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ÄŒEKÃ• VÃ•Å½IVNÃ‰ OD STÃ•TU...
ÄŒtvrtek, 05 duben 2012

Dobrý den, nevím jak zaÄ•ít, asi je to tím, Å¾e uÅ¾ jsem tématem &bdquo;výÅ¾ivné na nezletilé dÄ›ti&ldquo; dosti unavená. V
2005 mne koneÄ•nÄ› rozvedli, protoÅ¾e mÅ¯j bývalý muÅ¾ se pÅ™ed rozvodem skrýval, jen aby k tomu nedo&scaron;lo a on n
platit výÅ¾ivné. Å½il totiÅ¾ v pÅ™edstavÄ›, Å¾e kdyÅ¾ spolu neÅ¾ijeme, tak nemusí pÅ™ispívat na výÅ¾ivu dÄ›tí.
A Å¾e nemusí plnit povinnosti otce, ale naopak Å¾e mi mÅ¯Å¾e znepÅ™íjemÅˆovat Å¾ivot - protoÅ¾e jsem ode&scaron
(Mj. dÅ¯vodem mého odchodu byla snaha zachránit dÄ›ti a sebe, i kdyÅ¾ jsem dlouho - dnes vím, Å¾e zbyteÄ•nÄ› dlouho - sbír
odvahu. Ale jeho násilí, alkoholismus a narÅ¯stající dluhy nakonec spustily mÅ¯j pud sebezáchovy).
Tak soudce naÅ™ídil
jeho pÅ™edvolání policií. Bývalému muÅ¾i bylo nakonec urÄ•eno i zpÄ›tnÄ› výÅ¾ivné. KdyÅ¾ jsem se poprvé obrátila na sociá
pracovnici s rozsudkem, kde bylo urÄ•ené výÅ¾ivné, s tím, jak mÅ¯Å¾u dále postupovat,bylo mi Å™eÄ•eno,Å¾e musím podat t
oznámení za neplacení výÅ¾ivného a s tím dojít na OSSZ. CoÅ¾ jsem uÄ•inila. MÄ›la jsem za to, Å¾e tímto zpÅ¯sobem se stát
postará o matku s dÄ›tmi a poskytne mi finanÄ•ní pomoc za neplatícího otce dÄ›tí.
Po urÄ•ité dobÄ› jsem se zaÄ•ala zajímat, proÄ• stále nedostávám výÅ¾ivné na dÄ›ti. Bylo mi Å™eÄ•eno, Å¾e musím poda
oznámení; a i kdyÅ¾ jsem na sociálce prokázala, Å¾e jsem tak jiÅ¾ uÄ•inila, Å™ekli mi,Å¾e musím znova. TakÅ¾e jsem poda
dal&scaron;í... Takhle se to opakovalo pÄ›tkrát. Ale Å¾ádná sociální pracovnice mi nedala radu, jak získat výÅ¾ivné na dvÄ›
nezletilé dÄ›ti. PÅ™ipadala jsem si jak v KocourkovÄ›, kde dodnes Å¾iji.
Je tomu osm let a já stále nedostávám výÅ¾ivné na své dÄ›ti. Nevím, zda má smysl stále jen podávat nové a nové
trestní oznámení. Policisté se uÅ¾ nediví, Å¾e Ä•ástka je nÄ›co kolem 180 tisíc. Jediné, co stát zaÅ™ídil, bylo vÄ›zení, kde sna
bývalý muÅ¾ stále je. KdyÅ¾ jsem od nÄ›j ode&scaron;la, mému synu Martinovi bylo 9 let, dcerce MilenÄ› bylo 7 let. Nyní stále
studují a i pÅ™es v&scaron;echno, co v dÄ›tství proÅ¾ili, jsem z nich vychovala slu&scaron;né lidi.
Dnes se trpce smÄ›ji, kdyÅ¾ vidím mladé lidi, jak spolu chodí a milují se. PÅ™ipomíná mi to, Å¾e i já jsem byla chvíli
&scaron;Å¥astná. Dnes, kdyÅ¾ bych mÄ›la státu dát dva daÅˆové poplatníky a vÄ›dÄ›t, Å¾e stát se na mnÄ› jako na
samoÅ¾ivitelku vyka&scaron;le, pÅ™emý&scaron;lela bych jinak, opravdu jinak.
Ale - známí mi Å™íkají, Å¾e znají matky, které dostávají výÅ¾ivné od státu, Å¾e jim to doplácí sociálka; ale zÅ™ejmÄ› je to
nÄ›jaká uzavÅ™ená spoleÄ•nost, do které mnÄ› a moje dÄ›ti nikdy nikdo nepustí.
Proto jsem se na vás obrátila o radu, zda
víte, jak se v na&scaron;í republice dá vymáhat výÅ¾ivné na dÄ›ti. Pokud byste na&scaron;li odpovÄ›Ä•, budu velice ráda. S
pÅ™áním hezkého dne,
matka, Ä•ekající na odpovÄ›Ä•
MILENA
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