
18. července 2018 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

Informace občanům: 

Rozšíření lékařské péče pro občany Sušicka 
Ve středu 18. června otevře novou ordinaci praktického lékaře pro dospělé společnost 

VšeobecnýLékař.cz. V nové ambulanci, která je umístěna v centru Sušice na adrese Pod 

Svatoborem 219, bude působit mladá sympatická lékařka MUDr. Nora Grušková. 

MUDr. Grušková bude přijímat nové pacienty ze Sušice a okolí.  

 

VšeobecnýLékař.cz vybaví prostory novým nábytkem a moderní technikou. Pacientům zde 

bude k dispozici EKG (pro měření srdeční aktivity), nově INR (pro pacienty na warfarinu), 

CRP (pro okamžité zjištění zánětlivých hodnot v krvi a případnou indikaci antibiotik) a Holter 

(pro kontinuální monitoring krevního tlaku).  

 

Svým registrovaným pacientům lékařka bude poskytovat návštěvní službu v terénu, tedy 

pravidelné návštěvy zdravotní sestry v domácím prostředí těch pacientů, pro které je problém 

dopravit se do ordinace. 

 

Co nového v obci 

Z kultury: 

 

Oslavy  připomenutí stého výročí Republiky 
V rámci oslav připomenutí stého výročí Republiky si  Military Bar Pentagon Velhartice 

připravil sérii kulturních výstupů. 

Jako další proběhne v neděli 22.7. 2018 od 16:00 přednáška Doc. Ing. Karla Malinského na 

téma: Athanasius Kircher - Příběh posledního polyhistora. 

Přednáška je volně přístupná a vhodná pro všechny generace. 

 

Horská synagoga Hartmanice 
Projekt KINO Synagoga uvede v sobotu 21.7.2018 od 18 hodin digitálně zrestaurovaný film 

Démanty noci, který uvidí diváci v podobě, v jaké jej mohli vidět v době premiéry v roce 

1964. Zoufalý běh o záchranu holého života, tak by se dal shrnout děj tohoto odvážně 

experimentujícího filmu, v němž z vlaku převážejícího zubožené vězně nacistického 

koncentračního tábora uprchnou dva chlapci. Povídku Arnošta Lustiga natočil režisér Jan 

Němec, jeden z nejvýraznějších tvůrců české nové vlny.   

Kulturní akce v naší obci 

Zámek Hrádek - pozvánka na výstavu denivek Ing. Pavla Nováka. Výstava se uskuteční 
tento víkend 21. – 22.7.  od 10 do 16 hodin v sále Galerie Hrádek. Součástí výstavy bude 
prodej denivek, kosatců, tulipánů atd. 
 



 

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

19.7.2018  Josef Kopelent  70 let 

20.7.2018  František Ryba  65 let 

 

                         

 

Přejeme oslavencům pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 

životnímu jubileu posíláme písničku.  

 


