
Vyjádření starosty obce Ing. Martina Plášila, Ph.D. k pořadu Jindřicha Šídla „Šťastné pondělí“ ze 

dne 19. 9. 2022 a podcastu “Šťastný podcast“ ze dne 20. 9. 2022 z produkce Seznam zprávy 

Pořad pana Šídla „Šťastné pondělí“ dlouhodobě sleduji, a také ctím a vždy budu hájit, že politická satira 

patří k demokratické společnosti. Nicméně oba pořady sklouzávají k mé rodině (myslím si, že 

příjmením Plášil se jen hemží), která je pravdou dlouhodobě hybným článkem pro zachování 

samostatnosti a pro rozvoj obce Vysoká Lhota, nicméně musím se vyjádřit k TOP nepravdám 

uvedených v obou pořadech: 

1. V pořadu Šťastné pondělí se uvádí, že rodina Plášilova „je dynastií která obec ovládá několik 

staletí“. Není to pravda, neboť o obci se rozhoduje na jednání zastupitelstva obce, které je 

u nás 5členné a rodina Plášilova nikdy neměla v zastupitelstvu obce většinu, tato situace 

nastala až od 9. 10. 2021, poté co musely být z důvodu vzdání se mandátu jednoho zastupitele 

obce vypsány v září 2021 mimořádné volby do zastupitelstva, neboť tímto aktem daného 

zastupitele klesl počet členů zastupitelstva pod minimální počet daný zákonem. Byla tak 

potřeba narychlo sestavit kandidátka, aby se samostatnost Vysoké Lhoty udržela, ostatním 

relevantním obyvatelům kromě pana Měkuty byl osud Vysoké Lhoty jedno a kandidovat do 

zastupitelstva a podílet se tak na dění v obci nechtěli. 

2. V podcastu “Šťastný podcast“ uvádí Konstantin Sulimenko, že Vysoká Lhota „na platech 

zastupitelů, místostarosty a starosty ročně utratí přes 600 000 Kč, 634 000 Kč …. a že to je 

daň kterou platíme za nezávislost Vysoké Lhoty“ to je vyložená lež, stačilo nebýt líný a podívat 

se na webové stránky obce, kde je dle zákona uváděn i roční rozpočet obce a zjistit pravdu, 

která je velmi odlišná cca 203 000 Kč. Dále jen doplním, že já jakožto neuvolněný starosta 

pobírám tu nejnižší možnou částku, která je dána zákonem, který není naším výmyslem.  Když 

starosta bral nižší odměnu, bylo nám to kontrolními orgány vytknuto jako porušení legislativy 

a museli jsme jí stejně dovyplatit. Dále na ustanovujícím jednání zastupitelstva ze dne 9. 10. 

2021 (zápis je také veřejně dostupný na našich webových stránkách) bylo schváleno, že moji 

rodiče jakožto zastupitelé nebudou pobírat žádný plat (sami to navrhli). 

K ostatním nepřesnostem se nebudu vyjadřovat, ale k těmto hlavním výše uvedeným nepravdám, 

které vyvolávají u posluchačů a diváků uvedených pořadů pocit že rodina Plášilova je dlouholetou 

dynastií ovládající zastupitelstvo v obci, a navíc ještě hrabe velké peníze je potřebné se vyjádřit 

a důrazně je odmítnout. Myslím si, že novinářská práce by měla být i o určité zodpovědnosti a zjišťování 

si relevantních údajů, a to i v případě satirického pořadu o to více, když jeho podstatná část je založena 

na dělání si legrace z konkrétní rodiny v tomto případě mojí. 

Pan Jindřich Šídlo se mi za tyto nepravdy po mém upozornění telefonicky omluvil a slíbil nápravu. 

My, co kandidujeme do zastupitelstva obce se snažíme udržet samostatnost Vysoké Lhoty i když 

to není jednoduché i za cenu, že jsme za to občas terčem úšklebků. Děláme to proto, že si myslíme, že 

i s tak malým rozpočtem, který máme je vždy lepší, když budeme hospodařit a plánovat co se v obci 

uděláme sami mi domácí než spoléhat na to, že by si na nás, pokud bychom o samostatnost přišli 

"vzpomnělo" s investicemi zastupitelstvo nějaké jiné obce, pod kterou by jsme spadli (no 

nevzpomene). Dále to také dělám z úcty k předkům a k předchozím starostům a zastupitelům, kteří 

samostatnost obce "vybojovali" a starali se o její blaho a rozumně hospodařili. Myslím si, že o to, aby 

naše obec vypadala dobře se snažíme, co to jde, všichni to děláme ve svém volném čase, a když se po 

té naší návsi projdete (ne jako to udělali autoři uvedených pořadů na mapách Googlu, které jsou 10 let 

staré), tak možná sami uznáte, že na nejmenší obec je hezká.  

Ve Vysoké Lhotě 20. 9. 2022                                     Ing. Martin Plášil Ph.D., starosta obce Vysoká Lhota 


