeň sa neje mäso, až v sobotu po vzkriesení. Býva to o polnoci. A cez oba

sviatky – nedeľa, pondelok sedia chlapi v šenku u Blažkov a pijú, hrajú karty a

fajčia rôzne cigarety. Ženy si zájdu na „besedu“  a prejdú rečami celý Rohov.

Mladé chodia na prechádzku na križovatku a jedna druhej sa zrádzajú o svojich
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milých.  Deti  sa hrajú na „oko-boko“  s  loptou.  A tí  2 –  6 roční  chlapci  veselo

štartujú – tkan-tkan ako keby boli traktormi. 

Začiatkom  mesiaca  apríl  sa  prestalo  premietať.  Filmový  aparát  musí

odpočívať, pretože niet kde premietať. Doterajšia miestnosť sa zvalila. V škole

sú všetky oslavy. Lenže premietanie je nehygienické. Veď deti by mohli ochorieť

z takého vzduchu. Takže je ozaj nutné, aby všetci občania prispeli k výstavbe

novej budovy. Táto sa má stavať v terajšom parku. Bude to hasičská zbrojnica so

sálou a javiskom. Výbor žien sa zaviazal odpracovať pri tejto príležitosti 240

hodín. 

24. apríla 1960 nám bolo všetkým veselo. Veď sme sa dožili ôsmeho zníženia cien.

A to už je čo hovoriť. Nielenže znížili ceny potravín, elektrických spotrebičov,

látok a konfekcie vôbec, ale i elektrický prúd je o 10 halierov lacnejší (1 kWh).

45



No snáď  najradostnejšia  je  tá  skutočnosť,  že  od  1.  septembra  1960  všetky

učebnice dostanú žiaci zdarma. Odbremení to najmä rodiny s mnohopočetnými

školákmi. Kráčame pomaly zo spoločnosti socializmu ku komunizmu. Veď i nášmu

zdravotníctvu sa nevyrovná žiadna kapitalistická krajina. Máme zdarma lekára,

lieky nemocnice a rôzne rekreácie, kúpele. A naše matky rodia v nemocniciach,

kde ich obklopuje čistota, ošetrujú ich odborné sily. Je to všetko zdarma. Pri

každom  pôrode  dostane  650,-  Kčs  (korún  československých)  na  kočík  (pre

výbavu). Okrem toho 4-mesačnú materskú dovolenku – platenú.

V  mesiaci  máj  prebiehalo  očkovanie  všetkých  detí  proti  tetanu.  Nie

injekciou ale sérom v sladkej šťave. Celý máj bol zameraný na oslavy 1. a 9. mája.

Vyvrcholili oslavy 15. výročia oslobodenia. I v našej obci, s kultúrnym programom

školských detí. Ďalej sa prevádzala agitácia k voľbám. Tieto boli 12. júna 1960 v
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miestnej škole. Na propagáciu sme minuli 150,- Kčs. Volilo sa manifestačne. Volili

i  radové  sestry  z  Domova  dôchodcov.  O  18-tej  hodine  sa  uzatvorili  volebné

miestnosti. Zvolený bol P. Bystrický, ako predseda (je občan Rybiek), J. Držík,

ako tajomník MNV. Do rady MNV boli za Rohov zvolení traja členovia: Štefanovič

Štefan, Ravas Jozef, Vaculová. 

Od 1. júla sa bude úradovať 2x v týždni i v Rohove. Patríme k Rybkám. 

31.  mája  sa  konečne  po  dlhých  ťahačkách  otvoril  park.  Časť  z  celého  bola

vyčlenená  pre  miestne  obyvateľstvo.  Otvorený  bol  za  pomoci  terajšieho

tajomníka MNV s. J. Držíka a nie z tech. odboru. Bol hneď i oplotený. Najviac

času tam strávil J. Polaštík.

Začiatkom júna  sa  nasťahovali  do  Domova  dôchodcov  deb.  Deti.  Je  to

strašný obrázok. Deti nechápu, nevidia, nemyslia. Starajú sa o ne a opatrujú ich
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sestry (rádové 13). Sú od nich dohryzené a dokopané. Stav detí k 21. decembru

1960  je  60  chovancov.  Zamestnancov  všetkých  spolu  je  20  z  toho  3  muži.

1959/60 sa dokončila prestavba Domova, ústredné kúrenie, prestavba vnútorná,

čo  spolu  činilo  665  932,17  Kčs.  V  roku  1961  bude  mať  ústav  kapacitu  110

detských  posteli  a  zamestnancov  39.  Zvýšenie  stavu  zamestnancov  bude  u

kvalifikovaných zdravotných pracovníkov. Deti, ktoré prijíma ústav sú oligofrénia,

idiotia – najťažšie stupne. Sú vyradené z liečby a výchovy. 

Hostinec  –  miestna  Jednota  robí  mesačnú  tržbu  12  000,-  Kčs.  Len  za

cigarety utŕži 4 000,- Kčs. Cigariet predá asi 25 000 kusov.

Obchod  so  zmiešaným  tovarom  bol  v  tomto  roku  premenovaný  na

„Samoobsluhu“ a je i tak zriadený. Vedúca je pani Poláková, ktorá robí mesačnú

tržbu 45 000,- Kčs. Plán sa hodne prekračuje. 
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Narodilo sa v tomto roku 10 detí. Z toho 1 mŕtve. Zomreli dvaja občania. 

Farárom na miestnej fare je Jozef Novák, nar. 21. októbra 1895. Boli dva

sobáše. 

V mesiaci september bol zavedený v obci Rohov miestny rozhlas. Obsluhuje

ho súdružka Čechová Anna a Jozef Polaštík i „Krúžok MR“. Vedúcou je súdružka

učiteľka Emília Kučková. Na škole sú dvaja učitelia, pretože je to dvojtriedka so

striedavým vyučovaním.  Je to  riaditeľka školy  Zuzana Vaculová  a  učiteľka E.

Kučková.  Počas  materskej  dovolenky  súdružky  Vaculovej  vyučoval  Emil  Polák

rodák z Rohova. Detí máme 33. Škola je stará. Vrchy (strecha) sú veľmi zlé. 

Film sa už premieta znovu v starej, opravenej sále. Premieta Jozef Kadič a

Eduard Štefík.  Počet návštevníkov sa pohybuje  okolo 75.  Televízia  neodradila

návštevníkov filmov, hoci v tak malej obci, ako je naša, je ich dosť veľký počet –
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4 kusy. 2 Athos, 1 Mánes a 1 Aleš. Rádio a elektrina je už v každom dome. Taktiež

sa môže povedať i o pračkách. Bez pračky je len 10 domov. Chladničky sú v obci

2. Ústredné kúrenia má len „Ošetrujúci ústav pre deti“. Vodovod tiež len Ústav a

ŠM. Zo súkromných domov len 2. 

Ceny potravín:

cukor 8,40 Kčs

soľ 2,00 Kčs

múka 3,00 – 4,00 Kčs

mäso 20,00 – 31,00 Kčs

V „Športke“ vyhral Štefan Blanárik, 60-ročný človek 13 000 Kčs. 

Názov  obce  pre  tento  rok  zostal  „Rohovské  Rybky“.  Začal  sa  stavať

Kultúrny dom. Vyčerpalo sa 35 000 Kčs. Opravených a novopostavených domov je
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14.  Robotníci  dochádzajú  do  práce  do  Senice  –  Slovenský  hodváb,  Hodonín,

Ostrava  a  Třinec.  Väčšinou  sú  to  murári  a  murárski  pomocníci.  Ostatní  sú

zamestnaní na ŠM v obci. Správcom ŠM je nový občan prisťahovaný zo Senice.

Má 4 deti. Počet zamestnancov sa nedá určiť. Je premenlivý, dľa prác a majetku.

Skupinári sú dvaja Augustín Čech a Petrič František. 

Pošta  –  sa  pravidelne  stará  o  objednávky  časopisov,  novín.  V  každom

druhom dome sa odoberá nejaký časopis.  Najviac Pravda,  Práca,  Smena,  Rudé

právo,  Hlas  ľudu,  Slovenka  a  poľnohospodárske  časopisy.  Pošta  má  dvoch

zamestnancov a je umiestnená na dolnom konci Rohova u Škojcov. 

 Do  okresného  mesta  Senica  n/Myjavou  sa  dochádza  autobusom.  Cena

jednej cesty je 2,20 Kčs. Za deň ide do okresného mesta autobus 9-krát a z

okresného mesta smerom na Hodonín 8-krát. Čiže spoj je veľmi dobrý. Niektoré
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spoje idú cez obec na Rybky, niektoré na Rovensko a niektoré len križovatkou.

Bicykel je v každom dome. Motorka „Pionier“ je v štyroch domácnostiach. „Zetky“

sú dve. Motorka zvaná „Kyvačka“ - dve. Spolu osem. Auto má Ústav pre deti a

starší voz miestna učiteľka. 

Poľnohospodársky  rok  bol  dobrý.  Bola  veľká  úroda  obilnín,  zemiakov  a

rekordná úroda cukrovej a kŕmnej repy. Nestačili ani vagóny a pred sviatkami bol

veľký dopyt po nábytku. Totižto sklady s nábytkom nemohli dostať vagóny na

prísun  tohto  tovaru  do  miest.  Ľudia  vo  veľkom skupovali  nábytok.  Jednak  za

hotové a taktiež na pôžičku, ktorú poskytovala „Štátna sporiteľna“. Na pôžičku si

ľudia mohli vyzdvihnúť nábytok, elektrické spotrebiče ako i doplnky k nábytku,

tiež stavať rodinné domky. Veľmi sa rozšírila aj družstevná výstavba. Táto však

poväčšine  iba  vo  väčších  mestách.  V  Senici  je  jeden  „činžiak“,  ktorý  obsadili
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väčšinou učitelia. Na dedine vznikla polemika, že vraj bude mena. Ľudia nakúpili

spústu  tovaru.  Obchodní  zamestnanci  mali  plné  ruky práce.  Zarobené peniaze

mnohí uložili už nie doma, ale v Štátnej sporiteľni. 

Počet obyvateľov je cca 350. Od roku 1945 je tu jedna maturantka a to

Anna Štefanovičová z čísla domu 28. Tento rok, však už niektorí išli na výberové

školy. Ni je ich veľa. Vojenskú prezenčnú službu vykonávajú, Ravas Michal, Ravas

Ján,  Jozef  Vépy,  Ľ.  Rybnikár,  Gustáv  Rybnikár,  Ján  Jakub,  Michal  Jankovič,

Pavel Lorenc, Štefan Hasala, Rada Ľudovít. To sú všetci, tí čo slúžia prvý i druhý

rok. 

