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Zpráva o věcném plnění projektů ČHJ za rok 2021
Zpráva o průběžném věcném plnění projektů ČHJ za I. pololetí roku 2021
České hasičské jednotě byla pro rok 2021 poskytnuta neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na
základě rozhodnutí MV-GŘ HZS ČR čj. MV-195984-5/PO-IZS-2020, ze dne 26. 02 2021, na projekt
Stabilizace aparátu spolku, v rámci dotačního programu: Podpora spolkové činnosti spolků působících
na úseku požární ochrany, jejichž členové vyvíjejí činnost v jednotkách SDH obcí.
Účelem projektu je zajištění činnosti spolku prostřednictvím jednoho přepočteného plného pracovního
úvazku administrativního pracovníka České hasičské jednoty, prostřednictvím dílčích úvazků formou
dohod konaných mimo pracovní poměr.
V této souvislosti byly uzavřeny dohody o pracovní činnosti s následujícími osobami: Miroslav Obolecký,
Alena Balánová, Helena Pekarová, Michaela Růžičková a Jiřina Podlipná. Jejich úkolem je vedení
agendy spojené s celoroční činností ČHJ Pracovní náplní je zejména plnění úkolů v oblasti vedení
agendy ČHJ v souladu s platnými právními předpisy vztahujícími se k činnosti ČHJ jako spolku, zajištění
pomoci s vedením agendy župních výborů ČHJ a hasičských sborů ČHJ. Tito se pak v uvedeném
období soustředí zejména na:
- organizační zajištění chodu ČHJ,
- aktualizaci textů a podkladů pro web ČHJ,
- aktualizaci evidence členské základny ČHJ
- zpracování účetních dokladů za rok 2021, vypracování účetní závěrky a daňového přiznání ČHJ za
rok 2020.
Dále byla ČHJ pro rok 2021 poskytnuta neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na základě
rozhodnutí MV-GŘ HZS ČR čj. MV-195984-6/PO-IZS-2020, ze dne 1. 03 2021 na projet Činnost orgánů
ČHJ při organizaci odborné přípravy členů jednotek požární ochrany v rámci dotačního programu:
Podpora nestátních neziskových organizací působících na úseku požární ochrany, IZS, ochrany
obyvatelstva a krizového řízení. Součástí projektu je rovněž hospodářsko-správní zajištění chodu
činnosti spolku. Výstupem jsou čtvrtletní jednání prezidia doložené zápisy a prezenčními listinami.
V důsledku korona virových opatření se první řádné zasedání prezidia uskutečnilo dne 20. 6. 2021
v sídle ČHJ v Praze. Jednání prezidia ČHJ se zúčastnilo 10 členů. Na zasedání byly projednány
následující body:
Roční zpráva o činnosti ČHJ za rok 2020
Příprava plánu činnosti pro 2. pololetí 2021

Rozdělení dotací k dotačním titulům pro rok 2021
Informace o anketě ADH v roce 2021
Udělení medailí k 30. výročí ČHJ a způsob jejich předání
Zprávy ze žup a organizační záležitosti
Další jednání prezidia ČHJ byla v souvislosti s epidemiologickou situací plánována na druhé pololetí
2021
Následující jednání se uskutečnilo v rámci prezidentského kola ČHJ 25 září 2021 v Krchlebech za
účasti 9 členů prezidia a revizní komise ČHJ.
Na programu jednání byly následující body: Kontrola průběžného plnění plánu činnosti v roce 2021.
příprava na celostátní soutěž s MHJ. Kontrola průběžného čerpání dotaci k dotačním titulům pro rok
2021, udělování medailí ČHJ k 30. výročí ČHJ a zprávy ze žup a organizační záležitosti.
III. řádné zasedání prezidia ČHJ se uskutečnilo 21.listopadu 2021 v sídle ČHJ. Přítomno bylo 8 členů
prezidia tj. 61,5 %. Na pořadu jednání byla kontrola plnění plánu činnosti za rok 2021.Vaúčtování dotací
k dotačním titulům pro rok2021, Udělování medailí k 30. výročí ČHJ, které probíhalo po jednotlivých
župách. Příprava plánu Činnosti na rok2022 a projednání dotací žup a HS ČHJ o dotace na rok
2022.Dalším bodem byla příprava řádného sjezdu ČHJ v roce 2022 a zprávy ze žup a organizační
záležitosti.
Poslední IV zasedání prezidia ČHJ se uskutečnilo 19. prosince 2021 v sídle ČHJ. Přítomno bylo 7 členů
prezidia a předseda Revizní komise ČHJ. Projednáno bylo závěrečné zhodnocení plnění plánu činnosti
v roce 2021. příprava plánu činnosti na rok 2022, přípravy řádného sjezdu ČHJ, Vyúčtování dotací
k dotačním titulům pro rok 2021, stav členské základny a zprávy ze žup a organizační záležitosti ČHJ
Na základě rozhodnutí MV-GŘ HZS ČR čj. MV-195984-7/PO-IZS-2020, ze dne 1. 03 2021 byla
poskytnuta dotace na projet Soutěže dětí a mládeže organizované župami ČHJ, propagační, výchovné
a vzdělávací akce pro děti a, mládež, soustředění a dětské tábory kolektivů§ mladých hasičů, účast na
celostátních soutěžích, v rámci dotačního programu: Podpora nestátních neziskových organizací
působících na úseku požární ochrany, IZS, ochrany obyvatelstva a krizového řízení.
Vzhledem k proti epidemiologickým opatřením byly dané akce realizovány následovně:
1. Dětské tábory a soustředění kolektivů mladých hasičů:
Hasičská župa Povltavská:HS Nalžovice, 25 dětí, 18. 7. – 24. 7.2021 v Sejcích
Hasičská župa Sionská:

