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Aktuality

Beseda přiblížila účastníkům Albánii
O životě v pro nás exotické
zemi vyprávěla řádová sestra
Michaela Kubíčková.

nastínila Kubíčková. Poznamenala,
že škola přijme každé dítě, pokud
rodina souhlasí s jejich výukou.
Pokud jde o náboženství v Albánii nejsou nevěřící lidé. Toleranci
naznačuje i skutečnost, že příjezd
římskokatolického papeže byla velká událost i pro muslimy. V mešitě
se modlili za zdar jeho návštěvy.
Za komunismu bylo samozřejmě náboženství potlačované a
tak vznikla Panna Marie Moučná.
Lidé si z mouky vyrobili obraz a
k němu se modlili. Když někdo přišel, vymluvili se, že se připravují na
pečení chleba.
Jedna paní se pokřižovala na veřejnosti a někdo ji udal. I ona se vymluvila, že naznačovala, hlava říkala,
žaludku, když nebudou obě ruce
pracovat, zůstane prázdný. Bohužel
velkým problémem je již zmiňovaná
migrace do zahraničí.

� Antonín Zvěřina

Beseda se sestrou selesiánkou
Michaelou Kubíčkovou o Albánii se
uskutečnila v sále Infocentra u baziliky sv. Prokopa. Ta v Albánii žije 22
let. V úvodu upozornila, že se jedná
o nádhernou zemi, která má jazyk,
jenž nepatří do žádné skupiny, žádná jiná řeč se mu nepodobá.
Sami obyvatelé svoji zemi nazývají země orlů, což se odráží v mnoha
zvycích. Žijí nejen ve své zemi, ale
i v sousedním Řecku, Makedonii,
Kosovu, Srbsku či Černé Hoře. Velký počet se nachází i v Turecku.
„Albánec zůstane Albáncem, i když
žije v jiné zemi po staletí,“ upozornila
Kubíčková. Země trpí velkým odlivem
lidí, kteří emigrují za lepším životem
v zahraničí. V Albánii žije zhruba tři
miliony lidí,“ poukázala Kubíčková.
Turisty tam láká zejména panenská
příroda. Život tam značně poznamenal totalitní režim. „Albánci mají velký smysl pro spravedlnost. Když něco
slíbí, tak to splní i bez písemné smlouvy,“ sdělila Kubíčková.

Zaplatit životem
Netajila, že pokud někdo toto
poruší, může zaplatit i životem. Další velkou tradicí je pohostinnost.
„Zažila jsem na vlastní kůži, že nám
rodina snesla všechno možné a sama
jedla potravu určenou pro zvířata,“
vyprávěla Kubíčková.
Naznačila, že minulý režim se bál
války s okolním světem a nastavěl
po celé zemi pevnosti, což si vyžádalo mnoho peněz, které pochopitelně
chyběly na stavbu nemocnic či škol.
Když se mohly řádové sestry do
země vrátit v roce 1991, setkávaly se
s velkou bídou a s naprosto nedostatečným školstvím.
S pomocí řádu se tam podařilo
vybudovat mateřskou, základní i
střední školu pro chudé děti. Mateřská škola nabízí služby až 90 dětem.
Do základní školy dochází asi 350
dětí. „Musím jen upozornit, že na vesnicích a v horách prakticky školství
stále neexistuje. Proto nabízíme vzdělání právě těmto dětem,“ poznamenala Kubíčková.
V Albánii vedle sebe fungují tři

SESTRA Kubíčková (vlevo) se zdraví na besedě se svou známou.
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náboženství, asi 60 procent je muslimů, 32 procent katolíků a osm
procent pravoslavných. „Všechny tři
náboženství vedle sebe žijí v přátelství,
u nás třeba vyučuje muslimka,“ podotkla Kubíčková.

Albánie - země orlů
V základní škole jsou také děti
s autismem. Ten se v Albánii zcela pomíjí. „My se snažíme takovým
dětem pomáhat, třeba i tím, že se
snažíme získat odpovídající pedagogy a mluvit o tom s rodiči,“ vysvětlila
Kubíčková.
Doplnila, že školské zařízení nabízí
vzdělání přibližně 700 dětem. Součástí je i internát pro dívky, které by
měly potíže s dojížděním. Kubíčková připustila, že dívky to vůbec
nemají v Albánii jednoduché.