Tohoročné sviatky zimy „Vianoce“ sa odbavili veľmi pokojne a bohato. Čaká

sa  na  nový  rok,  od  ktorého  tiež  čakáme  veľa  novôt  a  dúfame,  že  konečné

vyriešenie mierovej otázky, aby už všetci v našej vlasti i iných krajinách mohli
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pokojne budovať a starať sa o svojich najmenších, ktorí už nikdy nepocítia hlad z

zlobu strašnej vojny. „Nech mier je zachovaný pre všetky časy“ - to je heslo,

ktoré znie celým svetom u ľudí mierumilovných a tých je väčšina. 

1970

Kronikár: Po 11 rokoch  pokračujem v  

písaní  miestnej  kroniky.  Poverením  Miestneho  
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národného výboru, pokračujem v písaní v roku 1970.  Pre  aké  dôvody

posledných 10 rokov nebola vedená mi nie je známe.

Ako nový kronikár, dovoľte, aby som sa predstavil.  Volám  sa

Štefan Vystavel.  Narodil  som sa 3. decembra 1940 v Kráľovej n/Váhom. Som

kvalifikovaným  učiteľom.  Moje  doterajšie  učiteľské  pôsobiská  sú:  Nová  Ves

n/Žitavou,  Rumanová  (okres  Nitra),  Kuklov  a  od 1.  septembra 1970 Rohovské

Rybky, ul. Rohov.  Tak ako v Kuklove, aj tu zastávam funkciu riaditeľ školy. Som

ženatý. Manželka sa menuje Jolana, rod. Cigáňová. Je kvalifikovanou učiteľkou.

Máme tri deti: Adrianu, Igora a Štefana. 

Desať rokov je dosť dlhá doba a istotne sa veľmi veľa zmenilo v našom

štáte, či na poli hospodárskom alebo politickom. Zmeny zákonite zastihli i našu

obec – Rohov. Teda pozrime sa do desaťročnej histórie našej obce. 
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Časť obce Rohovské Rybky – Rohov má 805 obyvateľov. Poväčšine sú to

robotníci. Pracujú na Štátnych majetkoch, Slovenskom hodvábe v Senici. Menší

počet  obyvateľov  pracuje  aj  v  iných  miestach.  Veľký  počet  miestnych  žien

pracuje aj v Ústave sociálnej starostlivosti pre mládež v Rohove. Za posledných

10 rokov sa narodilo 82 detí a zomrelo 32 obyvateľov. Za posledné roky sa počet

obyvateľov zvyšuje. Životná a kultúrna úroveň obyvateľov obce sa za posledných

10 rokov viditeľne zlepšila. Len čo do vzdelanosti, kým do roku 1960 bola u nás

len jedna maturantka,  už v druhom desaťročí  je ich pätnásť.  Podobne možno

porovnať i počet televízorov, chladničiek, pračiek a iné. Kým v roku 1960 boli v

obci len 4televízory, v roku 1970 je už 80 televízorov. Životná úroveň sa dokonca

tak zlepšila, že v roku 1970 evidujeme už 6 majiteľov osobných áut.
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Pre rozvoj kultúrnej činnosti v obci v roku 1966 dokončili občania výstavbu

nového kultúrneho domu, ktorý bol slávnostne otvorený za prítomnosti miestnych

i  okresných  funkcionárov.  Po  slávnostnom  otvorení  kultúrneho  domu  sa

uskutočnila  tanečná  zábava.  Do  tanca  hrala  hudba  OB-Rohov.  Odvtedy  sa  v

miestnosti kultúrneho domu každoročne usporiadalo  viac spoločenských zábav.

Ďalej sa tu každoročne usporiadavajú všetky spoločenské a kultúrne podujatia

organizované MNV v spolupráci so všetkými spoločenskými organizáciami. Čo do

návštev, medzi navydarenejšie patria hodové zábavy a maškarné plesy. 

Správcom OB je súdruh Drahoš Jozef. Miestnosti nového kultúrneho domu

sú nasledovne využité. Vpredu je malá miestnosť, ktorá slúži ako kancelária MNV,

v  ktorej  sa  úraduje  raz  do  týždňa.  Zriadenkyňou  úradu  je  súdružka  Anna

Čechová.  Na  dolnej  strane  je  v  jednej  miestnosti  vybudovaná  klubovňa
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Socialistického zväzu mládeže, ktorú majú vkusne zariadenú. Vedľa klubovne je

miestnosť  Poštového  úradu  pre  obe  časti  Rohov  i  Rybky.  Vedúcim poštového

úradu je súdruh Dujka Jozef.  Pri  tejto budove je nutné pripomenúť,  že bola

stavaná v rámci akcie „Z“. Miestni občania pri jej budovaní pracovali s veľkým

elánom, nakoľko boli presvedčení, že bude slúžiť im všetkým. Spolu odpracovali

17 000 brigádnických hodín. 

V roku 1964 sa uskutočnili voľby do zastupiteľských orgánov. Volili spolu

27  poslancov.  13  z  Rohova  a  14  z  Rybiek.  Predsedom  MNV  sa  stal  súdruh

Bystrický Pavol z Rybiek. Tajomníkom súdruh Kadič Jozef z Rohova. Účtovníkom

MNV sa stal súdruh Harnoš Vladimír. 

Počas funkčného obdobia v časti Rohov poslanci MNV sa sústredili na nasledovné

práce:
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 ako bolo predošle spomínané v roku 1966 sa dokončila výstavba Kultúrneho

domu,

 previedlo  sa  ohradenie  miestneho  cintorína  novovybudovaným  múrom  a

dielcami záhradky,

 v tomto istom období v polovičke obci sa upravili priekopy dlaždicami,

 ďalej sa vybudovala nová budova Jednoty, miestnosťami Domáce potreby a

Pohostinstvo,

 previedla  sa  generálna  oprava  elektrického  osvetlenia  v  obci.  Na  stĺpy

elektrického osvetlenia boli primontované neóny, ktoré sú okrasou v obci,

 na verejných studniach sa previedli vonkajšie i vnútorné úpravy.

Štátne majetky spoločne s  ÚSS pre mládež vybudovali  spoločný vodojem.  Za

spolupráce  miestnych občanov  sa  vybudovali  pred domami  desiatky okrasných
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záhradok. Za uplynulé obdobie vo výstavbe nových domov miestni občania spravili

veľký  krok.  Vybudovali  spolu  21  nových  domov.  Pýchou  obce  budú  doteraz

rozostavené  domy  Štefana  Macha,  Karola  Krúpu  i  Jána  Rybnikára.  Všetky

novovybudované domy sú už moderne vybavené tak, ako si naši starí rodičia ani

predstaviť  nemohli.  S  vodovodmi,  ústredným  kúrením  a  mnohé  domy  aj  s

garážami.  V  uplynulom  období  ŠM vybudovali  jednu  trojbytovku.  Trojbytovku

obýva správca, zootechnik a ďalší zamestnanec ŠM. ŠM vybudovali dve moderné

maštale. 

Pri pohľade na prevedené práce a na hodnoty vytvorené našimi občanmi je

nutné  konštatovať,  že  takýto  mohutný  rast,  ako  i   zvýšenie  životnej  úrovne

obyvateľstva  môže  umožniť  jedine  naše  socialistické  zriadenie  riadené

Komunistickou stranou Československa.
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Verejné budovy a spoločenské organizácie:

MNV – je spoločný pre obe časti obce Rohov i Rybky. 

Predseda: súdruh Bystrický Pavel

Tajomník: súdruh Kadič Jozef

Účtovník: súdruh Harnoš Vladimír

Budova MNV je v časti obce Rybky. V Rohove funkcionári úradujú raz do týždňa,

v stredu a to v miestnosti OB, ktorá je prispôsobená pre prácu MNV. 

Štátne  majetky  –  roku  1960  obhospodarovanie  poľnohospodárskej  pôdy

preberajú terajšie ŠM. 

Správca:  súdruh Klinda Augustín

Zootechnik: súdruh Buno Ján

Účtovník: súdruh Blažek Tibor
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Ich prácu riadi Riaditeľstvo ŠM v Senici. V súčasnej dobe ŠM obhospodaruje …

ha pôdy. Na ŠM pracuje  … osôb. Z toho … žien a … mužov. Posledné ha výnosy sú:

jačmeň  …  q,  pšenica  …  q,  raž  …  q.  V  živočíšnej  výrobe  sa  sústreďujú

predovšetkým na  výkrm býkov. V rastlinnej výrobe okrem iného sa starajú aj o

26 ha ovocný sad. 

Škola – v obci je k dispozícii Základná deväťročná škola 1. až 5. ročník. Vyučuje

sa v slušne upravenej učebni. Vyučovanie je striedavé. Riaditeľom školy je súdruh

Vystavel  Štefan.  Druhou  vyučujúcou  je  súdružka  Vystavelová  Jolana.  Sú

manželia.  V  roku  1970  zo  služobných  dôvodov  boli  sem  preložení  zo  ZDŠ  z

Kuklova. Obaja sú kvalifikovaní. V školskom roku 1970/71 je 38 zapísaných žiakov.

ÚSS pre deti  a  mládež – Ústav  sociálnej  starostlivosti  pre deti  a  mládež je

umiestnený v kaštieli. 
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Správca: súdruh Drahoš Jozef

Administratívni pracovní: Poláková Hermína a Múčková Margita

V ústave je 108 choromyseľných detí. Opatrujú ich rádové sestry. V uplynulom

období  sa  v  ústave  zaviedlo  ústredné  kúrenie,  vodovod  a  postavili  sa  nové

kancelárie a chatka, ktorá leží v druhej časti parku.

Pošta – poštový úrad je umiestnený v miestnostiach kultúrneho domu. 

Vedúci pošty: súdruh Dujka Jozef z Rybiek

Pri  práci  mu  pomáhajú  poštové  doručovateľky  –  súdružka  Poláková  Mária  z

Rohova,  Dujková z Rybiek a Masárová z Rybiek. Poštový úrad je spoločný pre

Rohov, Rybky a Častkov. 

Pohostinstvo – vedúcim pohostinstva je súdruh Ravas Karol. Celomesačné tržby

sa pohybujú približne okolo … Kčs. 
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Rozličný tovar – vedúcou obchodu je súdružka Vojtková Anna z Častkova. Okrem

potravín a liehovín predáva aj bežné domáce potreby. Mesačná tržba je približne

… korún. 

Farský  úrad  –  správcom  farského  úradu  je  pán  Bernadič  František.  Okrem

bohoslužieb  v  obci  vykonáva  aj  sobáše,  krsty  i  pohreby  pre  občanov  Rohova,

Rybiek a Rovenska. 

