Tisková zpráva, 30. 9. 2014

Lidé z místní části Mokrá mají znovu svou knihovnu
Dva tisíce osm set knih se přestěhovalo z knihovního skladu do nově otevřené pobočky na
Mokré ve Zlíně. Slavnostní otevření se konalo v úterý 30. září v 11 hodin. Běžný provoz
knihovny začíná v úterý 7. října. Knihovna na Mokré, kterou povede knihovnice Lenka
Bělašková, pak bude pro čtenáře otevřena každé úterý od 14.00 do 17.00 hodin.
Slavnostního otevření se zúčastnili i jedni z nejvěrnějších čtenářů, manželé Lidmila a Zdeněk
Peprníkovi. „Manželka se před lety na Mokrou zapsala jako čtenář číslo dvě. Knihovna nám
tady chvíli chyběla a jsme rádi, že je zpátky,“ zmínil Zdeněk Peprník.
„Otevřením knihovny byla završena komunitní funkce celého objektu. Obnovit místo, kde mají
lidé důvod se potkat a důvod pobýt. To byla motivace, se kterou jsem pomáhal s výstavbou
nové budovy na Mokré,“ uvedl Miroslav Kašný, náměstek primátora.
Pobočka bude sídlit v novém polyfunkčním domě na Mokré, který už od loňského října nabízí
víceúčelový sál, čtyři malometrážní byty, kancelář místní části a zázemí pro cestáře.
Místnost určená pro knihovnu je vybavená novými regály a stoly. „Knihy byly během
rekonstrukce uloženy v šestačtyřiceti přepravkách ve skladu pobočky na Podlesí. Část
knihovního fondu z Mokré byla zaktualizována. To znamená, že knihy byly přebaleny a
přeznačeny. Na čtenáře čekají i novinky, které knihovna nakoupila během uzavření pobočky,“
uvedla ředitelka Krajské knihovny Františka Bartoše Zdeňka Friedlová. Na Mokré jsou
k vypůjčení například i knihy, na které se běžně v ústřední knihovně i několik měsíců čeká.
Například celá řada severských detektivek od Jo Nesba.
Polyfunkční dům ve Zlíně-Mokré nahradil nevyhovující objekt ze 30. let minulého století,
jenž byl využíván především jako knihovna a jídelna. Nová budova má modulární, tedy
pohyblivé uspořádání prostor v přízemí, což umožňuje zde pořádat třeba různé akce občanů,
oslavy nebo přednášky. Slouží i důchodcům a jejich klubovně.
Rekonstrukce objektu začala v září 2012, náklady včetně vybavení vnitřních prostor
nepřesáhly vysoutěženou částku 4,7 milionu korun. Investorem bylo město Zlín.
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