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Kdo má zájem o jablka ãeského pÛvodu, u kter˘ch ví,
odkud pocházejí, mÛÏe je zakoupit pfiímo v sadech
v Lysicích patfiících firmû ZEAS Lysice, a.s. 

Ná‰ podnik obhospodafiuje 50 ha
v˘sadeb jabloní, 28 ha ãerveného
rybízu, 0,6 ha hru‰ek a 1,4 ha jahod.
Jahody a rybíz prodáváme pouze
v sezónû. Jablka a hru‰ky v‰ak 
nejsou pouze podzimním ovocem.
Zakoupit je u nás mÛÏete od skliznû
aÏ do kvûtna. Máme speciálnû upra-
vené sklady, ze kter˘ch je ovoce 
jako ãerstvû natrhané. Obchodní fie-
tûzce jsou zásobeny pfieváÏnû jablky
dováÏen˘mi z jin˘ch zemí, u kte-
r˘ch podle chuti nerozeznáte odrÛdu
od odrÛdy. 

U nás si mÛÏe zákazník pfied koupí
v‰echny odrÛdy ochutnat a vybrat si
tak podle své chuti. A Ïe je z ãeho vy-
bírat. Celkem mÛÏeme nabídnout bû-
hem sezóny 37 odrÛd jablek.
Zákazník u nás najde jak novûj‰í od-

rÛdy, tak odrÛdy staré. V prodeji je
v souãasn˘ch dnech Aneta, Angold,
Coxova reneta, Florina, Golden
Delicious, Goldstar, Idared, Jonagold,
Jonagored, Karmen, Lotos, Melodie,
Otava, Rajka, Rosana, Rubín, ·ampi-
on a Topaz. V‰echna jablka se sklízí
a tfiídí ruãnû podle velikostí a prodá-
vají v mnoÏství dle pfiání zákazníka od
1 kila aÏ po moÏnost velkoodbûru.
Ceny konzumních jablek jsou od 13
do 20 Kã. Zakoupit je moÏné i levnûj-
‰í jablka napfi. na ‰trÛdl za ceny 5 a 7
Kã. Ve skladech máme pro zájemce
i jablka vhodná na pálení za niÏ‰í ce-
nu pfii vût‰ím odbûru. Pfiipravení jsme
i na zákazníky, ktefií pfiijdou bez bed˘-
nek ãi ta‰ek. Kromû jablek prodáváme
100% jableãn˘ mo‰t. Tento mo‰t z od-
rÛdy Jonagored byl v roce 2015 oce-

nûn známkou regionální potravina,
která potvrzuje jeho jedineãnou chuÈ. 

Nav‰tívit nás mÛÏete v pracovní
dny v dobû od 8:00 - 11:15 hodin,
11:45 - 15:30 hodin a v sobotu od
8:00 do 12:00 hodin. Aktuální infor-

mace ze sadÛ naleznete na interneto-
v˘ch stránkách firmy ZEAS Lysice,
a.s. vãetnû kontaktÛ pro pfiípad telefo-
nick˘ch dotazÛ. 

Text: Ing. Veronika Pfiindi‰ová
Foto: archiv ZEAS Lysice

Jablka z Lysic

Krásná a chutná jablka z Lysic.

Obec ·ebetov 
nabízí k pronájmu 

uvolnûné prostory 
po gynekologické ambulanci

v budovû zdravotního 
stfiediska ã.p. 117. 

K dispozici je celkem 58 m2

ve ãtyfiech místnostech. 
Roãní nájemné ãiní 

14 066 Kã + úhrada sluÏeb
spojen˘ch s pronájmem.

BliÏ‰í informace podá OÚ ·ebetov, 
tel. 516 465 429, 

e-mail: podatelna@sebetov.cz

PODLAHÁ¤STVÍ  KUNC
• Renovace parket

• Pokládka parket, kazet, bordur
• Pokládka dfievûn˘ch venkovních ro‰tÛ

• Pokládka plovoucích podlah

MOÎNOST DODÁNÍ MATERIÁLU

Ladislav Kunc
+420 607 507 157 podlahy-kunc@seznam.cz

JSTE P¤IPRAVENI
NA JARNÍ SEZÓNU?

AKâNÍ 
SLEVY!

KUBOSPOL s.r.o.
Lesnická 87, 67902 Rájec Jestfiebí

Tel.: 516 432 168 
Mobil: 777 709 518, 

e-mail: kubospol.brno@volny.cz

• Prodej a servis v˘robkÛ znaãky HUSQVARNA
• Po dohodû servis v˘robkÛ jin˘ch znaãek


