1972- z obce odchádza učiteľ a spisovateľ A.
1989- politické zmeny
1990- obec opäť samostatná, prvé demokratické voľby parlamentu
1991- I. komunálne voľby, prvý starosta obce Emil Libak (2 volebné obdobia)
19.I.1991-trgicky zahynul V.Semančin po zásahu elektrického prúdu
1991-M. Lapišáková otvára prevádzku pohostinstva Dankov
1992- pravoslávni veriaci pozbavení vykonávania bohoslužieb v chráme
12.X.1992- založenie urbárskej spoločnosti DANKOV
28.X.1993- vykopanie základov pravoslávneho chrámu
14.III.1994- Slovenským telekomunikáciam sa podarilo zaviesť ďalšie tel. prípojky
14.VIII.1994 - posviacka základného kameňa
31.VIII.1994 - koniec prevádzky základnej školy
22.V.1994 - prietrž mračien
30.VII.1994- prekonaný 100 ročný teplotný rekord (namerane 37C- veľmi suché leto)
11.X.1994 - výberové konanie firiem na plynofikáciu obce (firma Konštrukta s.r.o. - D.
Korba)
18.XI.1994 - II.komunálne voľby - starosta obce E. Libák
25.VIII.1996 - 0. ročník športového popoludnia
17.VIII.1997- oslavy 560. výročia prvej písomnej zmienky o obci a otvorenie Fitness klubu
20.VIII.1997-presťahovanie obecného úradu do priestorov školy
1998- III. komunálne voľby - starosta P. Bajcura
15.I.1999 - koniec prevádzky pohostinstva Dankov
31.XII.2000- veľké oslavy nového milénia
21.V.2000- posviacka novovybudovaného pravoslávneho chrámu arcibiskupom Nikolajom
11.VIII.2000- natáčanie filmu ABSOLUT WARHOL (F.L. ako dôstojník A.W.)
17.XII.2000- prvá bohoslužba J. Mitrika po odchode M. Pirchalu do dôchodku
5.III.2001- vernisáž výstavy F. L. v MMU v Medzilaborciach
14.X.2001- BBC točí film – dvojník F.L.
14.XII.2001- otvorenie galérie ENDI
február 2002 - M. Lapišáková preberá prevádzku potravín
27.XI.2002- predvolebné zhromaždenie strany ANO- P. Rusko v obci
6.XII.2002 - IV.komunálne voľby - starostka M. Lapišáková
22.XII.2003- zomrel prvý starosta obce E. Libák
VIII.2003 – tropické teplo
september 2003 - M. Lapišáková končí prevádzku potravín
29.X.2003- prvá plynofikovaná domácnosť I. Pančuru
1.IX.2004- konči prevádzku pohostinstvo „S. Libak“
15.II.2005 - zomrel Ivan Pančura - dlhoročný funkcionár obce
2.IV.2005 - zomrel pápež Ján Pavel II. ( smútok ľudí)
3.V.2005- teplotný rekord + 26C
6.V.2005- nahrávka „Od sela do sela“ do národu ( I. Kovač, M. Pančura, M. Lapišaková, F.
Lakata, A. Semančinová, J. Pančurová, I. Zavacký)
26.VII.2005 - havária M.B. - narazil do plota J. Šutého
3.X.2005 - zatmenie Slnka
30.I.2006 - zomrel Metropolita Slovenska Vladyka Nikolaj
17.VI.2006 - mimoriadne voľby do parlamentu (Smer, ĽS - HZDS,SNS)
21.VI.2006 - tropické horúčavy nad 35 st.C
3.VII.2006 - OcÚ zabezpečil vydláždenie prístupového chodníka k chrámom (P. Zelinka, T.