Telovýchovná jednota – bola založená v roku 1967 spoločne pre časti obce Rohov

i  Rybky.  Prvým  predsedom  TJ  bol  Štefík  Eduard,  tajomníkom  Kľačanský  z

Rybiek. TJ pri založení mala len 20 členov. Na výročnej členskej schôdzi v roku

1970 bol zvolený nový výbor v tomto zložení:

Predseda: Kadič Jozef

Tajomník: Kalamenovič Michal
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Pokladník: Jankovič Vladimír

Hospodár: Jozef Vépy

Ďalší členovia výboru boli: Barčák Štefan, Vajglan Pavol a Smetana Karol. TJ má

zatiaľ vytvorený futbalový oddiel, ktorý združuje už 105 členov. V hospodárení

má dve futbalové ihriská.

SZM – Socialistický zväz mládeže sa schádya vo svojej miestnosti v Kultúrnom

dome.  Má  45  členov.  Predsedom  SZM  je  Mrlák  Ľubomír.  Organizácia  svoju

činnosť zatiaľ zameriava len na kultúrnu činnosť. 

Poľovnícke združenie –  predsedom združenia je súdruh Drahoš Jozef.  Ďalšími

členmi výboru sú: Polák Pavol, Štefík Eduard. Poľovnícke združenie má 10 členov.

Združenie je spoločné pre obe časti obce. 

K 31. decembru 1970 mal Rohov … obyvateľov. 
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1971

Príchod  Nového  roku  1971  občania  spoločne  oslávili  na  silvestrovskej

zábave,  ktorú  sme  usporiadali  v  kultúrnom dome.  Po  dobrej  a  rušnej  zábave

občania išli priamo zo zábavy vinšovať svojim najbližším a známym. Prvý deň v

Novom roku na poludnie sme si  vypočuli  slávnostný prejav súdruha prezidenta

Ľudvíka Svobodu. S radosťou sme všetci privítali jeho úprimné slová, v ktorých

nás  oboznámil  s  úspešným rozvojom nášho  národného  hospodárstva  i  zvýšenia

životnej úrovne nášho pracujúceho ľudu. V priebehu roku 1971 sa v našej obci

udiali nasledovné zmeny:

Výstavba  obce:  Stavebný  podnik  Senica  začala  výstavbu  nového  pavilónu  pre

Ústav sociálnej starostlivosti pre mládež. Nová budova bude umiestnená v parku,
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v pozadí, vedľa kultúrneho domu. Pavilón má slúžiť ako ubytovňa pre pracovný

personál, byt správcu i na pracovné dielne pre chovancov. V priebehu roku miestni

občania pokračovali v individuálnej výstavbe. Pri vchode do obce bude vyčnievať

rozostavaná  dvojbytovka Surového a Slezáka. Pri pohľade na skutočnosť, pre

mnohých našich rodákov prichádzajúcich k svojim rodinám, je skoro neuveriteľné,

že na  mieste,  kde ešte pred rokom stáli  cigánske chatrče  je  už rozostavaná

pýcha obce. V tomto istom roku sa začala i prístavba hospodárskych budov pri

ZDŠ. 

Práca  spoločenských  organizácií   a  zmeny  v  ich  vedení.  Novým  správcom

Osvetovej  besedy  sa  stal  súdruh  Vystavel  Štefan,  riaditeľ  ZDŠ.  Po  odchode

Mrláka Ľubomíra do školy, predsedkyňou Socialistického zväzu mládeže sa stáva

Chňupová Lýdia. V priebehu roku všetky spoločenské organizácie pracovali dobre.
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Najagilnejšou  spoločenskou  organizáciou  však  naďalej  ostáva  Telovýchovná

jednota.  Každá  organizácia  pracuje  podľa  vpracovaného  plánu  práce.  Je

potešiteľné, že jednotlivé organizácie na svojich, okrem kultúrnej či športovej

stránky, začínajú pôsobiť i výchovne. 

V máji celá naša spoločnosť a pochopiteľne i naši občania oslávili významný

medzník našej komunistickej strany, robotníckej triedy – 55. výročie založenia

Komunistickej  strany  Československa.  Okrem  bohatého  kultúrneho  programu,

žiaci  školy pripravili  so svojimi  učiteľmi výstavku na tému „50.  rokov boja za

socializmus“, ktorá bola inštalovaná v sále kultúrneho domu. Na počesť výročia

žiaci ZDŠ taktiež uskutočnili zber odpadových surovín.

Ďalšou významnou politickou akciou v roku boli voľby do zastupiteľských

orgánov.  Miestny  rozhlas  už  v  skorých  ranných  hodinách  pozýval  miestnych
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občanov k urne, aby odovzdaním svojich hlasovacích lístkov dali súhlas tým, ktorí

v nastávajúcom volebnom období chcú čestne plniť svoje úlohy v prospech nás

všetkých. Do funkcie predsedu MNV bol znovu zvolený súdruh Bystrický Pavol a

tajomníkom MNV súdruh Kadič Jozef. V predvolebnom období  je nutné ďalej

pripomenúť veľmi úspešné vystúpenie estrádnej skupiny „Sľukárky“ z Bratislavy

v našej obci. Dobrá dychová hudba až do nočných neskorých hodín veľmi dobre

zabávala miestnych občanov i ľudí z blízkeho okolia. Koniec roku 1971 miestni

občania znovu oslávili na silvestrovskej veselici i pri svojich televízoroch. 

Počet obyvateľov k 31. decembru je … .

V roku 1971 sa narodili 4 deti a zomrelo 6 obyvateľov. 
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1972

Nový rok 1972 väčšina občanov privítala na Silvestrovskej veselici  i  pri

svojich televízoroch. Rok 1972 sa vyznačuje predovšetkým zvyšovaním životnej

úrovne našich obyvateľov. Zvýšená životná úroveň je výsledkom poctivej práce

našich pracujúcich, ktorí svojou každodennou svedomitou prácou podporujú úsilie
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ÚV KSČ pri zabezpečovaní životných potrieb nášho ľudu. Zvýšila sa predovšetkým

starostlivosť o naše ženy-matky. V priebehu roka sa zvýšili rodinné prídavky. Tak

napr. na 3 nezaopatrené deti dostávajú 880,- Kčs. Toto zvýšenie má prispieť k

zvýšeniu  i  ustáleniu  populácie  v  našej  republike.  Okrem  toho  každá  žena  po

narodení  dieťaťa dostane 2 000,- Kčs. Ženy sa  po pôrode môžu ďalej venovať

výchove  svojho  dieťaťa  po  dobu  dvoch  rokov,  pričom  dostanú  530,-  Kčs

výchovné. 

Rok  1972 ja  ďalším  rokom našej  obce.  Popri  iných súkromných  domoch

začal výstavbu pekného poschodového domu Marián Ravas. Pri ZDŠ sa dobudovala

hospodárska  budova.  V  tomto  istom  roku  sa  v  obci  previedlo  vyasfaltovanie

verejných priestranstiev pred Jednotou, autobusové nástupište, parkovisko pred

OB i priestranstvo pred školou.  O prevedenie tejto akcie, okrem funkcionárov
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MNV, sa najviac pričinil Perička Jozef. So súhlasom MNV ako vyšších orgánov sa

začalo  budovanie  nového  futbalového  ihriska  Telovýchovnej  jednoty.  V  tomto

roku sa opravila plocha a zasiala sa tráva. Nové ihrisko je umiestnené na peknom

mieste pod brehom na konci  dediny smerom k Rybkám.  Ďalej žiaci  školy „pod

skalkou“ vybudovali malé športové ihrisko, ktoré im má slúžiť na zvýšenie úrovne

hodín telesnej výchovy. Uplynulý rok bol i rokom úspešnej činnosti jednotlivých

spoločenských organizácií. Úspešne rozvíjajú svoju činnosť členovia SZM, ktorí

pod vedením  K. Rybnikárovej nacvičili divadelnú hru. Mládež sa schádza v pekne

vybavenej  miestnosti  SZM  v  budove  Osvetovej  besedy.  Dobre  pracovalo  i

Poľovnícke združenie. No i v  tomto roku najagilnejšou spoločenskou organizáciou

v obci je Telovýchovná jednota. Futbalový oddiel veľmi úspešne bojoval o III.
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miesto  o  postup  do  okresnej  súťaže.  Len  o  2  body  zaostalo  za  postupujúcou

Jablonicou.

Reorganizácia  vedenia  ŠM.  V  tomto  roku  došlo  k  reorganizácii  vedenia

Štátnych majetkov. ŠM evidujú ako jednu farmu, ktorá je pričlenená k vedeniu

ŠM v Senici na Sotinskej ulici. Vedúcim ŠM (farmy) je súdruh Kovačovský Ján.

Vedúcim  spoločného  hospodárstva  sa  stal  súdruh  Klinda  Augustín,  ktorý  sa

presťahoval do Senice.

Verejné  oslavy  ako  i  spoločenské  zábavy  zabezpečovali  jednotlivé

spoločenské  organizácie.  Koncom  januára  sa  v  kultúrnom  dome  usporiadal

maškarný  ples,  ktorý  organizovala  telovýchovná  jednota.  O  týždeň  neskôr  sa

zabávali  naši  najmenší  –  žiaci  školy.  Výbor  ZRPŠ  ako  i  riaditeľstvo  školy
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zabezpečili pre nich veľmi pestrý detský karneval. Začiatkom januára žiaci školy

v Kultúrnom dome vystúpili s divadelnou rozprávkou „Zlatovláska“.

9.  marca  občania  obce  oslávili  sviatok  „Medzinárodný  deň  žien“.  Oslavy

organizoval  Miestny  národný  výbor  za  spolupráce  Slovenského  zväzu  žien  a

riaditeľstva  ZDŠ.  Referát  predniesol  tajomník  MNV  súdruh  Kadič  Jozef.  S

hodnotným  kultúrnym  programom  vystúpili  žiaci  školy.  Jednej  z  najstarších

občaniek v obci Dermekovej bol odovzdaný pekný kvet, ako znak starostlivosti

nášho štátu o starších občanov o nás. V letných mesiacoch usporiadali členovia

Socialistického  zväzu  mládeže  dve  zábavy.  Obe  zábavy  sa  vyznačovali

predovšetkým veľkou návštevnosťou mladých ľudí zo širokého okolia.
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V  novembri  sa  uskutočnili  doplňujúce  voľby  NF.  Miesto  tragicky

zahynutého  súdruha  Hanesa  občania  zvolili  súdruha  Ing.  Bandáša.  Menovaný

súdruh dostal stopercentný hlas od našich obyvateľov. 

Rušno bolo aj 24. novembra. V obci boli hody. Od popoludňajších hodín na

ulici  vyhrávala  dychová hudba z moravskej obce Svatobořice. Večer sa konala

pestrá  hodová  zábava,  organizovaná  Telovýchovnou  jednotou..  I  tohtoročné

pracovné i osobné úspechy naší občania oslávili na Silvestrovskej zábave. 

