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PoÄ•Ã¡tky sboru sahajÃ- aÅ¾ do 18.stoletÃ-.

Rokytnický sbor patÅ™í mezi nejstar&scaron;í v Krkono&scaron;ích. PÅ™edností SDH je stabilní Ä•lenská základna.
Obec Rokytnice se rozhodla zaloÅ¾it dobrovolný sbor pÅ™ed 130 lety. O tom, Å¾e obyvatelé tento poÄ•in podpoÅ™ili, svÄ›dÄ
úÄ•ast na první lednové schÅ¯zi v roce 1879 . Se&scaron;lo se zde na 400 osob, pÅ™iÄ•emÅ¾ 162 osob se hned hlásilo k
hasiÄ•Å¯m. ÚspÄ›&scaron;ná byla i sbírka pro nákup hasebních prostÅ™edkÅ¯, která vynesla 2400 K a umoÅ¾nila poÅ™ízení
stÅ™íkaÄ•ky, 180 m hadic, dal&scaron;ího nutného vybavení a výstavbu poÅ¾ární zbrojnice. V Ä•ástech Franti&scaron;kov a
Hranice byly zaloÅ¾eny samostatné oddíly, které disponovaly vlastní stÅ™íkaÄ•kou. V roce 1907 byl ve VilémovÄ›
rozpu&scaron;tÄ›n existující tovární sbor firmy J.V.Rieger a místo nÄ›ho bylo utvoÅ™eno pomocné druÅ¾stvo pro továrnu. Pro
Ä•innost sboru bylo dÅ¯leÅ¾ité i pováleÄ•né období. &bdquo;ÄŒinnost hasiÄ•Å¯ byla obnovena 24. srpna 1945 z obÄ•anÅ¯, kteÅ
pÅ™istÄ›hovali z okolních obcí. Jednotka mÄ›la motorovou stÅ™íkaÄ•ku DKW6 a motorovou stÅ™íkaÄ•ku na Ä•tyÅ™ech kolec
koÅˆmi, znaÄ•ky SELWE. Dále byly je&scaron;tÄ› ruÄ•ní stÅ™íkaÄ•ky na Hranicích, v Horních Domkách, na StudenovÄ›, ve
VilémovÄ› a ve Franti&scaron;kovÄ›. PoÅ¾ární technika byla uloÅ¾ena v dÅ™evÄ›ných boudách. SchÅ¯ze se odbývaly v sut
radnice ve dvou vlhkých místnostech. Stavba nové zbrojnice nebyla povolena, proto v roce 1951 do&scaron;lo k pÅ™estavbÄ›
bývalé tiskárny na poÅ¾ární zbrojnici. V souvislosti s problémy se zaji&scaron;tÄ›ním materiálu a penÄ›z byla dokonÄ•ena aÅ¾
v roce 1958,&ldquo; Å™íká Petr Matyá&scaron; starosta SDH Rokytnice nad Jizerou. PoÄ•et rokytnických hasiÄ•Å¯ je
v posledních letech stále stejný okolo 110 &ndash; 115 Ä•lenÅ¯, z Ä•ehoÅ¾ je do zásahové jednotky zaÅ™azeno 26 . BÄ›hem
uplynulých pÄ›ti let zasahovali u130 událostí a zúÄ•astnili se 15 cviÄ•ení. PodaÅ™ilo se také významnÄ› zlep&scaron;it a doplni
ve&scaron;keré vybavení jednotky a pÅ™edev&scaron;ím kompletnÄ› obnovit vozový park. Z rozpoÄ•tu mÄ›sta byl financován
pÅ™edev&scaron;ím materiál na pÅ™estavbu vozidla Mitsubishi a nÄ›které opravy. V lednu 2010 bude zásahová jednotka
zaÅ™azena do kategorie JPO II. Krkono&scaron;&scaron;tí hasiÄ•i se soustÅ™eÄ•ují také na kulturní a spoleÄ•enskou Ä•inno
V jejich mysli urÄ•itÄ› navÅ¾dy zÅ¯stane vzpomínka na Tajný výlet na hory z 13.záÅ™í 2008. Výlet se velmi vydaÅ™il, poÄ•así
Jediným drobným problémem byla tajnost výletu, protoÅ¾e vÅ¯bec nikdo nevÄ›dÄ›l, kam a kudy se jde, takÅ¾e se dokonce
zabloudilo. Nakonec v&scaron;e dobÅ™e dopadlo a úÄ•astníci zdárnÄ› dorazili do hasiÄ•árny, kde na nÄ› Ä•ekala roztopená
udírna a sud piva.
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