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MAMINCE SE ZAPÃ•LILA LÃ•TKA
ÃšterÃ½, 15 Ä•ervenec 2014

Dobrý den, po otcovÄ› smrti mne matka poÅ¾ádala, abych se k ní nastÄ›hovala. Byla jsem ráda, mÄ›la jsem dvouleté dítÄ› a
byla Ä•erstvÄ› rozvedená. Dal&scaron;ích deset let jsme Å¾ili spolu zcela pohodovÄ›. Starala jsem se o ve&scaron;kerou
domácnost bez toho, aniÅ¾ by mi ona pÅ™ispívala jakoukoliv Ä•ástkou. Sama jsem jí pÅ™ispívala 1/2 na inkaso. JenÅ¾e nyní
máma ve svých 75 letech na&scaron;la pÅ™ítele (nic proti tomu, pÅ™ála jsem jí ho).

Máma s tím svým se rozhodla vymÄ›nit tento byt za jiný, oba nás z TP odhlásila a jsme nyní hlá&scaron;eni na místním
úÅ™adÄ›. Na vystÄ›hování jinam jsem mÄ›la jen 15 dní! VÅ¯bec se se mnou o Ä•emkoliv odmítla bavit, jen stále Å™íkala, Å¾e
svÅ¯j Å¾ivot a ona svÅ¯j...A oni Å¾e chtÄ›jí být sami. TotálnÄ› se zmÄ›nila, najednou je to nÄ›kdo jiný. Já jí to pÅ™eju, ale vÄ›d
jsem v kvÄ›tnu pÅ™i&scaron;la o místo (firma se poloÅ¾ila) a jsem nyní bez práce. A teÄ• i bez bydlení. Zatím jsme s dcerou
v domku v zahrádkáÅ™ské kolonii, který mi na pár mÄ›sícÅ¯ pÅ¯jÄ•ila kamarádka, ale vÅ¯bec nevím, co budu dÄ›lat. PatÅ™í mi
nÄ›jaká pozÅ¯stalost po tátovi, tu jsem tehdy nechtÄ›la od ní vyplatit, ale oficiálnÄ› jsem se dÄ›dictví nevzdala.
Myslíte, Å¾e
pro mne nÄ›jaká rada? RADKA

O D P O V Äš ÄŽ :
Milá Radko,
je to fakt smutné, jak se to tak zvrtlo... Ale nejprve tedy jen o tom bydlení - pokud byl byt, ve kterém jste
s matkou bydleli, pouze její, myslím v jejím vlastnictví, je to opravdu jen na ní. Jako vlastník má právo svobodnÄ›
rozhodnout, kdo s ní bude bydlet. BohuÅ¾el je i plnÄ› v právu, pokud vás dvÄ› v urÄ•ených (zákonem) 15 dnech vystÄ›hovala.
StejnÄ› tak je v právu i pÅ™i zru&scaron;ení trvalého bydli&scaron;tÄ›.
Jiné je to fakt z hlediska morálního... Ano, má
právo si je&scaron;tÄ› uÅ¾ít svÅ¯j Å¾ivot, ale snad se to dalo Å™e&scaron;it ménÄ› krutou formou. Nezbývá ti neÅ¾ rychle seh
jakoukoliv práci, abys mÄ›la alespoÅˆ na nÄ›jaký podnájem. V nejhor&scaron;ím pÅ™ípadÄ› jsou k dispozici i azylové domy. Ale
vÄ›Å™ím, Å¾e se vám do podzimu povede situaci zvládnout.
RovnÄ›Å¾ pevnÄ› doufám, Å¾e maminka se z toho nenad
&bdquo;obluzení&ldquo; trochu probere a pomÅ¯Å¾e vám v&scaron;echno nÄ›jak Å™e&scaron;it. d@niela
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