Čop, M. Lapišák, M. Pančura)
X.2006 - zhotovená pyramída na relaxáciu
2.XI.2006 - prvý sneh
2.XII.2006 - V. komunálne voľby - starostka obce M. Lapišáková
8.IV.2007 - Veľká noc a Voskresenie Christa-sviatky naraz
23.V.2007 - prezentácia internetovej spoločnosti WIMAX v Krásnom Brode

16.VI.2007 - najstaršia občianka obce sa dožila 90 rokov
17.-19.VII.2007 - tropické horúčavy - na slnku až 48 st.C
27.VII.2007 - internetová spoločnosť WIMAX spúšťa bezdrôtový internet v obci
31.VII.2007 - 1. bezdrôtový internet v dome č. 28
20.IX.2007 - prvé mrazy
jeseň 2007- rastie veľa húb
6.XI.2007-prvý sneh-6 cm
25.XI.2007-posviacka kríža pri právoslavnom chráme(okr.arc.MP Novak I. s duchovenstvom)
30.XI.2007-havária pri Kostilníkovi S.(auto v reguláčke)
30.XI:2007-končí kňažskú činnosť Mit.Prot. Mitrík Juraj
28.-29-XII.2007-iverzia (viď FG)
2.I.2008-zomrela najstaršia občanka M.Klecová
26.I.2008-cez obec sa v noci prehnala vichrica
30.I.2008-M. Galan za pomoci Ing.Soleja I.zrezal smrek spred KD
3.III.2008- prvá bohoslužba Mit.Prot.Kecermana V. v prav.chráme
apríl 2008-započatá prestavba KD na Dom smútku (viď FG)
23.IV.2008-veľkonočné sviatky
27.IV.2008-Voskresenije Christovo
10.V.2008-Deň matiek(Deti v škole) (viď FG)
15.VII.2008- I.stretnutie jubilantov v Galérii Endi (viď FG)
23.VIII.2008-športové popoludnie-(viď. FG)
leto-jeseň 2008 nerastli huby
2.XI.2008 teplotný rekord-na slnku +27 st.C
18.XI.2008 - prvý sneh
20.XII.2008 - obdarovanie občanov darčekmi Nikolajom (viď FG)
20.XII.2008 - II.stretnutie jubilantov na OÚ (viď FG)
teplé a suché leto 2009
23.VIII.2009 - Športové popoludnie - 13. ročník (viď FG)
30.VIII.2009 - Vysviacka Domu smútku (viď FG)
marec 2010 začína prevádzka Motorestu /S.Pira/
4.-5.IV.2010-Pascha /naraz J i G K/
13.V.2010-v obci III.povodňový stupeň-zničená regulačka aj časť cesty/pri Čižmárovi/
celý máj 2010 dážde
23.V.2010-region.kolo MS/ S.Čerevková a S.Žuková-postup do BJ, F.L.-2.miesto
10.IX.2010 po trgédii v lese nad Bystrou zomrel P.Galan/+23.IV.1933
22.X.2010-prvý sneh s dážďom
27.XI.2010-komunálne voľby-starostka obce V.Palejová-57 hlasov/ J.Kostilník-55 hlasov/
4.-5.XII.2010-MS v BJ-obec reprezentuje S.Čerevková v duospeve so S.Žukovou z ML"Maty syna kolysala"
17.XII.2010-sľub starostky a poslancov OZ
31.XII.2010-Silvester pred OÚ /viď FG/
24.-25.IV.2011-Pascha /naraz/
9.IX.2011- prvý solárny ohrev vody na dome č.28
14.IX.2011-úprava okolia okolo pamämetníka a DS-vyrezané tuje /ČOV-č.28.,16.IX.11-č.27/
20.IX.2011-verejná schôzda-založenie firmy "Hluboká"-nesúhlas občanov
29.IX 2011 ukončenie opravy zosúvu cesty na Poľanskom vrchu firmou Eurovia
úprava nádvoria pri DS-koberec
odstranenie oplotenia okolo pamätníka, výsadba nových stromčekov poslancom OZ
S.Kantuľakom
2.X.2011-posviacka rozpisu v pravoslávnom chráme vladykom Jánom.
