
 

Souhrnné informace pro občany města Sezemice ke dni 22.10.2020          

Na základě usnesení  vlády  ČR  ze dne 21.10.2020  s účinností  od  22.10.2020  je povinnost 

nosit ochranu dýchacích cest v automobilech, pokud spolu necestují členové rodiny a ve 

venkovních prostorách na veřejně přístupných  místech v zastavěném území obce. Povinnost 

neplatí, pokud jsou lidé od sebe dál než dva metry, sportují nebo jsou se členy rodiny.  

Město Sezemice nabízí v případě nouze pomoc občanům a seniorům – zajištění 

zdravotnické péče, nákupy potravin a léků. Jsou připraveni i dobrovolníci k zajištění těchto 

potřeb. Bližší informace – tel. 466 741 011 (Městský úřad Sezemice), tel. 606 660 237 (Martin 

Staněk), 602 766 600 (Ladislav Kubizňák),  603 471 712 (Majka Schillerová). 

Městský úřad Sezemice je  pro veřejnost otevřen v pondělí  od 12:00 do 17:00 hodin a ve 

středu od 8:00 do 11:00 hodin  a od 13:00 do 15:00 hodin. 

Městská knihovna Sezemice je s účinností od 22.10.2020 do 03.11.2020 pro veřejnost 

uzavřena. Všechny vypůjčené knihy a hry budou automaticky o měsíc prodlouženy.  

Oznamujeme občanům, že mohou využít rozvozu jídel či vyzvednutí jídel v sezemických  

restauracích: 

Bavorský dvůr – rozvoz jídla  nebo  s sebou  každý  den  od 11:00 do 20:00 hodin,  více 

informací a objednávky  na www.bavorskydvur.cz   a na tel. čísle  602 492 700. 

Anežka – rozvoz jídla  nebo  s sebou  každý  den  od 11:00 do 13:00 hodin, více informací a 

objednávky na www.restauraceanezka.cz  a  na tel. čísle 739 085 865. 

U Labutě – rozvoz jídla  nebo  s sebou  každý den  od 11:00 do 13:00 hodin ,  více informací a 

objednávky den předem nebo nejpozději do 8:30 hodin nebo  na tel. čísle 731 479 801 a na fb  - 

hospoda U Labutě. 

Sezemický dům  - jídla s sebou od pondělí do soboty  od 10:30  do 18:00 hodin, v neděli  od 

10:30 h do 15:00 hodin,  výdej u hlavního vchodu, více informací a objednávky  na tel. číslech  

466 930 009 , 773 680 687 a  na fb – restaurace  Sezemický dům. 

Bistro  Naproseku  -  teplé nápoje a jídlo, studené  nápoje  včetně  prosecca  s sebou, pondělí  a 

úterý  – zavřeno, od středy do neděle  od 11:30  do 18:00 hodin, po dohodě možný i závoz, více 

informací a objednávky   na telefonu 776 441 188  a  na  fb – Bistro  Naproseku. 

Vinárna U Krista – víno  s sebou do PET lahví včetně rozvozu od pondělí do neděle od 14:00 do 

20:00 hodin, více informací a objednávky na telefonu  722 941 485  a na www.vinarnaukrista.cz . 

Pivnice u Blažků  - jídlo s sebou od pondělí do pátku od 11:00  do 13:30 hodin,  „hladový“ 

zvoneček, více informací a objednávky  na telefonu 775 221 340 a  na fb – Pivnice u Blažků. 

Město Sezemice děkuje všem občanům  
za dodržování daných pravidel a  

přeje všem hodně zdraví. 


