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ROK 2000
V uvedeném roce bylo nutno zajistit realizaci další vybavenosti obce- položení
potrubí pro přívod plynu. Již v únoru, který se vyznačoval mírným počasím, začaly výkopové
práce na vysokotlakém potrubí pro přívod plynu od Kojetic.
V měsíci březnu obec získala příslib z fondu životního prostředí na dotaci pro zrekultivování
skládky domácího odpadu na Dražkách.
17. dubna byla uskutečněna v budově kina schůze občanů, týkající se napojení domácích
plynových přípojek s nabídkou různých typů plynových kotlů. Rozvod plynového potrubí
v obci prováděla firma JP GASECO Jihlava, pod vedením pana Josefa Perničky. Stavební
dozor prováděl Oldřich Štěrba z Třebíče.
Dále v dubnu, po 26 letech, byl vypuštěn a odloven rybník. Odbahnění provedla firma
ENVIRO- Velké Meziříčí.
Vzhledem k tomu, že tato firma byla též pověřena provedením rekultivací skládky, využila
odebrané bahno na uzavření povrchu nad skládkou TDO.
V měsíci květnu se provedlo položení podlahové krytiny a vymalovala se místnost v objektu
radnice pro nově zbudovanou posilovnu. Tuto má pronajatou místní těl. jednota a bude sloužit
všem občanům.
V červnu obdržela obec státní dotaci ve výši 700.000,-Kč na nadstavbu zděné budova MŠ. Ve
výběrovém řízení byl jako dodavatel vybrán POZEMSTAV Třebíč. Ve dnech 23. - 25. byl
místní 1.SK pořadatelem 29.ročníku turnaje v kopané všech Rokytnic v České republice.
Pečlivě připravenou akci zkomplikovalo pouze jen nepříznivé počasí. Náš 1. SK v turnaji
zvítězil, když v mokrém finále porazil 2:0 mužstvo z Rokytnice u Přerova.
4. září byl slavnostně zahájen nový školní rok na ZŠ. Do pečlivě připravených tříd nastoupilo
90 žáků a z uvedeného počtu 18 prvňáčků. Stejného dne bylo uvedeno do provozu detašované
pracoviště ZUŠ Rezonance, pro výuku hry na klavír a klávesy. Vyučující je paní Jiřina
Hlouchová.
22. září firma Gaseco předala dokončený plynovod do užívání Jihomoravským plynárnám
Jihlava. Proto 26. září byla v hostinci p. Krčála oslava kolaudace II a III. etapy této akce.
V následujícím týdnu 3. října byl již plyn puštěn do obce. Na veverce se dočkali až 18. října
po kolaudaci plynovodu v CHLÍSTOVĚ.
Významným dnem pro obce blízkého okolí byl den 2. listopad, kdy byl založen
MIKROREGION Podhůří Mařenky. Toto společenství obcí si určilo jako prioritu svého
působení vybudování cyklotras a výstavbu rozhledny na hoře Mařence. Uvedený
MIKROREGION vytvořily obce: Rokytnice, Čáslavice, Předín, Štěměchy, Římov, Chlístov a
Markvartice.
12. listopadu se konaly volby do senátu a krajských zastupitelstev. O týden později proběhlo
druhé kolo volby do senátu. U nás v Rokytnici nejvíce hlasů získal kandidát KDU-ČSL
ing.Janata z Třebíče, který také byl v druhém kole do senátu zvolen.
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9. prosince se dočkali všichni, kteří si přejí posilovat své svaly, neboť bylo otevřeno
FITNESS centrum, pod patronací TJ.
Pro dokoupení vánočních dárků členové obecního zastupitelstva připravili pro občany v sále
sokolovny vánoční jarmark- 16.12.
Konec roku byl v obci zakončen tradiční „Silvestrovskou zábavou“.
Pro zápis do kroniky, matrikářka paní Libuše Sochnová, sdělila následující informace.
V roce 2000 se narodilo v naší obci 8 dětí. Navždy jsme se rozloučili se 6 občany, kteří
v tomto roce zemřeli. 13 občanů se odstěhovalo a 14 nových přistěhovalo.
Koncem roku měla obec 864 trvale hlášených občanů.