K 31. decembru 1972 má naša obec … obyvateľov. V roku sa narodilo 8 detí

a zomreli 2 občania.
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1973
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Nový  rok  1973  občania  našej  obce  uvítali  na  Silvestrovskej  zábave,  ktorú

usporiadali  členovia  SZM.  Príchod  Nového  roku  mnohí  privítali  v  kruhu  svojich

najbližších pri televízoroch. 

Významnú  udalosť  nášho  československého  robotníckeho  hnutia  –  25.

výročie Februárových udalostí našim občanom priblížil Rozhlasový krúžok pri OB,

ktorý  do  miestneho  rozhlasu  pripravil  pásmo  relácií  doplnených  bohatým

programom žiakov ZDŠ.

8. marca, ako každoročne sa zišli naši občania v sále kultúrneho domu na oslavách

Medzinárodného dňa žien. Oslavy boli znovu doplnené veľmi hodnotným kultúrnym

programom žiakov ZDŠ. V referáte, ktorý predniesol tajomník MNV súdruh Kadič sa

kládol hlavný dôraz predovšetkým na starostlivosť nášho socialistického zriadenia a

zamestnané matky.

Príchodom jarných mesiacov sa v obci začali  aj  verejnoprospešné práce.  V

priebehu roka s dokončilo oplotenie športového areálu  TJ. Všetky doterajšie práce

sa previedli v rámci akcie „Z“. V nasledujúcich mesiacoch sa započalo i previedlo
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vydláždenie  časti  potoka  Smrekovec.  Previedla  sa  úprava  potoka  od  mostu  pri

hlavnej  ceste  až  po  odtok  potoka  pri  stavebnom pozemku  Jankoviča  Vladimíra.

Všetky práce previedli  robotníci  Agrostav Senica.  V individuálnej  výstavbe začali

budovanie pekných poschodových budov – Ravas Marián, Jankovič Vladimír i Kadič

Miroslav. V rámci jarného upratovania žiaci školy previedli úpravu okolia kultúrneho

domu.

Poslanci  pri  plnení  svojho  volebného  programu  zabezpečili  vybudovanie

novej  čakárne  ČSAD  ako  i  rekonštrukciu  elektrického  vedenia  v  celej  obci.

Rekonštrukcia  elektrickej  energie  bola  v  našej  obci  veľmi  potrebná,  nakoľko

doterajšie  vedenie  nezabezpečovalo  dostatočnú  potrebu  el.  energie  pre  naše

domácnosti, ktoré sú vybavené najmodernejšími elektrickými spotrebičmi. 

Prvomájové oslavy nášho štátu miestni občania mali možnosť sledovať len

prostredníctvom svojich televízorov. V našom okrese, ako v mnohých ďalších bol

zákaz zhromaždenia kvôli slintačke, ktorá postihla zvieratá mnohých JRD a ŠM:
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1. júna naše deti oslávili svoj sviatok. Pred Ústavom sociálnej starostlivosti

pre  mládež  na  vyasfaltovanom  priestranstve  uskutočnili  súťaž  v  maľovaní  a  v

športových  hrách.  V  mesiaci  jún  ZRPŠ  pri  ZDŠ  zabezpečil  pre  našich  žiakov

celodenný výlet do Bojníc. Výletu sa zúčastnili i rodičia našich žiakov. Výletom boli

nadmerne spokojní.

V priebehu roka najlepšiu činnosť znovu vyvíjala Telovýchovná jednota. Pred

začatím súťaže TJ založila svoj žiacky futbalový oddiel. Takto futbalový oddiel má

tri  družstvá.  Začiatkom septembra v našej obci sa uskutočnila jedna z najväčších

športových  i  spoločenských  akcií  posledných  rokov.  Spoločenská  organizácia

„Zväzarm“ v Rohovských Rybkách na počesť 29. výročia SNP usporiadala Motocross.

Pretekov sa zúčastnili terénni motocykloví pretekári z celého Západoslovenského

kraja  na  čele  s  vedúcim  pretekárom  majstrovstiev  Slovenska  –  Bučencom.

Usporiadaním tohto významného podujatia žila celá naša obec i prítomných asi 

1 000 divákov. 
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Na štartovej čiare – Päťdesiatky.
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Víťaz kategórie 500 – súdruh Bučenec z Myjavy.

Začiatkom novembra miestni občania oslávili 56. výročie VOSR ako významný

medzník  všetkého  pokrokového  ľudstva  na  celom  svete.  Z  príležitosti  výročia

Rozhlasový  krúžok  uskutočnil  2  relácie  a  Krúžok  názorovej  agitácie  inštaloval  v

miestnosti kultúrneho domu fotovýstavu na tému „Sovietsky zväz a dnešok“, čím

sme pozdravili i začiatok Mesiaca ZČSP.

Dňa  23.  decembra,  tak  ako  každoročne  sa  uskutočnili  verejné  oslavy

„Príchodu  zimy“.  Pionieri  školy  pripravili  prítomným  asi  100  občanom  bohatý

kultúrny  program.  Koniec  starého  roka  ako  i  príchod  nového,  miestni  občania

oslávili  väčšinou  len  pri  svojich  televízoroch,  nakoľko  spoločenské  organizácie

nezabezpečili silvestrovskú zábavu. 

Ku dňu 31. decembra mala na naša obec … obyvateľov. V priebehu roka sa

narodilo 7 detí a zomreli 2 občania.
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Kronikár o sebe:
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Volám  sa  Ľudmila  Šimandlová,  rodená  Chňupová.  Narodila  som  sa  19.

novembra 1954 v Bratislave. Základnú školu som vychodila v Rohove a v Senici. Od

narodenia bývam v obci Rohov.

Po základnej škole som absolvovala  Strednú školu ekonomiky a služieb v

Senici. Po maturite som nenašla trvalé miesto, adekvátne môjmu vzdelaniu, preto

som sa  rozhodla  v  roku 1976 študovať diaľkovo  Strednú pedagogickú školu v

Modre – odbor učiteľstvo pre materské školy.

V roku 1976 som začala i pracovať ako nekvalifikovaná učiteľka v MŠ v

Senici. Od roku 1980 som pôsobila už v Materskej škole Rohov ako kvalifikovaná a

od roku 1994 zastávam funkciu riaditeľky Materskej školy v Rohove.

Kroniku začínam písať v roku 1998 i spätne, nakoľko nebola vedená od roku

1973. 
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1976 -1980

Začala by som volebným obdobím 1976 -80, boli to 4-ročné obdobia, na ktoré boli

rozpracované volebné akcie v obci.

Demografické údaje:
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Od roku 1974 do roku 1980 sa v obci narodilo 74 detí a zomrelo 60 občanov.

Počet obyvateľov k 31. decembru 1980 činí 410. 

Budovanie v obci:

 1976 – dobudovaný pavilón v parku ÚSS pre rehoľné sestry,

 1977 – dobudovaná fara – rímsko-katolíckeho úradu,

 1977  –  vybudovaný  šatňový  pavilón  pre  Telovýchovnú  jednotu  Rohov  v

hodnote 405 000,- Kčs,

 1978  –  úprava  verejného  priestranstva,  predzáhradok,  chodníkov  v

hodnote 100 000,- Kčs,

 1979 – vybudovanie obecnej kanalizácie v hodnote 174 000,- Kčs,

 1979 – oprava kostola – vnútorná i vonkajšia omietka,
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 1980 – rekonštrukcia ZŠ na Materskú školu v akcii  „Z“ (svojpomocne) –

hodnota 760 000,- Kčs.

Správa obce:

V roku 1976 bolo vo voľbách zvolené plénum obce Rohovské Rybky s počtom 13

poslancov,  z toho 6 z časti Rohov.  Rada MNV Rohovské Rybky bola zvolená z

týchto občanov:

Bystrický Pavol  – predseda (v roku 1976 odišiel do dôchodku)

Kadič Jozef - tajomník (od roku 1976 predseda)

Drahoš Jozef

Ravas Jozef

Harnoš Milan

Kultúra:
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V tomto období pracovali v obci spoločenské organizácie združené v Národnom

fronte a to:

Zväz  žien,  Socialistický  zväz  mládeže,  Jednota  –  spotrebné  družstvo,

Telovýchovná jednota. V obci pracuje i Ľudová knižnica – na škodu veci je málo

využívaná, v nevyhovujúcich priestoroch ale bohatá na tituly.

Šport:

Ak mám písať o športe, tak určite o TJ Rohov-Rybky. Jej vznik sa datuje už v

roku 1966 – bola to TJ – Družstevník Rohovské Rybky a jeho prvým predsedom

sa stal  Eduard Štefík.  Prvý  historický futbalový  zápas futbalisti  odohrali  19.

marca 1966 v Sobotišti. V období rokov 1975/76, kedy už chlapci hrali v súťaži,

boli najúspešnejší. Zvíťazili v III. triede a postúpili do triedy II. majstrovstvá
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okresu. Túto súťaž hrali dva roky a potom v dôsledku reorganizácie mužstvo zo

súťaže vypadlo. Hrávalo sa striedavo v Rohove a v Rybkách. 

V tomto období dobre pacovala i organizácia Zväzarmu, ktorá usporodúvala

motocyklové závody na miestnom brehu. 

13. augusta 1978 sa uskutočnili Majstrovstvá Slovenska triedy 125 ccm

12. augusta 1979 – Majstrovstvá Slovenska triedy 250 ccm

6. júla 1978 – Majstrovstvá Slovenska triedy 250 ccm
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1981 – 1985

Demografické údaje:

Počet obyvateľov k 31. decembru 1985 bol 430.

Budovanie:

V  tomto  období  bolo  v  obci  vybudovaných  6  rodinných  domov  a  4  boli

rekonštruované. 
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Tiež bolo dobudované:

 oplotenie futbalového ihriska v hodnote 50 000,- Kčs,

 úprava a vybudovanie verejného priestranstva v hodnote 50 000,- Kčs,

 1984  –  bola  dokončená  úprava  potoka  „Smrekovec“,  jeho  prehĺbenie  a

terénne úpravy v hodnote 150 000,-.

Celková hodnota vytvorená v rokoch 1981 – 1985 činila čiastku 5.052.500,- Kčs s

finančným nákladom 791 376,- Kčs.

Správa obce:

V roku 1981 boli voľby do národných výborov, kde bolo zvolených 13 poslenacov, z

toho 6 z Rohova. 

Rada MNV  Rohovské Rybky – zloženie:

Kadič Jozef - predseda
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Harnoš Vladimír - tajomník

Drahoš Jozef

Ravas Jozef

Harnoš Milan

Zastupiteľstvo MNV malo sídlo v Rybkách, obec Rohov mala vyhradené stránkové

dni v utorok a v piatok.

Kultúra:

Pokračovala  práca organizácií  združených v Národnom fronte.  Začal  pracovať

rozhlasový krúžok v rámci Socialistického zväzu mládeže. 

