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NÄ›kdy je Ä•lovÄ›ku aÅ¾ smutno, jak se ty cestiÄ•ky Å¾ivota divnÄ› kroutí.... VÄ›t&scaron;inou v&scaron;echno zaÄ•íná hezky,
láskou... Narodí se milované rÅ¯Å¾ovouÄ•ké mimi... Dny, mÄ›síce, roky ubíhají a postupem Ä•asu je v&scaron;echno jinak. Kam
se podÄ›je láska? K manÅ¾elce, k manÅ¾elovi, k dceÅ™i, k tatínkovi... Následující peripetie o lecÄ•ems vypovídají - o pokÅ™iv
vztahÅ¯? O zoufalství? O beznadÄ›ji?
. ChtÄ›la bych Vás moc poprosit o radu. Jsem teÄ• vlastníkem ideální poloviny domku - spoleÄ•nÄ› s matkou. Otec pÅ™ed
rokem a pÅ¯l svoji Ä•ást pÅ™epsal na mne, ale od té doby se nepodílí na Å¾ádné údrÅ¾bÄ› domu ani na placení
ve&scaron;kerých energií. Bydlí zde zcela zadarmo.
Podotýkám, Å¾e je to silný alkoholik, který stihl rozprodat témÄ›Å™
ve&scaron;kerý svÅ¯j movitý majetek a zadluÅ¾it se pÅ¯jÄ•kami ve vý&scaron;i cca 100 000 KÄ•, ale bohuÅ¾el má pÅ™iznaný
invalidní dÅ¯chod. Vzhledem k tomu, Å¾e má zde trvalé bydli&scaron;tÄ›, trvale nás ohroÅ¾uje moÅ¾nou exekucí. S matkou
jsme se rozhodly pro rekonstrukci domu, ale za pÅ™edpokladu, Å¾e tento dÅ¯m je&scaron;tÄ› pÅ™ed uskuteÄ•nÄ›ním rekonst
opustí. RodiÄ•e jsou od roku 2002 rozvedení a pÅ™i pÅ™episu nemovitosti nebylo k nÄ›mu vztaÅ¾eno vÄ›cné bÅ™emeno.
Å¾e v Ä•ásti domu, kterou trvale vyuÅ¾ívá, není schopen dodrÅ¾ovat ani zásady základní hygieny (úklid, osobní hygiena,
poÅ™ádek atd..) a tím tedy znehodnocuje vybavení bytu a nelibým zápachem obtÄ›Å¾uje své okolí. Dále mu byla poskytnuta
nájemní smlouva o podílení se na úhradÄ› energií a nutných oprav domu, ale tu odmítl podepsat. Existuje nÄ›jaké
Å™e&scaron;ení, jak notorického otce, co se pÅ™iÅ¾ivuje na bezmocnosti druhých, dostat z domu pryÄ• vzhledem k tomu, Å¾
trvale obývá??? Nejlépe zru&scaron;it mu trvalý pobyt a následnÄ› zaÅ¾ádat o jeho vystÄ›hování. StejnÄ› mu kromÄ› rozbitého
gauÄ•e na kterém spává, páru kÅ™esel a snad je&scaron;tÄ› lednice (kterou mimo jiné platila je&scaron;tÄ› máma pÅ™ed
rozvodem) nic uÅ¾ v domÄ› nepatÅ™í. V&scaron;echno co mÄ›l,stihl rozprodat. V dubnu bude ''slavit'' 54 narozeniny.