2011-teplá a suchá jeseň "babyne lito", huby nerastli
30.X.2011-Nezabuď svoju kolysku-spievali-M.Mačošková, A.Poračová, M.Petrašovský,
kapela S.Kaliňaka /ZR-USR- FG/
4.XI.2011-rokovanie OZ o založení firmy podnikateľa z Kyjeva-Ukrajina v dome č.12 po
P.Škreptačovi

magický dátum 11.11.2011 11h.11m.11s.-foto v HE/2.oper.ruky/
21.XI.2011- Sv.Arch.Michaila-ráno prvý sneh- poprašok, v noci minusové, cez deň plusové
teploty november prevážne hmla a inverzia
8.III.2012 približne o 14,15 hod. bol na vrchu Ščob v Kr. Brode do prevádzky spustený
zosilováč signálu Orange.
10.III.2012- v budove OÚ po páde vlády I.Radičovej sa uskutočnili predčasné voľby do NR
SR /Smer-DS 83 poslancov/
28.XII.2012 nový vzhľad www.rokytovce.sk
Leto 2013-tropické teploty, huby nerastú
25.VIII.2013-športové popoludnie/0. ročník presne 25.VIII.1996
09.11.2013-voľby do PSK-preds.P.Chudík za 53, poslanci- I.Solej za 43,
A.Kaliňák za 26 /vyhral celkovo za okres ML/, zapís. voličov 157, volilo 75
25.11.2013-po slenčnej jeseni dnes prvý sneh a silný studený vietor
06.12.2013-nasnežilo 5 cm snehu
06.01.2014-o 13,00 hod. teplota +7°C
25.-26.01.2014 od rána do rána 11 cm snehu, -10°C
03.02.2014-o 13,30 hod. na slnku +25°C
07.02.2014-štáb STV RuM z Ke v galérii Endi točil dokument /odvysielaný25022014
15.03.2014-voľby prezidenta SR-1.kolo/zo158 volilo 69+6/R.Fico-50 hlasov
16.03.2014-v noci a doobeda napadal mokrý sneh, asi 10 cm
máj 2014-podarilo sa založiť ÚS -preds.Galan M.
24.05.2014-voľby Parlamentu EÚ
JOJ odvysielali šot-A.W. žije, po Rokytovciach chodí jeho dvojník..
24.08.2014-športové popoludnie
2012 rok „ Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci „
2014 rok „ Rekonštrukcia oplotenia pri areáli obecného úradu
2014 rok „ Divadlo Alexandra Duchnoviča „ vystúpenie
2015 rok „ Rekonštrukcia a modernizácia budovy domu smútku" 2015 rok „ Divadlo Alexandra
Duchnoviča „ vystúpenie
2016 rok „ Rekonštrukcia a modernizácia budovy klubu mládeže"
2017 rok „ Oprava vstupného schodiska a suter énu obecného domu" 2018 rok „ Oplotenie
cintorína „
2018 rok „ Na základe uznesenia vlády č.305 zo dňa 3. júla 2018 bola obci Rokytovce
poskytnutá dotácia na akciu „ vo výške 25 OOO€ na strechu Ocú
2018 rok „ Divadlo Alexandra Duchnoviča „ vystúpenie
2018 rok „ Oprava vojenského cintorína z 1. svetovej vojny“
2018 rok „ 1. ročník súťaže vo varení gulašu“
2019 rok „Oplotenie cintorína - 2 etapa"
2019 rok „Oprava pomníka z 2 svetovej vojny„
2019 rok „ Na základe uznesenia vlády zo dňa 9. apríla 2019 bola našej obci poskytnutá dotácia
na akciu „ Oprava strechy na dome smútku"
2019 rok „ II. ročník vo varení guľášu „
2019 rok „ Zakúpenie stolov do Kultúrneho domu cez PSK “