Zväz žien pripravoval hodnotné kultúrne akcie  k rôznym príležitostiam. Vznikol

Zväz drobnochovateľov a začal pracovať i Zbor pre občianske záležitosti - vítali

nových občanov, novonarodené deti, usporadúvali oslavy Dňa učiteľov. 
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Organizácie i občania v tomto období uzatvárali socialistické záväzky, čím

prispeli ku skrášľovaniu a budovaniu v obci. Pre rozvoj národného hospodárstva

boli organizované zbery odpadových surovín. 

Šport:

Mužstvo TJ Rohovské rybky v tomto období, vlastne až do roku 1989 hralo iba na

ihrisku v Rohove, ihrisko v Rybkách bolo zrušené. V tomto čase hrali v tíme iba

hráči z Rohova, ktorých dopĺňali hráči zo Senice a blízkeho okolia.

Zväzarm  pokračoval  v  tradícii  organizovania  terénnych  motocyklových

pretekov na miestnom brehu. 

19. júla 1981 –  Majstrovstvá  Slovenska  triedy  125  ccm  –  preteky  boli

zrušené pre nepriazeň počasia

25. júla 1982  – Majstrovstvá Slovenska triedy 125 ccm
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- Pohár SÚV Zväzramu triedy 50 ccm

21. augusta 1983 – Majstrovstvá Západoslovenského kraja trieda 250 ccm

29. júla 1984 - Majstrovstvá Slovenska triedy 125 ccm

28. júla 1985 – Majstrovstvá Slovenska triedy 250 ccm
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1986 - 1990

Demografické údaje:

Počet obyvateľov k 31. decembru 1990 – 430. V roku 1990 zomreli v obci traja

občania nenarodilo sa ani jedno dieťa.

Budovanie:

 1986 –  oprava  sochy  svätého  Floriána,  ktorú  finančne  zabezpečila  pani

Krokovičová Ľudmila,

 1986 – vybudovanie cesty, vstupne brány a oplotenia Štátnych majetkov –

dvor Rohov, čím sa odklonila doprava mimo obec,
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 1988  –  meliorizačné  práve  na  „Hájoch“  -  úprava  potoka  ped  Dolnými

Dielcami,

 1988  –  vybudovanie  novej  odpadovej  žumpy  v  parku  ÚSS  –  zlepšenie

životného prostredia,

 1989 – vybudovanie krytého oplotenia od poľnej cesty v parku ÚSS,

 1989  –  vybudovanie  studne  v  hĺbke  115  metrov  pri  futbalovom ihrisku,

ktorú využíva ÚSS Rohov – hodnota diela: 500 000,- Kčs.

Správa obce:

Z volieb vzišlo 13 členné plénum MNV, z toho 7 poslancov bolo z Rohova.

Rada MNV bola v zložení:

Kadič Jozef - predseda

Harnoš Vladimír - tajomník
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Jankovič Vladimír

Štepanovský Elo

Múčková Margita

Harnoš Milan

Zvolené zastupiteľstvo pravidelne zasadalo, boli vyčlenené stránkové dni pre obe

obce. Hodnotenia prebiehali na zasadnutiach pléna Rohovské Rybky.

Kultúra:

Spoločenské organizácie pracovali naďalej. Pri príležitosti osláv MDŽ sa konali

každoročne stretnutia (verejné) v kultúrnom dome za účastí detí MŠ a žiakov

ZŠ, ktoré prispeli kultúrnym programom. Zväz žien poriadal posedenia s dedom

Mrázom pre  deti.  TJ  Roh.-Rybky  pravidelne  od  roku  1966  poriadalo  tanečnú

zábavu pri príležitosti „hodov“ v obci.
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Šport:

Zväzarm Rohovské Rybky usporiadal 5. júna 1988 terénne preteky motocyklov na

brehu a to Majstrovstvá ČSSR triedy 125 ccm a Majstrovstvá ČSSR do 500 ccm.

Tu patrí poďakovanie celej obci, ale hlavne organizátorom a to pánom:

Kadičovi  Jozefovi  –  predsedovi,  Peričkovi  J.,  Šebestovi  P.,  Vepymu  J.,

Štefanovičovi E., Rybnikárovi D., Blažekovi S., Mrlákovi J., Slávikovi J., Iváckovi

J. st., Veisovi P., Barčákovi M., Chudjakovi R., Ravasovi M., Ravasovi F.,  Peričkovi

D., Blažekovi V., Vystaveli Š. a ďalším. 

20. júla 1986 - Majstrovstvá Slovenska trieda 250 ccm

- Majstrovstvá Západoslovenského kraja triedy 250 ccm

14. júna 1987 - Majstrovstvá ČSSR triedy 125 ccm

- Majstrovstvá ČSSR triedy 500 ccm
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Sociálna oblasť:

Zvýšená  pozornosť  sa  venovala  občanom  starým  a  chorým.  Zdravotné  služby

zabezpečoval  OÚZN  Senica   a  ostatné  služby  ONV  –  sociálny  odbor  –

opatrovateľská služba.

Životné prostredie:

Vedenie obce sa snažilo o zvyšovanie životnej úrovne občanov, k čomu nesporne

patrí ochrana životného prostredia.

Starali sa o:

 vykášanie verejných priestranstiev,

 vývoz odpadových žúmp z rodinných domov do čističky odpadových vôd,

 zlikvidovalo  sa  smetisko  –  divoká  skládka  v  tzv.  Markovičovom  výmole,

zabezpečil  sa  odvoz  odpadu  prostredníctvom  Technických  služieb  Senica.
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Príkladom veľkej občianskej iniciatívy i v oblasti ochrany životného prostredia,

upravenosť obce, budovanie je i socialistická súťaž. Dve vybrané obce súťažili

medzi sebou v už spomínaných aktivitách v roku 1989 a to Rohovské Rybky, časť

Rohov a obec Plavecký Peter. Za veľkého prispenia občanov obce Rohov získala I.

miesto.

1989
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V novembri roku 1989 prebehla v štáte zmena politického systému – tzv.

„Sametová revolúcia“,  kedy sa pokojnou a mierovou cestou zmenil socialistický

systém na demokratický – čas ukáže čo nového revolúcia prinesie. 

1990 – 1994

 1991 narodilo sa 6 detí, zomreli 4 občania,

 1992 narodilo sa 1 dieťa, zomreli 4 občania,

 1993 narodili sa 3 deti, zomrelo 9 občanov,

 1994 sa narodili 2 deti, zomreli 3 občania,

Počet občanov k 31. decembru 1994 činí 420 ľudí.

Správa obce:
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V novembri 1990 boli vypísané komunálne voľby a zároveň sa podpisovala

petícia na rozdelenie obcí Rohova  a Rybiek. Následne prišlo k rozluke obcí a

dedina získala opäť svoju suverenitu s pôvodným názvom Rohov. 

Do obecného zastupiteľstva boli zvolení títo poslanci:

Kadič Jozef – starosta

Ravasová Mária – zástupkyňa starostu

Blanárik Emil

Blažek Stanislav

Mgr. Blažek Viktor

Ivánek Pavol

Rafaja Miloslav

Ravasová Mária (ml.)
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Ravas Ivan

Vepi Ján (na základe vlastnej žiadosti vymenený Iváckom Jozefom).

Budovanie:

 1992 – rekonštrukcia kaplnky na „Hájoch“,

 1992 – vybudovaná vŕtaná studňa v hĺbke 42 metrov na miestnom cintoríne,

v hodnote 42 000,- Sk,

 1994- vybudovaná nová budova v objekte Domova detí a mládeže, ktorá

slúži ako nová kuchyňa, jedáleň a na poschodí je lôžková časť,

 1994 – úprava parku Domova detí a mládeže – likvidácia starých, zdravie

ohrozujúcich stromov – gaštanov a vysadenie nových – gaštanová alej.
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Kaplnka na „Hájoch“

Súkromné podnikanie:

Od roku 1990 sa začalo i v našej obci rozvíjať súkromné podnikanie. V roku

1993  vznikol  nový  súkromný  obchod  ŠI-MIX,  ktorého  majiteľom bol  Šimandl

Renátus a  v roku 1994 Šimandlová Ľudmila.

Jednota  –  spotrebné  družstvo  poskytla  na  prenájom  časť  budovy

„Pohostinstvo“, kde sa vystriedalo viacero súkromných podnikateľov: pp. Jurča

Milan,  Polák  Stanislav,  Bošácky  Silvester  a  Jankovič  Vladimír.  Dalo  by  sa

konštatovať,  že  možnosť  súkromného  podnikania  patrí  ku  kladom  zmien

politického systému.
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Kultúra:

Po  roku  1989  zanikli  takmer  všetky  spoločenské  organizácie  –  Zväz

drobnochovateľov,  Zväz  mládeže,  Zväz  žien  –  zanikol  v  roku  1991  –  zostala

finančná čiastka na základe odsúhlasenia členskou základňou bola poskytnutá na

vybudovanie vodovodu na cintoríne p. farárovi Tassarimu.

V tomto období sa začalo i so zbierkou na kostol, pretože bola plánovaná

oprava strešnej konštrukcie.

Keďže mládež v tomto čase nebola organizovaná, pán farár im poskytol v

priestoroch Materskej školy (cirkevná budova) veľkú triedu. Pán farár Tassari k

nám prišiel  v roku 1991 po p.  farárovi  Hrebíkovi.  Jeho aktivity boli  veľké,  no

väčšina stroskotala na nedostatku financií. Takto dopadlo i budovanie ihriska pod

kultúrnym domom.
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V roku 1994 prišlo k výmene riaditeliek MŠ Rohov. Pani Peričková, ktorá tu

pôsobila od roku 1980 – teda od vzniku MŠ, odišla do dôchodku a na jej miesto

nastúpila pani Šimandlová Ľudmila.

Šport:

Udalosti po roku 1989 zasiahli i šport. Pretože sa obce rozdelili, rozdelila

sa i športová organizácia. Od roku 1991 začali pôsobiť pod názvom Športový klub

(ŠK) Rohov. V tom čase boli v obci, teda v ŠK dve družstvá: dospelí „A“, ktorých

trénoval Mgr. Blažek Viktor a dorast – ten trénoval Slezák Ján.

Od roku 1991 – 1997 pracoval výbor ŠK v tomto zložení:

Ravas Marián - predseda

Mgr. Blažek Viktor- tajomník

Kadič Jozef - pokladník
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Vepi Jozef - hospodár

Jankovič Vladimír - člen

Flajžík Jozef - člen

Gróf Jozef - člen

Ravas František - člen.

Na  miestach  trénerov  sa  vystriedali  :  Blažek  Viktor,  Perička  Pavol,  Vystavel

Štefan, Čech Jozef. 