Mužský doprovod
Při pohybu mimo bydliště musí
mít mužský doprovod. Třeba se
tam nenajde kuchařka, to je výsada mužů. Co by asi přivítali školáci v České republice, v Albánii mají děti tři měsíce prázdnin. Zazněl
dotaz, jakou mají dívky v Albánii
perspektivu.
Kubíčková odpověděla, že při příchodu do země všechny svatby byly

Muzeum pořádá
Kostýmované prohlídky
Muzeum Vysočiny Třebíč zve
všechny příznivce na kostýmované prohlídky, které se uskuteční na dvou muzejních trasách Valdštejnové na Třebíči a
Lidé.Místa.Osudy. v neděli 8., v
pondělí 27. a v úterý 28. září od
16 a 17.30 hodin.
Na trase Valdštejnové na Třebíči zahrají ochotníci pod tak-

tovkou Jaroslava Dejla představení inspirované pověstí o
Karlovi z Vrbna. Na trase Lidé.
Místa.Osudy. zahrají dětští herci pro dětské publikum představení Provede vás Blažena! s
podtitulem Aneb když historie ožívá. Koná se v neděli 8., v
pátek 27. a v sobotu 28. září vždy od deseti hodin.
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domluvené. Neexistovalo, že by se
mladí lidé našli sami. To se velice
obtížně mění. I dnes, pokud se mladí lidé zamilují, musí se okamžitě
zasnoubit.
„My vlastně těm děvčatům tyto letité
zvyky bortíme, což pro ně není snadné.
Tak to bylo, tak s tím počítaly,“ přiznala Kubíčková. Věří, že děvčata,
která odejdou s touto výchovou, že
muž není v rodině naprosto dominantní, budou i svoje syny vychovávat jinak. To samé nastane i u chlapců.
Kubíčková připustila, že v zemi
existují státní školy, ale v nich se
toho moc děti nenaučí. Pak jsou
tam privátní školy výdělečné, kde za
výuku platí a školy jako jejich, nevýdělečné. Na ty ale stát nic nepřispívá.
„My se snažíme, aby rodiče nemohli říci, my na školu nemáme peníze,“

Velká výzva
„To je jedna z našich velkých výzev,
abychom dětem pomohli pochopit,
že ve své zemi mohou žít a rozvíjet ji.
Že odchodem svojí zemi nepomohou,“
vyjádřila se Kubíčková. Myslí si, že
za to mohou i politici, kteří často
nesmyslně mění zákony.
Problémem je i velká nezaměstnanost. Také cesty v horských oblastech nejsou upravené, takže lidé
umírají na banální nemoci jako je
třeba zánět slepého střeva. Dalším
problémem je zvláště v letních měsících v horských oblastech nedostatek vody.
„Albánci jsou velice šikovní při výuce cizích jazyků. I to je dáno jejich touhou zemi opustit. Většinou se učí angličtinu jako hlavní jazyk a italštinu,
případně francouzštinu či turečtinu.
Většina učitelů všech předmětů jsou
ženy,“ uzavřela své vyprávění Michaela Kubíčková.

Za výtěžek sbírky Akce Cihla
zakoupí zvedací zařízení
Oblastní charita Třebíč ukončila 13. července 14. ročník sbírky pro lidi s
mentálním a kombinovaným postižením AKCE CIHLA 2019. Uskutečnila
se na stanovištích v Třebíči a Moravských Budějovicích od 3. června.
Výtěžek 28.561 korun použije Stacionář Úsměv Třebíč na zakoupení a
zabudování zvedacího zařízení do devítimístného automobilu, které bude
sloužit k usnadnění nástupu dospělých osob s těžkým mentálním a kombinovaným postižením.
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Třebíčská nemocnice využívá
magnetickou rezonanci
Nemocnice Třebíč bude po Jihlavě a Novém Městě na Moravě společně s Nemocnicí Havlíčkův Brod dalšími nemocnicemi v Kraji Vysočina, které
mohou využívat služeb magnetické rezonance. Zvýší se tak komfort pacientů.
Ti doposud museli za tímto vyšetřením
dojíždět.
Dalším významným faktorem je, že se
výrazně sníží objednací lhůty na toto
vyšetření v Kraji Vysočina. Současně se

jedná o metodu, která nezatěžuje pacienty radiační zátěží.
Nový špičkový přístroj pokryje vyšetření pacientů ve spádovosti Třebíč a okolí. Celková cena magnetické rezonance včetně přístrojového vybavení činila
30,980.840 korun. Částka 26 milionů
korun je čerpána z evropského dotačního programu, 1,5 milionu korun je ze
státního rozpočtu a třemi miliony korun
se podílel Kraj Vysočina.
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