BohuÅ
zda-li splácí pÅ¯jÄ•ky je tÄ›Å¾ko dohledatelné, jelikoÅ¾ nemáme pÅ™ístup do jeho osobní po&scaron;ty ani k jeho bankovním
úÄ•tÅ¯m, ale nejednou ho doma shánÄ›li jeho vÄ›Å™itelé, kterým dluÅ¾il ne malé Ä•ástky. Odhadovanou vý&scaron;i jeho dluhÅ
jsme zjistili uÅ¾ pÅ™ed del&scaron;í dobou z dopisÅ¯, které vyhazoval do odpadu neponiÄ•ené (home credit, cofidis, provident,
smart a profireal) i kdyÅ¾ uznávám, Å¾e tento postup asi nebyl zrovna nejvhodnÄ›j&scaron;í... &scaron;lo spí&scaron;e o
náhodu, Å¾e jsme na tuto skuteÄ•nost narazily pÅ™i spalování papírového odpadu. Z pÅ™íbuzenstva má uÅ¾ jen sestru, která
ale nijak není v trvalém kontaktu s ním. TakÅ¾e Å™e&scaron;ení otázky jeho následného bydlení je velice tÄ›Å¾ké. Snad jen Å
by mohl jít do domova dÅ¯chodcÅ¯, ale bojím se, Å¾e na tuhle moÅ¾nost asi sám dobrovolnÄ› nepÅ™istoupí z dÅ¯vodu vysoký
nákladÅ¯ za umístÄ›ní do domova. (TeÄ• neplatí nic a za domov by platil tak odhadem 6000-7000 KÄ•) Dále skuteÄ•nost, Å¾e je
tÄ›Å¾ký alkoholik tomu moc nepomáhá.
Invalidní dÅ¯chod mu pÅ™iznali na schizofrenii v roce tu&scaron;ím 1992. První dva
roky byl váÅ¾nÄ› nemocný a trpÄ›l blouznivými pÅ™edstavami spojenými s kÅ™esÅ¥anstvím, o tom, Å¾e je papeÅ¾ atd.. ale
tyto symptomy zcela vytratili a zÅ¯stal mu uÅ¾ jen témÄ›Å™ kaÅ¾dodenní pobyt v hospodÄ› od 10 00 do 16 30 kdy se nejÄ•ast
vracel domÅ¯. BÄ›hem posledních asi 10 let uÅ¾ komunikuje jako zcela normální Ä•lovÄ›k bez jakých koli vedlej&scaron;ích
pÅ™íznakÅ¯ choroby a je velmi smutné, Å¾e si nedokázal svÅ¯j volný Ä•as vyuÅ¾ít zcela jiným zpÅ¯sobem. Je to ne&scaron;tÄ
z Ä•lovÄ›kem dokáÅ¾e udÄ›lat pÅ™emíra alkoholu. PÅ™itom to býval velice &scaron;ikovný Ä•lovÄ›k, který umÄ›l pracovat se
úrovni vysokého odborníka.
BohuÅ¾el i v tÄ›chto dnech se ale vyskytuje v léÄ•ebném ústavu. My víme, Å¾e je to z dÅ¯vod
toho, Å¾e nemá peníze na uhlí a tudiÅ¾ nemá Ä•ím celou zimu topit. Ale pány doktory jiÅ¾ 6 mÄ›sícÅ¯ pÅ™esvÄ›dÄ•uje o tom
tÄ›Å¾ce nemocen a má deprese. Já vím Å¾e to v&scaron;echno zní aÅ¾ moc neuvÄ›Å™itelnÄ›, ale bohuÅ¾el to v&scaron;ech
pravda. I ten pÅ™epis domu provedl pod záminkou zbavit se ve&scaron;kerých nákladÅ¯ s tím spojených (údrÅ¾ba, elektÅ™ina
voda, plyn), coÅ¾ jsme pÅ™ed rokem a pÅ¯l, kdy pÅ™epis nabyl právní moci s mámou vÅ¯bec netu&scaron;ily. Je to takový ''
Danajský dar '', u kterého jsme si je&scaron;tÄ› ve&scaron;keré výlohy s pÅ™episem, odhadem atd, coÅ¾ Ä•inilo kolem 14000,
platily samy s mámou v dobré víÅ™e, Å¾e snad koneÄ•nÄ› chce udÄ›lat nÄ›co málo aspoÅˆ pro svou dceru, kdyÅ¾ uÅ¾ se mu