Dosiahnuté výsledky:

1990/91 II. trieda 12. miesto

1991/92 II. trieda 8. miesto

1992/93 II. trieda 12. miesto

1993/94 III. trieda 3. miesto
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Nedá  mi  ešte  nespomenúť  významnú  politickú  udalosť,  ato  vznik

samostatného štátu. 

Teda k 01. januáru 1993 vznikla SLOVENSKÁ REPUBLIKA. 
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1995

Demografické údaje:
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V roku 1995 sa v obci nenarodilo ani jedno dieťa, zomrelo 5 obyvateľov. 

Počet obyvateľov k 31. decembru 1995 … .

Správa obce:

18. - 19. novembra 1994 prebehli komunálne voľby, v ktorých boli zvolení títo

poslanci:

Kadič Jozef - starosta

Mgr. Blažek Viktor – zástupca

Blanárik Emil

Blažek Stanislav

Ivánek Pavol

Jankovič Vladimír

Pavelka Štefan

114



Ravasová Mária st.

Ravasová Mária ml.

Rybnikár Peter

Obecné zastupiteľstvo zasadalo 7-krát, pričom na jednom zasadnutí sa zúčastnili

občania.

Budovanie:

1995 - dobudovanie budov Obecného úradu a Pošty Rohov – hodnota diela  

900 000,- SK,

- vybudovaný bufet v kultúrnom dome,

- oprava strechy na kostole nad zakristiou a hlavným oltárom. Prácu 

previedli tesári z Prietržky za pomoci rohovských občanov pod 
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vedením p.  starostu  Kadiča  Jozefa a Ravasa  Františka.  Hodnota  

diela 60 000,- SK.

Súkromné podnikanie:

V roku 1995 začalo  v  obci  pribúdať občanov  súkromne podnikajúcich v

rôznych oblastiach, čím sa čiastočne eliminoval počet nezamestnaných Občania

podnikali v oblastiach revízie elektrických zariadení, maliarstva – natieračstva,

zámočníctva,  čalúnnictva,  vodoinštalatérstva,  nákladnej  dopravy,  stolárstva,

sprostredkovateľskej, reklamnej a propagačnej činnosti, murárstva a služieb. 

Kultúra:

Po  mnohých  pokusoch  o  obnovu  Zväzu  mládeže  i  tento  napokon  úplne

zanikol. Jediná pretrvávajúca a plne funkčná organizácia je Jednota – spotrebné

družstvo, ktorej korene siahajú ešte do roku 1952. Predsedom dozorného výboru
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je p. Štefík Eduard. I tu sa síce počet členov znížil, no neubralo to na kvalite

práce. 

Šport:

Športový klub Rohov v roku 1994/95 obsadil v III. triede 5. miesto.

1996

Demografické údaje:

V roku 1996 sa nenarodilo ani jedno dieťa, no zomreli dvaja občania.

Počet obyvateľov k 31. decembru 1996 bol 400.

Správa obce:

V  tomto  roku  obecné  zastupiteľstvo  zasadalo  7-krát,  kde  sa  riešili  závažné

problémy obce a námety občanov.
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Budovanie:

Začína sa hovoriť o projekte plynofikácie obce, dal sa vypracovať plán a

občania  pomaly  začínajú  dúfať,  že  plynofikáciou  sa  zlepší  životná  úroveň  a

samozrejme  životné  prostredie,  zmodernizuje  sa  bývanie  a  zvýši  sa  jeho

štandard, nakoľko celá obec v zimnom období používa na vykurovanie tuhé palivo,

až na 3 rodinné domy – ktoré používali elektrickú energiu.

Kultúra:

V obci začala pracovať nová politická strana – HZDS. Začali pracovať s 20

členmi pod vedením pána Štefana Pavelku.  Okamžite začali  organizovať rôzne

kultúrne  akcie,  hlavne  pre  mládež:  Silvestrovské  posedenie  pri  hudbe,

Valentínsku diskotéku a stretnutie dôchodcov spojené s kultúrnym programom

118



detí MŠ Rohov, chovaniek Domova sociálnych služieb a divadelným predstavením

ochotníkov z Chropova. 

O tradičnú hodovú zábavu sa stará ŠK Rohov – Na Katarínu – 25. novembra.

Po  rokoch  sa  obnovuje  tradícia  „Božieho  tela“.  Rodiny  Blažeková,

Štefanovičová  na  hornom  konci  a  Markovičová  a  Vepiová  na  dolnom  konci

pripravili vkusné „oltáriky“ pred svojimi domami, pri ktorých sa počas slávnosti

uskutočňuje  obrad.  Celá  obec  je  odetá  do  slávnostného  šatu,  vyzdobená  tzv.

„majkami“ - zelenými konármi a cesta je posypaná jemnou trávou. Pri slávnosti

mládež nesie sochy svätých, muži nesú cirkevné zástavy a baldachýn a cestu ešte

pred pánom farárom,  ktorý nesie  Sviatosť oltárnu,  deti  posýpajú  kvetinovými

lupienkami. 
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Oltárik – rodina Štefanovičová
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V roku 1996 vznikla  mládežnícka skupina „Amulety“  -  začali  pracovať s

deťmi – nácvik jasličkovej pobožnosti, spievajú pri omšiach, svadbách. Členovia:

Denisa Ravasová (spev a flauta)

Magda Blažeková (spev a organ)

Silvia Blažeková (spev)

Ľubica Blažeková (spev)

Martina Blažeková (spev)

Roman Flajžík (gitara)

Miroslav Morávek (gitara)

Monika Frťalová (spev)
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V roku 1996 nastávajú zmeny i v organizácii Jednota SD. Funkciu predsedu

miestneho dozorného výboru prebrala Mgr. Šebestová Klotilda. K 31. decembru

1996 pracovalo v Jednote SD 48 členov. 

Šport:

ŠK Rohov v ročníku 1995/96 obsadil v III. triede 6. miesto. 
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1997

Demografické údaje:

V roku 1997 sa v obci narodilo 6 detí a zomreli 3 občania.

Počet obyvateľov k 31. decembru 1997 je 390.
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Správa obce:

V roku 1997 obecné zastupiteľstvo zasadalo 7-krát a na jednom zasadnutí  sa

zúčastnili i občania, kde odzneli podnetné návrhy a pripomienky.

Budovanie:

V roku 1997 bola naša obec plynofikovaná – hodnota diela činí 2.050.000,- SK.

Nakoľko táto suma je príliš vysoká Obecný úrad si musel zobrať pôžičku vo výške

1.000.000,- SK od Komunálnej banky.

Súkromné podnikanie:

Naďalej sa rozrastá počet súkromných podnikateľov a v tomto roku ich je spolu

12, čím je i veľmi nízka nezamestnanosť asi 3 %.

Kultúra:

Naďalej pracujú organizácie HZDS, Jednota. 
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Materská  škola  prijala  v  roku  1997  16  detí,  pracuje  ako  jednotriedka.

Školopovinné deti z Rohova navštevujú Základnú školu v Rybkách a materskú školu

navštevujú i deti rybecké.

Šport:

ŠK Rohov získal v rokoch 1996/97 v III. triede 3. miesto.

HZDS  zorganizovala  športový  deň  na  ihrisku  a  ŠK  už  tradične  v  letných

mesiacoch priateľské stretnutie – starí páni – mladí páni o sud piva. 
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1998

Demografické údaje:

V tomto roku sa v obci narodili 3 deti a netradične dvojičky p. Anatalovej Jane

(Pavelkovej) Patrícia a Martinka. Zomreli dvaja občania. 

Počet obyvateľov k 31. decembru 1998 je 386.

Správa obce:

Obecné zastupiteľstvo zasadalo 7-krá a na dvoch zasadnutiach sa zúčastnili  i

občania.

V novembri 1998 sa konali komunálne voľby a do obecného zastupiteľstva boli

zvolení títo poslanci:

Kadič Jozef - starosta

Mgr. Blažek Viktor - zástupca starostu
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Mudr. Blažeková Klára

Čech Jozef

Horná Dagmar

Ravasová Mária ml.

Rybnikár Dominik

Mgr. Šebestová Klotilda

Tokoš Severín

Blanárik Emil

Budovanie:

Naďalej pokračovala plynofikácia rodinných domov a tiež kultúrneho domu.

Plynové  vykurovanie  využíva  asi  80  %  obyvateľov.  Hodnota  diela  plynofikácie

kultúrneho domu činí 200 000,- SK.
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Súkromné podnikanie:

 V  tomto  roku  bola  v  obci  zriadená  súkromná  pekáreň  v  prenajatých

priestroch  KD p.  Jobovou.  Občania  si  pochvaľovali.  I  večer  si  mohli  zakúpiť

čerstvé pečivo, koláče i chlieb.

Kultúra:

V tomto roku sa udiala  v obci  významná kultúrna udalosť.  Za pomoci  a

organizácie HZDS sa osadil na kopci zvanom „Breh“ nový kríž. Jeho vysviacka sa

konala 10. apríla 1998 za účasti širokej verejnosti. Slúži ako posvätné a pamätné

miesto s oddychu a premýšľaniu.
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Každoročne sa oslavuje v obci i  začiatok mája – mesiaca lásky a zelene. Muži

stavajú v strede dediny – máj – ihličnatý strom ozdobený farebnými stužkami.

Posledný májový deň sa zasa slávi váľanie mája.

Šport:

V roku 1998 sa udiali zmeny i v ŠK Rohov, a to vo vedení.

Výbor začal pracovať v tomto zložení:

Jozef Čech - predseda

Jozef Kadič - tajomník

Zdenka Flajžíková - pokladník

Jozef Vepi - hospodár

Jozef Gróf - člen

Severín Tokoš - člen
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Dominik Rybnikár - člen

Miesto trénera zastáva Viliam Škojec. V sezóne 1997/98 mužstvo obsadilo v 7.

lige 14. miesto. 
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1999

Demografické údaje:

V tomto období sa narodili 4 deti, opäť dvojčence a to rodine Hnilicových, ktorá

sa k nám presťahovala, boli to chlapci Jakub a Matej. 

Počet obyvateľov k 31. decembru 1999: 386.

Správa obce:

Obecné  zastupiteľstvo  v  roku 1999 zasadalo  7-krát,  na  jednom zasadnutí  sa

zúčastnili i občania.
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Budovanie:

V  roku  1999  bola  prevedená  oprava  strechy  kostola,  tiež  fasády  a

elektroinštalácie. Na opravu bolo vyzbieraných 278 000,- SK a odpracovaných

2091  brigádnických  hodín.  Zmienka  o  oprave  rohovského  kostola  bola  i  v

regionálnom týždenníku „Záhorák“ z 13. decembra 1999.

Kultúra:

V  roku  1999  prišlo  k  zmene  na  poste  riaditeľky  Základnej  školy  v  Rybkách.

