Pravá tvár festivalu Gothoom fest

Gothoom fest je najväčší metalový festival na Slovensku plánovaný na 13.-16. augusta 2014 v areáli Losos na Tajchu v Novej Bani.

REAKCIE ĽUDÍ Z NOVEJ BANE
zz pre narastajúcu nevôľu občanov mesta Nová Baňa
sa organizátor najprv rozhodol festival v roku 2014
zorganizovať na inom mieste
zz podľa slov organizátora, tento festival odmietlo v tomto
roku až 25 obcí na Slovensku, preto sa na poslednú chvíľu
organizátor rozhodol Gothoom fest opäť zorganizovať
v Novej Bani
zz v rekordne krátkom čase podpísalo petíciu proti konaniu
festivalu 653 občanov Novej Bane, a otvorený list
primátorovi podporilo ďalších 265 ľudí
zz na petíciu o konaní festivalu primátor reagoval listom,
v ktorom uvádza: „...mesto nemá možnosť o ňom
rozhodovať, resp. ho zakázať”
zz renomovaná advokátska kancelária vypracovala právnu
analýzu, v ktorej uvádza: „...že s odkazom na § 6 ods. 2
zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach,
je v kompetencii obce zakázať usporiadanie festivalu
GOTHOOM FEST 2014 v areáli jazera Tajch v Novej Bani,
nakoľko by uskutočnenie tohto podujatia bolo v rozpore s VZN
mesta Nová Baňa č. 1/2014, (...) pričom povinnosť zakázať
usporiadanie predmetného festivalu vyplýva obci Nová Baňa
i s odkazom na jej všeobecnú prevenčnú povinnosť...”
zz vyššie uvedenú analýzu advokátskej kancelárie dostal
písomne p. primátor, poslanci MsZ a okresná prokuratúra
v Žiari nad Hronom
zz postupom mesta sa začala zaoberať prokuratúra

ŠTYRI DNI NEZNESITEĽNÉHO HLUKU
zz rodiny bývajúce v blízkosti Tajchu musia rátať s tým, že sa
tam počas roka koná viacero kultúrnych podujatí. Gothoom
fest sa ale od bežných hudobných podujatí výrazne líši, a to
je dôvodom nespokojnosti mnohých občanov
zz na rozdiel od folkového, či popového festivalu je metalová
hudba mnohonásobne intenzívnejšia a hlučnejšia.
Ide o špecifický žáner, ktorý vyhovuje úzkemu okruhu
poslucháčov. Ak niekto nie je fanúšikom tohto štýlu, tak
na neho môže pôsobiť veľmi negatívne až nepríjemne
zz rekreačná oblasť Tajch je absolútne nevhodné miesto
na metalový festival. Množstvo ľudí sa cíti počas festivalu
bezmocne, pretože musia nedobrovoľne počúvať hudbu,
ktorá im nie je po vôli a nemôžu ju kedykoľvek vypnúť. A to
až štyri dni

PROPAGOVANIE NENÁVISTI A NÁSILIA
pozvané skupiny vo svojich textoch piesní vyzývajú napr.:
zz k vraždeniu detí:
„Obetujte! Obetujte! Zabite v noci dieťa!
Odrežte mäso, spáľte kosti, roztrúste popol po tróne!
Dieťa, moja obeť, prišiel Tvoj čas, ľahni si na oltár a zahyň
vo večnom ohni z pekla, ohni od Bála, horiac, kým bohovia
slnka konzumujú Tvoje mäso zo zeme.“

(voľný preklad; skupina Inquisition, skladba Rituals Of Human
Sacrifice For Lord Baal (Rituály ľudských obetí pre boha Bála);

zz k vraždeniu kňazov:
„Zahrdúste kňaza! Vydrancujte a spáľte kňaza!“ (voľný preklad;

skupina Belphegor, skladba The Cruzifixus-Agnus Dei (ukrižovanie
Baránka Božieho));

zz k vraždeniu kresťanov:
„Smrť tým, čo ho nasledujú! Nájdite pokoj v zabíjaní a zoberte
kresťanom život! Robte obete a násilie, aby satan povstal!“

(voľný preklad; skupina Centurian, skladba Misanthropic Luciferian
Onslaught (mizantropický luciferiánsky útok));

zz k násilnostiam na židoch:
„Aj kazatelia židovskej viery musia stretnúť svoju smrť!“ (voľný
preklad; skupina Inquisition, skladba Kill With Hate (Zabíjanie
s nenávisťou));

zz okrem obdobných textov sa v minulých ročníkoch festivalu
znevažovali náboženské symboly, napr. v roku 2012 sa
počas vystúpenia skupiny Behemoth s piesňou Christians
to the Lions (Kresťanov levom) pálili dva obrátené kríže

ZNEPOKOJENIE NAD FESTIVALOM
zz primátora kontaktovali poslanci NR SR a Európskeho
parlamentu kvôli vážnemu znepokojeniu nad obsahom
piesní pozvaných hudobných skupín a kvôli podozreniu
z porušovania ľudských práv
zz mesto Nová Baňa je oficiálnym partnerom festivalu
zz na základe podnetov od mnohých občanov 6 poslancov
mestského zastupiteľstva podalo 14. júla 2014 žiadosť
o zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva s jediným bodom
programu: „Zakázať konanie kultúrneho podujatia - festivalu
GOTHOOM & ECT fest 2014”

Pozývame všetkých slušných ľudí, aby sa nebáli
vyjadriť svoj názor na festival.
Môžete tak urobiť priamo na mimoriadnom zastupiteľstve
(jeho termín vyhlási primátor) alebo môžete kontaktovať
svojich mestských poslancov či primátora.
Meno

Mobilný telefón

Oficiálny e-mail

Mgr. Ján Havran

0905 436 381

primator@novabana.sk

Ing. arch. Kôpka Ján

0907 819 508

jan.kopka@novabana.sk

Ing. Tužinský Karol

0907 832 420

karol.tuzinsky@novabana.sk

Barniak Jozef

0903 539 444

jozef.barniak@novabana.sk

Mgr. Bindová Alica

0904 405 022

alica.bindova@novabana.sk

Mgr. Pirháč Branislav

0905 738 162

branislav.pirhac@novabana.sk

Marko Maroš

0905 791 034

marko.maros@novabana.sk

Ing. Štrba Jozef

0915 641 652

jozef.strba@novabana.sk

Štrbová Katarína

0904 911 851

katarina.strbova@novabana.sk

Forgáč Peter

0915 984 364

peter.forgac@novabana.sk

Pinková Natália

0903 900 796

natalia.pinkova@novabana.sk

Hudecová Viera

0905 750 231

viera.hudecova@novabana.sk

Búry Juraj

0908 943 461

juraj.bury@novabana.sk

Tužinský Anton

0903 955 235

anton.tuzinsky@novabana.sk

Leták je aktivitou občianskych aktivistov z Novej Bane, ktorým nie je ľahostajné dianie v našom meste.