zniÄ•it témÄ›Å™ v&scaron;echny dobré vstahy, které ve svojí rodinÄ› je&scaron;tÄ› mÄ›l. Nevím zda je toto dÅ¯leÅ¾itá inform
kterou je moÅ¾né nÄ›jak vyuÅ¾ít, ale jsem je&scaron;tÄ› studentkou 5- roÄ•níku vysoké &scaron;koly. JelikoÅ¾ mi otec nebyl
schopen ani pravidelnÄ› posílat peníze na studium, (jelikoÅ¾ studuji 250 km od domova, tudiÅ¾ si ve&scaron;keré náklady
jako je kolej, strava, doprava - no prostÄ› v&scaron;echno hradím sama), tak jsem na nÄ›j podala k soudu Å¾alobu o stanovení
výÅ¾ivného na zletilé dítÄ›. PÅ™i prvním soudu jsme se dohodli, Å¾e mi bude mÄ›síÄ•nÄ› posílat 1500 KÄ• a od záÅ™í roku 2
Kdyby prý jen jednou nezaplatil, mám dát vÄ›dÄ›t. V&scaron;e se uzavÅ™elo dohodou a s tím Å¾e na peníze co mi 3 mÄ›síce
neposlal nemám nárok a &scaron;li jsme domÅ¯. Soud probÄ›hl v bÅ™eznu. BohuÅ¾el ale otec jiÅ¾ 3 mÄ›síce od soudu za mÄ
Ä•erven peníze neposlal zas. Poslala jsem tedy hned ten mÄ›síc Å¾alobu zase. Soud probÄ›hl aÅ¾ teÄ• v lednu. Ale je pravda,
od Ä•ervence mi pak peníze zase posílal dál, coÅ¾ jsem ale dopÅ™edu nemohla tu&scaron;it. SamozÅ™ejmÄ› jsem nechtÄ›la
vÄ›domÄ› zvy&scaron;ovat náklady u soudu, tak jsem si nepoÅ¾ádala o právníka, coÅ¾ byla velká chyba.
Paní
samosoudkynÄ› v této vÄ›ci mne naÅ™kla nevdÄ›Ä•nou dcerou, která svého nemocného otce Å¾aluje o 1500 KÄ• které jí jedno
neposlal. Prý jsem dostala barák, tak v pomÄ›ru k dluhu 1500 KÄ• prý je to smÄ›&scaron;né. Dále prý na ty peníze zase
nemám nárok, Å¾e jsem Å¾alobu poslala pozdÄ›. (29.6.2007) za neuhrazení téhoÅ¾ mÄ›síce! A kdyÅ¾ jsem se zmínila o Ä•ás
2000 KÄ•, kterou mi mÄ›l otec posílat od záÅ™í, tak její reakce byla taková, Å¾e Å¾ádný záznam o tom nemá. Dovr&scaron;ila
to v&scaron;echno tím, Å¾e mÄ› upozornila na skuteÄ•nost, Å¾e pokud se tato situace bude opakovat, tak uÅ¾ v&scaron;echn
pÅ¯jde pÅ™es exekuci, která vybílí ná&scaron; byt, kde jemu uÅ¾ vlastnÄ› skoro nic nepatÅ™í. Také mÄ› docela pÅ™ekvapilo,
poÅ¾ádala v pÅ™edvolávacím dopise o výpis mých mÄ›síÄ•ních nákladÅ¯ pÅ™i studiu, ale u jednání nic takového ani po mne
nepoÅ¾adovala. A vÄ›Å™te Å¾e za 1500 KÄ• nezaplatím ani tu kolej.
Suma sumárum jsem nevdÄ›Ä•nej spratek, kterej se
chuÄ•átku nemocnému ublíÅ¾it za kaÅ¾dou cenu.
Moc mÄ› tyto vÄ›ci trápí a sama uÅ¾ si nevím rady z této absurdní aÅ¾
neuvÄ›Å™itelné situace. PÅ™edem dÄ›kuji za va&scaron;i reakci na moji zoufalou prosbu o pomoc - s pozdravem Marie
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