Funkciu prevzala Mgr. Sadloňová. 

Spomínam to preto, lebo žiaci začali vyvíjať 

zaujímavé aktivity, ktoré sa dotýkali i obce 

Rohov (deti Rohova navštevujú ZŠ v Rybkách). 
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Pani učiteľky pripravili pekný 

kultúrny program – Vítanie jari – pálenie Moreny. 

Deti boli dobovo oblečené – zväčša v krojoch, 

s letečkom chodili po domoch so spevom. 

Navštívili i Obecný úrad a Materskú školu 

a miestne obchody.
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Pani učiteľky, nezabudli ani na vianočné tradície a s pásmom „Koledníci“ navštívili

materskú školu, obecný úrad, Poštu, obchody, ba i Domov sociálnych služieb.

V tomto roku vedenie materskej školy obnovilo tradíciu detského karnevalu

a osláv Dňa matiek v kultúrnom dome pre širokú verejnosť. 
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Šibačka

Veľmi  dlhú  tradíciu  má  v  obci  Veľkonočný  pondelok,  kedy  mládenci  s

harmonikou chodia šibať dievčence.

Životné prostredie:

Na základe žiadostí občanov pre ich bezpečnosť a ochranu majetku boli v

lete 1999 orezané suché konáre na stromoch Slovanov – lipách v okolí kostola a

tiež pred rodinou Vepiových – tento strom (lipa) je vlastne symbolom obce, ani

najstarší obyvatelia si nepamätajú koľko má rokov, ani si je nepamätajú ako malý

stromček.
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Obecný úrad tiež zabezpečoval vykášanie verejných priestranstiev, úpravu

miestneho potoka, vývoz komunálneho odpadu. Dbal na čistotu extravilánu obce

rozmiestnením veľkých zberných kontajnerov na troch miestach v obci. 

11.  augusta  1999 sme i  v  našej  obci  mohli  pozorovať vzácny vesmírny  úkaz -

Zatmenie slnka. Príroda v tom čase, asi o 11.00 hodine, akoby sa ukladala na noc.

Nastalo  ticho,  mierne sa  ochladilo,  dokonca i  zvieratá  boli  popletené  z  tohto

diania.  Zatmenie  trvalo  asi  11  minút.  Naša  generácia  toto  mohla  sledovať

prvýkrát, nakoľko úplné zatmenie slnka na Slovensku môžeme voľne pozorovať 1-

krát za 98 rokov.

Šport:

ŠK Rohov v sezónne 1998-99 sa umiestnil na 6. mieste v 8. lige. 
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2 000

Milénium
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Demografické údaje:

V roku 2000 sa narodili 4 deti a zomrelo 5 občanov. 

Počet obyvateľov k 31 . decembru 2000 je 420.

Správa obce:

V roku 2000 sa konalo 6 zasadnutí obecného zastupiteľstva. Zasadnutia sú

verejné a občan je o čase konania oboznámený prostredníctvom informačnej tabule

pred OÚ Rohov.

25.  februára  2000  bola  obec  Rohov  zaradená  do  mikroregiónu  Branč.  Je  to

združenie  zahŕňajúce  10  okolitých  obcí  z  troch  okresov  a  dvoch  krajov.  Toto

združenie by malo využívať v budúcnosti finančné prostriedky z podporných fondov

Európskej  únie  na  rozvoj  mikroregiónu  hlavne  v  oblasti  životného  prostredia,

obnovy zdrojov energií,  v cestovnom ruchu, i  v oblasti poľnohospodárstva. Takto

vlastne vznikol najmladší a najmenší región Slovenska.

Dňa 4. septembra 2000 sa v týždenníku „Záhorák“ objavil článok o občanovi

Rohova p. Jankovičovi Michalovi st., takmer 90. ročnom majstrovi kováčovi a veľkom
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milovníkovi hudby. Veru, keď zahral strýc Mišo, vždy bolo veselo. Dlhé roky robil

kapelníka vlastnej kapele, ktorá obveseľovala zábavy, svadby, posedenia.
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Kultúra:

Naša obec magické milénium oslávila posedením pri hudbe a ohňostrojom

pred kultúrnym domom.

6. januára 2000 vystúpili mladí ľudia pred vedením rehoľných sestier rádu Božského

Vykupiteľa s muzikálom „Evanjélium o Márii“ - 1. časť – vianočná v kultúrnom dome

Rohov a druhú časť uviedli 29. júna pod názvom „ O utrpení pána Ježiša“. Výťažok

bol poskytnutý na opravy kostola a časť pre Domov sociálnych služieb pre deti a

mládež v Rohove. Hudba a spev bol použitý z pôvodného muzikálu režiséra Novej

scény Jozefa Bednárika. Rohovskú réžiu prebrala sestra M. Assumpta.

Osoby a obsadenie:

Ježiš - Rafaja Marián

Ján - Flažík Roman

Panna Mária - sestra M. Jakuba
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Bolesť - sestra M. Tadea

Herodes (ušatý) - Ján Kadič

Ďalej hrali: Michal Blanárik, Pavol a Peter Ivánek, Blažek Marián, Viktor a Vlado

Brdečka, Marcel Krátky, Branislav Flajžík, Jozef Svaty, Pavol Horny, Michal a

Katarína  Škojcových,  Silvia,  Magda  a  Martina  Blažeková,  Katka  a  Martina

Grófová, Ivan Čech, Ján Blanárik, Lukáš Blanárik, Peter Ravas, rehoľné sestry: M.

Judita, M. Viera, M. Blažena, M. Gemonaa.

Šport: 

ŠK  Rohov  v  sezóne  1999/2000  obsadil  6.  miesto  v  8.  lige.  Zmena  nastala  v

trénerskej činnosti. Od jesene 2000 mužstvo trénuje Polák Marcel. 

HZDS usporiadalo v zimných mesiacoch pingpongový turnaj v priestoroch

MŠ. Turnaja sa zúčastnilo 20 súťažiacich. 
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2001

Demografické údaje:

Počet obyvateľov k 31. decembru 2001: 409

V roku 2001 sa narodili 3 deti a zomreli 3 občania.

Správa obce:

Obecné zastupiteľstvo zasadalo počas roka 6-krát. 
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Pán  starosta  sa  zúčastnil  stretnutia  mikro  regiónu  Branč  4.  júla  v

Sobotišti.  Tu hovorili  o  potrebe spropagovania  sa,  zviditeľnenia mikro regiónu

vydaním  spoločenskej  publikácie.  Tiež  plánujú  spoločné  zasadnutia

zastupiteľstva, na ktorom by sa stretli všetci poslanci 10. zastupiteľstiev. Chcú

postupne  na zasadania  prizývať  malých a  stredných  podnikateľov  i  ostatných

občanov,  ktorí  prejavia  záujem.  Stretnutia  y  mali  napomôcť  optimálnej  a

jednotnej vízii budúceho vývoja najmladšieho a najmenšieho regiónu na Slovensku.

Kultúra:

Obecný úrad zabezpečil i  chod Ľudovej knižnice, ktorá bola vytriedená,

premiestnená do nových lepších priestorov. O knihy a chod knižnice sa stará pán

Blažek Stanislav. Knižnicu navštevujú hlavne deti a mládež.
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Ďalší spevácky krúžok – mužský, každoročne nacvičuje veľkonočné Pašije,

ktoré potom spievajú pri bohoslužbách vo Veľkom týždni – Zelený štvrtok, Veľký

piatok, Biela sobota. 

Jednota rozširuje svoje rady o nových členov, ktorých je 58. Predajňa je

plynofikovaná  a  zmodernizovaná.  Vedúcou  predajne  je  spoluobčianka  pani

Kvaltínová Magda. Miestny dozorný výbor je trojčlenný v tomto zložení:

p. Mgr. Klotilda Šebestová - predseda

p. Štefanovičová Júlia - pokladník

p. Horná Dagmar - členka

Medzi obyvateľov Rohova patria i  rehoľné sestry –  Kongregácia sestier

Božského vykupiteľa. Práve 21. apríla 2001 uplynulo 40 rokov od ich príchodu a

pôsobenia v Domove sociálnych služieb.
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Načriem  preto  trocha  do  minulosti.  Obec  Rohov  leží  na  Záhorí,  4  km

severozápadne  od  mesta  Senica.  V  dávnych  dobách  obyvatelia  Rohova  boli  k

dispozícii  hradu  Branč,  kde  sídlil  rod  Nyaryovcov.  Vtedy  patrila  dedina  k

vinohradníckym lokalitám.

Prvá písomná zmienka o existencii obce je z roku 1394. K zvláštnostiam

Rohova patrí  kaštieľ, ktorý leží v strede obce,  bol  niekoľkokrát prestavaný a

menil  majiteľov.  Posledným bol  gróf Dr. Otto Bek z Rakúska.  Po II.  svetovej

vojne kaštieľ i s parkom prešiel do kompetencie štátnej správy.

V roku 1956 tu vznikol Domov dôchodcov, avšak iba do roku 1960. Potom tu

bol zriadený Ústav pre postihnuté deti a od roku 1970 len pre dievčatá. Veľmi

ťažkú a obetavú prácu tu vykonávajú okrem iných i rehoľné sestry. V súčastnosti

tu  pracuje  8  radových  sestier,  3  sú  tu  na  zaslúženom  odpočinku,  k  nim  sa
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pripojilo  20  sestier  civilných.  O  120  detí  sa  stará  60  zamestnancov.  Pani

riaditeľka Mgr. Knezovičová Monika spravuje Domov sociálnych služieb tretí rok.

Dievčence sú zaradené do alternatívnych skupín a foriem výchovy a vzdelávania.

Navštevujú Základnú špeciálnu školu v Senici, triedy s individuálnym vzdelávacím

programom. Sú zapájané do rôznych záujmových krúžkov – keramický, krajčírsky,

tanečný,  športový.  Majú  kontakt  i  s  cudzou rečou.  Zariadenie  je  celoročné a

dievčence  tu  môžu  zostať  do  konca  života.  Obec  vyčlenila  časť  cintorína  k

hrobovému  odpočinku  chovaniek,  o  ktoré  sa  nestará  vlastná  rodina.  Všetky

pracovné i výchovné aktivity sú nasmerované ku skvalitneniu života chovaniek a k

odstraňovaniu bariér medzi nimi a populáciou. 

Klasický kaštieľ v  Rohove bol  postavený v  prvej štvrtine 19.  storočia s

použitím  staršej  stavby.  Bloková  pozdĺžna  dvojpodlažná  budova  s  ústredným
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stĺporadím  na  prednej  strane.  Na  dvorovej  fasáde  trojosový  stredný  rizolit,

zakončený tympanónom. Fasády sú členené kordénovou rímsou a nad-okennými

rovnými rímsami. Strecha s novými manzardovými oknami. Miestnosti s rovným

stropom  sú  komunikačne  spojené  so  zaklenutou  chodbou.  (Súpis  pamiatok  na

Slovensku III., Bratislava 1969 s. 39)

V  minulom  roku  mládež  Rohova  nacvičila  muzikál  v  dvoch  častiach:

„Evanjeliu o Márii, O utrpení pána Ježiša.“ Pre veľký záujem sa rozhodli obe časti

prezentovať opäť verejnosti a to 6. januára 2001. Opäť mali veľký úspech. 

