„ORTEL“ v Pastvinách
Během pátečního večera, letošního 6. září, proběhl v areálu lyžařského vleku v Pastvinách koncert
skupiny Ortel. Již několik dní před akcí jsem byl emailem i telefonicky opakovaně varován,
pravděpodobně věci znalými nepříznivci této skupiny, že se jedná o produkci, kulantně řečeno,
nevhodné hudby. Mimo jiného jsem byl upozorněn, že koncerty této kapely sebou přinášejí i projevy
násilí a vandalismu.
Protože v rámci výkonu funkce starosty nemohu dát na nějaké nepodložené řeči a tlachy, je třeba před
každým zaujetím stanoviska sehnat a prověřit maximum dostupných informací a hlavně se opírat o
fakta. Z dostupných zdrojů, jako je internet, nebo starostové obcí kde v minulosti Ortel vystupoval, ani
od policie nevyplynula žádná informace, která by nasvědčovala, že se kapela dopouští něčeho
protiprávního, nebo že bychom se v Pastvinách měli něčeho obávat.
Vystoupení kapely proběhlo bez problémů, diváci byli spokojeni. Naši občané, kteří se akce
nezúčastnili, prakticky ani nezaznamenali nic mimořádného. Policie víceméně z preventivních důvodů
monitorovala situaci.
Svou negativní stránku, při pomyslném závěrečném vyhodnocení, však celá akce měla. Pár dnů před
produkcí se začaly na různých místech objevovat plakátky a sprejerské nápisy hanící tuto kapelu.
Nemám nic proti tomu, aby měl každý právo vyjádřit svůj názor, máme přece demokracii. Pokud však
při tom dochází k poškozování majetku (zbytky lepidla a plakátů jsou po Pastvinách na různých
místech ještě dnes), nebo k protiprávnímu jednání ve smyslu způsobu a podmínek výlepu plakátů, což
řeší Obecně závazná vyhláška č. 6/2013 o užívání plakátovacích ploch v majetku obce, považuji za
vhodné se proti tomuto jednání ohradit. Zničený baner Ski klubu Pastviny, propagující pivní slavnosti
v ceně 4.000 Kč je asi škodou největší. Tyto „antiortelovské“ aktivity, ale paradoxně měly i pozitivní
vliv pro předmětnou kapelu. Nápisy a plakáty přinutily ty neznalé, kteří dosud nevěděli o skupině nic,
aby si rozšířili obzor vědění a informace o ní i o panu Ortelovi si zjistili – třeba na internetu. Někteří
na ten koncert potom i šli. Vlastně díky tomu má pan Ortel v Pastvinách o pár příznivců víc.
Pokud se mne v budoucnu některý z mých kolegů starostů zeptá na naše zkušenosti a případné
nebezpečí nebo nesnáze, které mohou hrozit v souvislosti s obdobnou akcí…. Před kým, je asi tak
budu varovat???
L. Škůrek, starosta