HS Křesetice, 40 dětí, 18.7-19.7. 2021, Sadská

Hasičská župa Východočeská: HS Hlinsko, 60 dětí, 1.8.-7.8.2021, Svratouch
HS Přelouč, 25 dětí, 7.8-14. 8.2021, Zderaz
2. Vrcholové soutěže dětí:
Mistrovství mládeže MHJ, Brno, účasti 9 družstev mladších a starších žáků ČHJ 16.10.2021.
Prezidentské kolo mládeže ČHJ, Nalžovice, 9 družstev,26.9.2021
3. Župní soutěže dětí a mládeže
Hasičská župa Sionská: Křesetice, 11.9.2021, 8 družstev
Hasičská župa Východočeská: Hlinsko, 4.9.2021, 10 družstev
Hasičská župa Povltavská: Nalžovice, 11.9. 2021, 9 družstev
Ostatní dětské soutěže
Hasičská župa Jana Roháče HS Žandov Dětský den,18.9.2021, 50dětí;
HS Zdeslavice. Šipkovaná-branný závod,9.10.2021, 21dětí+25 dospělých;
HS Polánka, Drakiáda, 16.10.2021, 65 dětí;
HS Polánka, Hrátky s čertem, 4.12.2021, 65 dětí.
Hasičská župa povltavská: HS Nalžovice, uzlování, 4.12. 2021, 30 dětí
HS Nalžovice, branný závod Bubu Cup 26.11. 2021,74 dětí;
Hasičská župa Sionská: HS Černíny, dětský den s hasiči, srpen 2021, 30 dětí;

HS Korotice, dětský den s hasičem 4.9.2021, 43 dětí;
HS Křesetice, branný závod, 9.10.2021, 35 dětí;
HS Opatovice I., dětská soutěž, 15.12. 2021, 20 dětí.
Na základě rozhodnutí MV-GŘ HZS ČR čj. MV-195984-8/PO-IZS-2020, ze dne 1. 03 2021 byla
poskytnuta dotace na projet: Postupové soutěže hasičských sborů ČHJ v požárním sportu v kategoriích
dobrovolných hasičů, v rámci dotačního programu: Podpora nestátních neziskových organizací
působících na úseku požární ochrany, IZS, ochrany obyvatelstva a krizového řízení.
Postupové soutěže ČHJ v požárním sportu v kategorii dobrovolní hasiči byly uskutečněny následovně:
1.Vrcholové soutěže:
Prezidentské kolo ČHJ organizovala Župa Sionská 25.9.2021, v areálu požárního sporu v Krchlebech u
Čáslavi za účasti 13 družstev
Mistrovství MHJ a ČHJ, Brno, 17.10.2021, účast za ČHJ 5 družstev mužů a 3družstva žen.
2. Župní postupové soutěže:
Hasičská župa Sionská, Korotice, 28.8.2021, 15 družstev
Hasičská župa Východočeská, Hlinsko, 4.9. 2021, 19 družstev
Hasičská župa Povltavská, Libčice, 11.9. 2021, 17 družstev
Hasičská župa Jana Roháče, Polánka, 18.9.2021, 8 družstev

Dne 4. 12. 2021 bylo v Hlinsku proškoleno 20 rozhodčích požárního sportu. Školení lektorsky
zajišťovali rozhodčí-instruktoři Miroslav Obolecký a Marek Kadlec z Hlinska. Vzhledem
k epidemické situaci proběhlo školení v omezeném počtu účastníků.
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