V roku 2001  bola  vrátená trieda materskej škole,  ktorá  bola  využívaná

mládežou na športové účely. Nakoľko sa prihlásilo 23 detí z toho 7 dvojročných,

nemohli byť inak prijaté pretože kapacita bola na 15 detí. V spolupráci s pánom

farárom a vedením MŠ a podporou OÚ Rohov – pánom starostom Kadičom, trieda
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bola vrátená, opatrená nábytkom a pre školský rok 2001/2002 boli prijaté všetky

prihlásené  deti  a  MŠ začala  pôsobiť  ako  dvojtriedna  s  troma pedagogickými

pracovníčkami. 

Šport:

V sezóne 2000/2001 ŠK Rohov obsadil 3. miesto v III. triede.

V zimných mesiacoch usporiadal ŠK Rohov pingpongový turnaj s cenami pre

víťazov. Turnaj bol rozdelený na 2 časti – žiaci a dospelí. Žiackeho turnaja sa

zúčastnilo 24 súťažiacich, k realizácii prispela poisťovňa Generali. Dospelých sa

zúčastnilo 16 s týmto obsadením:

I. miesto - Flajžík Branislav

II. miesto - Škojec Viliam

III. miesto - Flajžík Roman
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Už asi 3 sezónu sa v zime v rohovskom hostinci koná turnaj mariášový. Tohto roku

sa ho zúčastnilo 35 hráčov a nielen miestnych ale i cezpoľných. Organizátorom

všetkých ročníkov je pán Blažek Stanislav.

2002

Demografické údaje:

Počet obyvateľov k 31. decembru 2002: 408

V roku 2002 sa narodilo jedno dieťa zomreli 4 spoluobčania.

Nezamestnanosť v obci je veľmi nízka: 3%.

Správa obce:
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Hlavnou úlohou obecného zastupiteľstva v roku 2002 bolo pripraviť voľby

do NR SR, ktoré sa konali 20. - 21. septembra. Volieb sa zúčastnilo 180 občanov. 

V tomto roku tiež prebehli komunálne voľby dňa 19. decembra 2002, ktoré

znamenali  pre  našu  obec  značné  zmeny.  Pán  Kadič,  dlhoročný  starosta  už

nekandidoval. Do obecného zastupiteľstva boli zvolení títo poslanci:

Blanárik Emil, Mudr. Klára Blažeková, Horná Dagmar, Kadič Jozef, Tokoš Severín.

Vo  voľbách  na  starostu  kandidovali  3  občania:  pp.  Pavelka  Štefan,  Blažeková

Gabriela, Škojec Viliam.

Úspech mal pán Pavelka Štefan, ktorý sa ujal funkcie starostu. 

Budovanie:

Čoraz častejšie sa hovorí o zdravom životnom štýle, konzumácii zdravých

potravín, o pitnom režime. Ani obyvatelia obce Rohov nezaostávajú za svetovými
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trendmi.  Iste by k tomu pomohla i  čistá voda.  Obecné i  súkromné studne sú

značne  znečistené  a  voda  je  určená  iba  ako  úžitková.  Veľmi  sme  sa  potešili

projektu „Obecný vodovod“. Ten začali budovať z Holíča a obce sa mali k nemu

napojiť,  ale  už  z  vlastných  zdrojov  financií.  Obec  by  táto  prípojka  stála  28

miliónov  SK.  Čo  je  pre  tak  malú  dedinu  nereálne  a  príliš  drahé.  No  stále  sa

hľadajú alternatívy, aby sme sa priblížili k tomuto zatiaľ snu. O tejto situácii

hovorili i v regionálnej tlači „Záhorák“ z 21. januára 2002. 

V  septembri  2002  bola  zahájená  dostavba  Domu  smútku,  ktorá  bola

prerušená z nedostatku finančných prostriedkov.

Kultúra:
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Materská  škola  v  roku  2001/2002  pôsobila  pre  väčší  počet  detí  ako

dvojtriedka s tromi pedagogickými zamestnancami.  Takýto trend pokračoval  v

roku 2002/2003 – 22 detí z toho 4 dvojročné. 

Už tradične MŠ zorganizovala pre rodičov, deti i širokú verejnosť rôzne

akcie: posedenie s dedom Mrázom, Deň matiek, športový deň ku Dňu detí. 

OÚ zabezpečil k sviatku Matiek kultúrny program – Koválovské harmoniky,

ktoré malo vysokú kultúrnu úroveň, škoda, že tam bolo málo mamičiek.

V mesiaci jún bola tiež cirkevným výborom zorganizovaná slávnosť Božieho

tela  so štyrmi  oltárikmi  v  obci:  Štefanovičových,  Markovičových,  Vepiových a

pred miestnou farou (Blažekových).

Občianske  združenie   Branc  –  Rudava  usporiadalo  20.  júla  kultúrno-

športovú akciu „Piknik v tráve“ spojený s vatrou Zvrchovanosti.
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O  zábavu  sa  postarala  ľudová  rozprávačka  Enofa,  spevácka  skupina  z

Gbelov.  Najväčším  lákadlom  pre  deti  boli  koníky.  Bolo  postarané  i  o  bohaté

občerstvenie.

Rodičovské  združenie  pri  MŠ Rohov  usporiadalo  17.  júla  výlet  do  ZOO

Lešná, s počtom účastníkov 90. 

Životné prostredie:

V tomto roku sme sa zase posunuli o krôčik dopredu. Začal sa zber a odvoz

plastových fliaš,  (ako bolo spomenuté, väčšina obyvateľov si kupuje vodu) skla,

papiera, na základe dohody s Technickými službami Senica.

OÚ  sa  stará  o  trávnaté  plochy  v  obci  ak  tomu  využíva  dlhodobo

nezamestnaných.

Šport:
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28. decembra 2002 ŠK Rohov usporiadal v kultúrnom dome stolno-tenisový turnaj

v troch kategóriách.

Dospelí:

- bolo prihlásených 20 súťažiacich v tomto poradí sa umiestnili:

I. miesto - Surový Jozef

II. miesto - Čech Ivan

III. miesto - Ravas Peter

29. decembra 2002 turnaj pokračoval v kategóriou mládeže. Prihlásených bolo 20

súťažiacich a umiestnenie nasledovné:

Chlapci: I. miesto - Rybnikár Peter ml.

II. miesto - Škojec Michal

III. miesto - Kubánka Mário
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Dievčatá:

I. miesto - Horváthová Monika

II. miesto - Horná Dáša

III. miesto - Škojcová Katarína

Starí páni: prihlásených bolo 10 súťažiacich v poradí:

I. miesto - Jozef Flažík

II. miesto - Kubánka František

III. miesto - Rybnikár Peter st.

Najsledovanejším športom obce je futbal. ŠK Rohov v sezóne 2001/2002

sa umiestnil: … . 
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2003

Demografické údaje:

K  31.  decembru  2003  mala  obec  411  obyvateľov.  Narodili  sa  2  deti  a

zomreli 6 spoluobčania.
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Správa obce:

V roku 2003 pravidelne 6-krát do roka zasadalo obecné zastupiteľstvo,

ktoré  riešilo  rôzne  pálčivé  problémy,  týkajúce  sa  skvalitňovania  života

spoluobčanov.

Budovanie:

Naďalej pokračovala dostavba Domu smútku.

OÚ sa staral o trávnaté plochy v obci. Postaral sa i o vyčistenie potoka pri

Jednote a parku, nakoľko sa hlásia silnejšie a silnejšie búrky a prívalové dažde. 
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Nakoľko som získala od občanov historické fotografie, musím sa krátko

zmieniť i o histórii. V roku 1977 bola v Rohove dobudovaná rímsko-katolícka fara.

Pre porovnanie uvádzam 2 dve fotografie. Obydlie pred rokom 1977 a po. 

163



164



Rok 2012

31. január 2012 možno pokojne nazvať dňom, kedy v našej

obci zavial nový vietor zmien a občanom sa začalo ľahšie 

dýchať. Po dlhodobých problémoch so starostom obce 

Jurajom Králičkom situácia vyústila do schválenia referenda o odvolaní starostu

z  dôvodu  jeho  nečinnosti,  nedodržiavania  zákonov  absolútneho  ignorovania

občanov obce.

Juraj Králiček neuniesol hanbu, ktorú by mu odchod z dôvodu odvolania priniesol

a tak sa radšej sám vzdal mandátu „zo zdravotných dôvodov“ k 31. januáru 2012,

aby podľa jeho vlastných slov mohol „zanechať čistý stôl“. Že to myslel doslovne,

sa ukázalo v deň jeho odchodu a v nasledujúcich týždňoch. To čo nechcel, aby sa

poslancom  dostalo  do  rúk,  jednoducho  nechal  zmiznúť,  chaos  v  účtovníctve,
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neexistujúci audit a odchod účtovníčky a hlavného kontrolóra z funkcie v rovnaký

deň, dielo skazy iba dokonali. 

Zastupujúci  starosta  Peter  Rybnikár  mal  hlavu  v  smútku,  keď vyšli  na  svetlo

sveta všetky dlhy našej obce vo výške... .

Potom, čo exekútor zablokoval obecné účty, bolo treba konať.

Poslane  Mgr.  Roman Ravas  navštívil  zástupcov všetkých inštitúcií,  ktorým naša

obec  dlžila  peniaze  a  dohodol  splátkové  kalendáre.  Obecné  zastupiteľstvo

požiadalo občanov, aby ak je to možné, čo najskôr uhradili daň z nehnuteľností

na rok 2012. Vyplo sa verejné osvetlenie, ale stále to bolo málo. Napokon si obec

požičala od svojich občanov 10 500,- Eur na 2 % úrok na dva roky.
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Rana pod pás prišla v podobe čierneho odberu zemného plynu pre obecný úrad a

kultúrny dom a pokuty zaň vo výške 55 000,- Eur. Napokon sa zástupcovia obce

dohodli s SPP na zaplatení skutočného odberu plynu vo výške … .

Na bývalého starostu Juraja Králička je podaných niekoľko trestných oznámení.

Iba čas ukáže, či je pravda, že „božie mlyny melú pomaly, ale iste“.

Pevne veríme, že finančná situácia našej obce sa bude zlepšovať, splatíme dlhy a

odmenou pre nás bude možnosť realizovať nové projekty v našej obci. 
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