OTEVŘENÝ DOPIS STAROSTOVI V ŠONOVĚ VLADIMÍRU GRUSMANOVI
Pane starosto,
dovolte mi, abych vám tímto poděkoval za váš kladný přístup k činnosti O.S.Music & Theatre
S.G.Pitaš, které ve vaší obci pořádalo kulturní akce více jak deset let a také vám děkuji za úsilí jaké
jste vynakládal, abyste udržel jediné oficiální pohostinství v obci.
Zároveň se musím omluvit, že jsem vás nikdy nepochopil.
Omlouvám se, omlouvám se vám, že jsem nebyl nikdy dlužníkem na nájmu za hostinec a platil
vám čtvrtletně nájem s předstihem.
Taktéž se vám omlouvám, že jsem vás obtěžoval kulturními aktivitami v Šonově, které jste zcela
správně ignoroval a nikdy žádnou kulturní akci pořádanou výše jmenovaným sdružením za deset let
nenavštívil.
Dále se hluboce omlouvám, že žádný z návštěvníků kulturních akcí pořádaných mým sdružením
nikdy v obci nic nezničil a nezpůsobil výtržnost. Tak jak je zvykem u místních obecních zábav.
Omlouvám se hluboce, že jsem zval do Šonova takové bezvýznamné osobnosti, jako jsou Marián
Varga, Marta Kubišová, Ladislav Smoljak, Vladimír Mišík, Michal Prokop, Dan Bárta, Ivan Hlas,
Martin Ivan Jirous, The Plastic People, Jiřina Šiklová a mnoho a mnoho dalších. A správně jste
jako starosta obce přehlížel přítomnost těchto osobností v Šonově.
Omlouvám se, že jsem nezval do Šonova takové veličiny, jako třeba Petr Kotvald a Standa Hložek,
Helena Vondráčková, Jan Nedvěd, bavič Petr Novotný, Eva a Vašek nebo Miroslav Grebeníček,
Jiřina Švorcová a mnoho dalších našich kulturních a politických velikánů .
Také se Vám musím omluvit, že jsem vás obtěžoval pořádáním dětských dnů na které k vaší
nelibosti děti chodily rády.
Omlouvám se, že jsem za těch deset let, co jsem provozoval váš hostinec, nedonutil hosty, aby
chodili vykonávat svoji potřebu před hospodu na ulici. Tak jak jste na to zvyklý od hostů z
Myslivecké klubovny.
Na závěr mi dovolte pane starosto, abych se vám omluvil za to, že již přes třicet pět let žiji ve vaší
vzkvétající a prosperující obci, která jde ostatním příkladem.
Omlouvám se, že ještě VŮBEC ŽIJI.

V Šonově dne 8.2. 2015
Stanislav G.Pitaš

