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Kolem plaveckého i rekreaãního
bazénu byly vymûnûny pfielivové
Ïlábky za nové. Ochozy obou bazénÛ
byly opatfieny protiskluzov˘m nátû-
rem. Dal‰í novinkou jsou Ïdímaãky
na plavky, které jsou náv‰tûvníkÛm
k dispozici v pánsk˘ch i dámsk˘ch
‰atnách. 

Samotná rekonstrukce relaxaãní
ãásti obsahovala její prostorové zvût-
‰ení a roz‰ífiení o dal‰í komponenty
v profesionální kvalitû. Nyní je k dis-
pozici vífiivka pro 7 osob, finská sauna
aÏ pro 10 osob a infrasauna pro 3 oso-
by. Novû jsou souãástí relaxaãní ãásti
sprcha, obsahující i chrliã s ledovou
vodou a parní sauna aÏ pro 12 osob, do
které se dají pfiidávat vonné esence.
Star‰í parní sauna, která není souãástí

relaxaãní ãásti, zÛstává pro náv‰tûvní-
ky lázní k dispozici nadále bez pfiíplat-
ku. Mofiská koupel (solná kabina) je za
poplatek pro 1 osobu 45 Kã nebo pro
2 osoby za 60 Kã za 15 minut provo-
zu. Za vyuÏití relaxaãní ãásti je pfiípla-
tek 3 Kã za minutu po zaplacení 
základního vstupného nebo druhou
moÏností je zakoupení hodinové vstu-
penky v hodnotû 160 Kã, kdy není 
ãasovû omezen pobyt v relaxaãní ãás-
ti. Celkové náklady SluÏeb Boskovice
na rekonstrukci ãinily cca 2,7 mil. Kã
bez DPH. Mûsto Boskovice poskytlo
investiãní pfiíspûvek ve v˘‰i 2,5 mil.
Kã a 200 tisíc bylo hrazeno z dotace
z Jihomoravského kraje. 
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Novinky z lázní 
v Boskovicích

Bûhem letní odstávky v Mûstsk˘ch lázních v Boskovicích do‰lo
nejen k rekonstrukci relaxaãní ãásti. Letní uzavfiení objektu by-
lo vyuÏito SluÏbami Boskovice k dal‰ím vylep‰ením.

Tylex Letovice, a.s. – since 1832 - jedin˘ ãesk˘ 
v˘robce záclon, pleten˘ch úpletÛ a speciálních
technick˘ch textilií, také v˘robce tylÛ a krajek, 

hledá do svého t˘mu kolegu na pozici:

• Technik v˘robní linky • Obsluha v˘robní linky

• Sefiizovaã, mechanik • Barvífi

• Dûlník textilní v˘roby

Zajímá tû technika, a jak stroje fungují? 
Chce‰ najít atraktivní a perspektivní práci? Pak hledáme právû tebe!

Hledáme ‰ikovné pracovníky na roz‰ífiení t˘mu v na‰em v˘robním
závodû v Letovicích.

NáplÀ práce:
• Sefiizování a pfiíprava strojÛ ve v˘robû dle aktuálních zakázek
• Manipulace s v˘robním materiálem a vyroben˘mi polotovary
• Obsluha a kontrola jednotliv˘ch v˘robních zafiízení

Nástup moÏn˘ IHNED! Vhodné pro absolventy!

PoÏadujeme:
• vyuãení v textilním /chemickém/  strojírenském nebo elektro oboru
• aktivní zájem a schopnost samostatné práce 
• odpovûdnost, zruãnost, preciznost
• vhodné i pro absolventy

Nabízíme:
• práci na pln˘ pracovní úvazek • pût t˘dnÛ dovolené
• finanãní bonusy k Ïivotním • precizní za‰kolení

i pracovním jubileím • moÏnost kariérního rÛstu
• stravenky • nástupní plat aÏ 17 000 Kã

V pfiípadû zájmu nás kontaktujte osobnû v sídle na‰í spoleãnosti:
Tylex Letovice a.s., Brnûnská 20/3, 679 61 Letovice,

emailem: pstrakova@tylex.cz, nebo telefonicky na tel.: 516 801 204.

ZAVEDENÁ STROJÍRENSKÁ
SPOLEâNOST HLEDÁ DO T¯MU
NOVÉHO KOLEGU NA POZICI:

• MANIPULAâNÍ DùLNÍK

NÁPL≈ PRÁCE:
- P¤ÍJEM A V¯DEJ MATERIÁLU
- MANIPULACE S MATERIÁLEM 
- BALENÍ V¯ROBKÒ

BliÏ‰í informace 
najdete na stránkách www.atona.cz

Îivotopisy zasílejte na e-mail: info@atona.cz
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