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ROK 2001
Leden je obdobím, kdy je čas pořádání kulturních akcí. V naší obci jsou to tradičně plesy.
První ples uskutečnila TJ Rokytnice již 13. ledna. Úvodní ples se vydařil a jeho návštěvníci
odcházeli se spokojenými pocity. Již za pouhý týden, 21. ledna uspořádali svůj tradiční ples
místní hasiči. Byli velmi spokojeni s velkou návštěvou občanů, nejen z Rokytnice, ale i
Římova. Oběma plesům v počátku ledna předcházela akce Charity na pomoc lidem v tísni.
Děti uspořádaly tříkrálovou sbírku, ve které získaly 13.780,- Kč, které byly předány na konto.
21. ledna jsme u nás přivítali ochotníky z Budišova, kteří zde sehráli divadelní hru „Elce,
pelce do pekelce“.
V únoru oddíly 1. SK a TJ Rokytnice uspořádaly velmi zdařilý průvod masek obcí. Výtěžek
této akce byl z větší části předán do pokladny 1. SK na financování činnosti oddílu.
Oddíl kopané již v únoru zahájil stavbu domku pod hrází rybníka, ve kterém bude instalováno
zařízení na závlahu hřiště. V březnu byl proveden protlak hráze a instalováno potrubí do
dostavěného domku.
V dubnu přijala paní starostka na veřejně prospěšné práce v obci 4 pracovníky. Tito v této
době likvidovali lesní polomy, způsobené zimní kalamitou a následně vysazovali v lese nové
stromky. Při výsadbě pomáhali hráči a někteří příznivci kopané.
11. dubna byla obec napojena na internet, jehož obsluhou byl pověřen pan Jan Václavek.
V následujícím měsíci květnu stojí za zaznamenání, že 8. dne měsíce se obcí přehnala prudká
bouře s krupobitím, která způsobila lidem značné škody. Zůstaly po ní zatopené sklepy a
zdevastované zahrady. Po 3 letech obětavé práce členů oddílu kopané bylo provedeno osetí
plochy nového hřiště pro kopanou v měsíci srpnu.
Datum 11. září je třeba zaznamenat, byť se přímo netýká naší obce. Ale jistě poznamenala
city lidí celého světa po činu arabských atentátníků. Při teroristické akci organizace AL
KAJDA, při níž došlo k násilnému převzetí řízení 4 dopravních letadel a jejich navedení do
dvou mrakodrapů Světového obchodního centra a do budovy Pentagonu v USA. V troskách
zřícených budov a letadel zahynulo 3 500 lidí.
V roce 2001 se narodilo u nás 5 dětí, ale žel 11 našich občanů zemřelo. Přistěhovalo se a o
trvalé občanství u nás požádalo 27 lidí, ale 21 občanů se nám odstěhovalo.
Stav obyvatel obce se k 31.12.2001 snížil o 5 lidí oproti předcházejícímu roku. Činil 859
obyvatel.

