Závěrečné vyhodnocení projektu
Smlouva o poskytnutí účelové dotace ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků
živelných katastrov v rámci podpory hejtmana v roce 2013.

a) Název akce projektu – Ota pavel očima rodiny a přátel kulturní a společenské akce , která
se uskutečnila dne 22.6.2013 v prostorách areálu obce Branov.
b) Evidenční číslo akce/projektu a evidenční číslo této smlouvy poskytovatele 232/KHT/2013.
c/ Název Středočeského fondu ze kterého byla dotace poskytnuta Středočeský Fond
hejtmana a zmírnění následků živelných katastrof v rámci ´´Podpory hejtmana,,která byla
schválena Radou Středočeského Kraje , usnesením 010-08/2013RK ze dne 25.2.2013.
d) Název tematického zadání v rámci něhož byla dotace poskytnuta – Podpora kultury –
hystorických akcí a slavností.
e) Stručná zpráva a realizace/Projekt Oty Pavla očima rodiny a přátel – kulturně společenská
akce.Projekt představoval celodenní kulturní a společenskou akci ´´Ota pavel očima rodiny a
přátel _ kulturně společenská akce a to jubilejní 30.ročník,který se uskutečnil 22.6.2013
v obci Branov na okr.Rakovník.
30.ročník Ota Pavel (Poper),českýprozaik a novinář se narodil 2.7.1930 v Praze jako třetí
nejmladší syn obchodního cestujícího Leo Popera.Právě otec měl na Otu nejsilnější vliv. Jeho
záliby se staly záliby synovými: příroda , rybaření,rodná země a sport (fotbal a hokej).Otec a
bratři byli za války kvůli svému židovskému původu v koncentračním táboře.Naštěstí se
všichni tři vrátili.Dnes již žije jen Hugo Pavel.Ota prožil válku s matkou na Kladensku v obci
Buštěhrad.Po válce Ota navštěvoval střední obchodní jazykovou školu v Praze , krátce
trénoval hokejovou mládež ve Spartě Praha.Nato odstartoval úspěšnou dráhu sportovního
novináře.Jeho prvními ucelenějšími pracemi se staly reportáže a fejetony z přípravy na
celostátní spartakiádu v roce 1955.Až do konce šedesátých let byl znám jen jako vynikající
sportovní reportér.V únoru roku 1964 onemocněl těžkou duševní chorobou.Oporu při své
nemoci hledal v přírodě a především v jeho milovaném rybaření.Přes velké zdravotní potíže
nepřestával i nadále literárně tvořit.V té době vznikla jeho vrcholná díla , dvě knihy
vzpomínek ´´Smrt krásných srnců,, kde vzpomíná především na své dětství.Druhá kniha ´´Jak
jsem potkal ryby,, se soustředil na svůj vlastní život a to nejvíce na ryby.Tyto dvě povídkové
autobiografické knihy ho rázem zvedly mezi významné a součastné prozaiky.Stal se také
nejlepším přítelem spisovatele Arnošta Lustiga.Další knihy a soubory povídek ´´Fialový
poustevník,, a ´´Zlatí úhoři,, jsou vzpomínkami na své dětství a dospívání na život prožitý na
Křivoklátsku v údolí řeky Berounky v místech Branovského přívozu , Kouřimecké rybárny ,
restaurace Rozvědčík , nezabudického a Čechova mlýna.Řada místních obyvatel je
přátelstvím spojena s rodinou Oty Pavla a pamětníky rodiny Leo Popera.Již od roku 1983 se

pravidelně v obci Branov schází přátelé a pamětníci s rodinou Oty Pavla (syny a
bratry).Pořadatelem tohoto setkání je obec Branov a TJ Sokol Branov za přispění řady
sponzorů a institucí.Celou akcí je spojen tradiční v tomto roce 30.ročník turistického
pochodu ´´Krajem Oty Pavla,, jehož rámec překračuje hranice Středočeského kraje.V
letošním roce se zůčastnilo 819 turistů a 328 hostů.Setkání se tradičně účastní řada
sportovců a českých olympioniků a osobností z oblasti politiky a společenského
života.Každoročně na toto setkání zavítá více jak 700 účastníků.Nedílnou součástí celého
setkání byl kromě významných osobností i celodenní kulturní program.Jedná se o vystoupení
dětských hudebních souborů z okolních škol a Domov OZP Leontýn , ukázky prací ze
speciálních škol , autorské čtení , hudební produkce skupin různých žánrů.Odpoledne vždy
proběhla beseda s pamětníky a významnými osobnostmi.Setkání se uskutečnilo v areálu
obce Branov ´´Rybářská bašta,, s následujícím programem:
7.00 hod. - 10.00 hod. start pochodu
10.00 hod. – 14.00 hod. vystopení souborů a hudebních skupin
14.00 hod. – 15.00 hod. pietní akt u busty Oty Pavla
15.00 hod. – 18.00 hod. beseda se sportovci , umělci a politiky
18.00 hod. – 24.00 hod. společenský večer

a) Přiložená fotodokumentace k realizaci akce / projektu
b) Vyúčtování realizace akce / projektu
c) Přehled uhrazených účetních daňových dokladů
d) Prohlašujeme , že veškeré údaje uvedené v závěrečném vyhodnocení jsou úplné a
pravdivé.

V Branově dne 12.8. 2013

---------------------------------

---------------------------------

Krubová Růžena hospodář TJ

Štiller František předseda TJ

Příloha č. 2 – vyúčtování realizace / projektu
Celkové předpokládané finanční náklady na realizaci akce / projekt 180 000,- kč.

Celkové skutečné maximální výše dotace uvedené v článku 1.této smlouvy v kč. 30 000,- kč.

Celková částka dotace , která byla poskytovatelem příjemci skutečně proplacena na základě
smlouvy v kč. 30 000,- kč.

V oblasti podpory kultury historických akcí a slavnostní podpory divadel celkově skutečné
příjmy akce / projektu (položkový přehled zdrojů financování včetně poskytnuté dotace dle
smlouvy.
Vlastní prostředky jsou 78 364,- kč.
Dotace činí od fondu na akci 30 000,- kč.

Celková výše finančních nákladů na realizaci akce / projektu skutečně uhrazená příjemcem
v kč. 108 364,- kč.

Částka skutečně poskytnuté dotace poskytovatelem v kč. kterou je příjemce povinen vrátit
poskytovateli , jestliže podíl příjemce na úhradě celkových skutečných finančních nákladů na
realizaci / akce projektu byl nižší než 5 % , případně příjemce uvede , že nemá povinost vrátit
poskytovateli část skutečně poskytnuté dotace z uvedeného důvodu.

Financováno z fondu hejtmana Středočeského Kraje

