Vážení zastupitelé,
V první řadě Vám chci říci, že Vás mám všechny rád a že se za Vás modlím. Aby informace, které sdělujete svému
okolí, byly jen pravda, protože jen tak si nevytvoříte žádné zátěže negativních energií. Nepravdivé nebo dokonce lživé
informace tvoří velmi silné negativní energie, které ve svém důsledku dlouhodobě poškozují Vaše zdraví.
Píši Vám, protože jsem objevil článek „Harrachov chce řídit právník, s nímž se město soudí o miliony“ a to je přesně
to o čem mluvím výše. Jsou tu uvedeny zavádějící informace dokonce i zcela nepravdivé informace.
Polopravdivé informace v úvodu článku nebudu komentovat, i když série udání na advokátní komoru a UOHS je moc
zajímavá a stojí za samostatnou pozornost. Ale zaujaly mne následující věty paní starostky:
1. „Harrachovu se už bez Vašíčka podařilo ve sporu o stomilionový dluh uspět.“
Tohle je hodně zavádějící informace, vlastně zcela nepravdivá. Skutečnost je taková, že bez Vašíčka by se městu
nepodařilo uspět nikdy, protože on a jeho tým získali závazný právní názor, se kterým vše stojí a padá. A když
Jirka Černý objevil druhé dovolání nových právníků s vážnými chybami, pomohl mu T. Vašíček opravit chyby a
bylo možno napovědět novým právníkům, že je třeba podané dovolání rychle opravit a dodat soudu dříve než
bude město skutečně odsouzeno, což se naštěstí povedlo a město z nebezpečí vyvázlo. Takže ať se nám to líbí
nebo nelíbí, bez práce T.Vašíčka a jeho týmu by to město prohrálo.
2. Hospodaření města se navíc od roku 2010 výrazně zlepšilo. „Když jsem město přebírala, bylo v deficitu 4,5
milionu korun a mělo obstavené účty, neměli jsme málem ani na výplaty. Dnes jsme v přebytku 6,5 milionu a i
akci, jako je zateplení mateřské školy, můžeme předfinancovat bez úvěru,“ řekla Zbrojová.
Rozumím tomu, že Eva není ekonom. Nu, ale když někdo není ekonom tak by měl být v prezentování
ekonomických věcí velmi opatrný, protože naše nevědomé nepravdy tvoří negativní energie také a často ještě
silnější.
Zde bohužel Eva uvedla větu, kterou se asi chtěla pochválit. Chválit se samozřejmě můžeme, ale na základě
pravdivých skutečností. Protože dobrá práce se chválí sama, tak je lepší počkat, až nás někdo pochválí, abychom
se nespletli a třeba nevědomě neuváděli nepravdu. Eva něco uvedla polopravdy, něco nepravdy a něco
zamlčela.
A zde je ta nepravda z toho co si pamatuji:
a) Účetní deficit nebyl, město bylo v normálním hospodaření v plusu. Viz. předávací protokol starostů
z 11/2010. Stav byl celkově 6,2+2,3 mil na účtech a v pokladnách, na závazcích 2,8 mil. a 2,76 na
pohledávkách. V účetnictví nevidím deficit. Mimo účetnictví existovaly nejasné závazky hrozící z kauzy HvsB
„dluh po privatizaci sklárny“, které nikdy nefigurovaly v účetnictví. Ještě se nevědělo, kolik to bude. Mohlo
to být řádově okolo 100 mil nebo okolo 10 mil. podle výsledku soudu. Na jaře po jednom soudu to pak bylo
chvíli 10 mil. , ale pak ještě díky nešikovným krokům města nám hrozilo nějakou dobu i 110 mil. což naštěstí
pominulo. Tomáš Ploc měl připraven způsob jak se s 10 mil. vč DPH pro tým T.Vašíčka se ctí vyrovnat, aby to
příliš nezatížilo město. Kroky současného vedení po volbách tuto možnost zhatily. Současné vedení bohužel
raději zvolilo cestu neseriózního zpochybňování. To opravdu není dobrá karma.
b) Problém s obstavením účtů žádný nebyl, viz. soud odložil exekuci 15.9.2010, chvíli déle trvalo úřadování, ale
účty byly odblokovány někdy v 11/2010
c) Takže i na výplaty bylo peněz dostatek
A zde je to zamlčené, a to určitě nevím všechno, hospodaření města se zákonitě mělo zlepšit, když dostává více
peněz od státu než kdykoli před tím, tedy žádná zásluha p.starostky:
a) Zdroj stát - v posledních letech se změnilo rozpočtové určení daní a město dostává na občana více, než tomu
bylo před rokem 2010, tedy zvýšil se příjem bez zásluh
b) Zdroj stát - v posledních letech se změnilo směrování výnosů z hazardu a tyto peníze jdou do pokladny
města, tedy se zvýšil příjem bez zásluh
Samozřejmě neznám celkové hospodaření obce, ale jsem ekonom a tak mne to bude zajímat, především
závazky, platby právníkům, vrácení dotace atd. atd. Ale při normálním hospodaření by uváděný přebytek nebyl
výsledkem ekonomické zdatnosti nikoho na městě, to se prostě jen změnily vnější podmínky k lepšímu a město
dostalo více peněz od státu. Uvažuji-li o zvýšení příjmů města jen z těchto zdrojů, odhaduji a to pouze přes

palec, že to za ty 4 roky bude kolem 10 milionů. Kdybych to presentoval se stejným přístupem jako Eva a udělal
přepočet na srovnatelné podmínky, došel bych k v současnosti k deficitu -8 mil.Kč.
Nu a kombinace zamlčených a nepravdivých informací vyvolává dojem, že si „liška chválí svůj ocas“. Jak říkal pan
Ezop: „každá liška si chválí svůj ocas, i kdyby byl sebevypelichanější“. A když si „liška chválí svůj ocas“,
podobným způsobem jako tady, tak je to něco velmi nezdravého a vždy je to velkovýroba negativní energie.
Také Vám chci říci, že to, že na některé věci máme rozdílné názory, vůbec neznamená, že vás nemohu mít rád.
Mám Vás rád všechny, a proto Vás moc prosím, dávejte pozor, mluvte prosím jen pravdu, pečujte tím s láskou o
své zdraví a také o zdraví svého okolí. Já budu moc rád, že nebudu mít o čem psát a to bude naprosto skvělé.
Mějte se moc krásně
Jirka Krejčí
PS: Takže celkově článek vyznívá jako neobjektivní snaha někoho poškodit a zároveň neobjektivní snaha někoho
pochválit. A „diskuse“ u článku, brrr… z toho vane černá energie a lepí jako dehet, nu vychází-li diskutující
z nepravdivých informací, asi to jinak být nemůže. Jenže tady mi připadá, že prvních pět reakcí už bylo hotovo,
zároveň když článek vyšel. Že by to byl článek na objednávku? No to by byla hnusná politika, ale to už posuďte sami.

Zdroj: http://liberec.idnes.cz/v-harrachove-kandiduje-na-starostu-pravnik-vasicek-fxj-/libereczpravy.aspx?c=A140825_132142_liberec-zpravy_tm
PS2: A v této souvislosti Vás prosím o odpuštění všech skutků vědomých i nevědomých, včetně všech jejich
důsledků, které jsem vůči vám Všem spáchal a zároveň Vám všem odpouštím všechny skutky vědomé i
nevědomé, včetně všech jejich důsledků, které jste vůči mně spáchali, ve všech úrovních včetně fyzických,
ve všech životech včetně tohoto, dle vůle a plánu nejvyššího Boha Otce, na věky věků, amen.

