4. kapitola: Kulturní instituce a jejich činnost
Městská knihovna v Morkovicích
Pobočka Morkovice
V roce 2009 navštěvovalo knihovnu celkem 497 čtenářů, z toho 146 bylo mladších 15 let. Oproti
loňskému roku poklesnul počet čtenářů o 28. Počet návštěv knihovny v tomto roce byl 6 715, což je
oproti loňsku pokles o 318. Dále se také snížil počet výpůjček – poklesnul o 2 513 – celkem si
čtenáři v tomto roce vypůjčili 21 337 knih. Tento pokles je částečně způsoben přestěhováním
základní umělecké školy do jiné budovy, protože dříve spousta dětí krátila čekání na vyučovací
hodinu právě v knihovně.
Knihovní fond čítal na konci roku celkem 27 093 knih, z toho 17 148 svazků krásné literatury,
8 909 svazků naučné literatury, 983 zvukových nosičů a 53 zvukově obrazových nosičů. Dále
knihovna odebírala 26 titulů periodik.
Hlavním úkolem knihovny měla být revize knihovního fondu, která byla ale přeložena až na příští
rok.
Pobočka Slížany
V roce 2009 bylo v knihovně zaregistrováno celkem 17 čtenářů, 3 z nich byli mladší 15 let.
Knihovna byla za rok navštívena 158x a čtenáři si vypůjčili 913 svazků. Knihovní fond čítal 2 603
svazků.
V tomto období v knihovně proběhlo zpracování fondu do automatizovaného knihovního systému
Clavius, které trvalo až do konce roku.

Pěvecký sbor CANTUS Morkovice
Hlavním dirigentem sboru byl stejně jako už mnoho let ing. Vladimír Bleša. Členové sboru se
každý týden scházeli na zkouškách a během roku pořádali několik koncertů, které měly velmi
příznivé ohlasy. V tomto roce se také sbor vypravil na Slovensko, kde odehrál koncert
v Liptovském Mikuláši.
V lednu pořádal sbor svůj reprezentační ples. V říjnu se pak představil s nastudováním opery
H. Purcella Dido a Aeneas.

Morkovští ochotníci
V roce 2007 byla v Morkovicích opět obnovena tradice ochotnického divadla. Herci každý rok
nacvičí jedno představení, v tomto roce to byla hra Hrobka, která měla pro velký úspěch několik
repríz. V první části roku vystupovali ochotníci ještě s představením hry Tři v tom, která na
divadelním festivalu získala několik cen. Hru viděla spousta občanů nejen z Morkovic, ale i
z přilehlých obcí a všichni byli velmi potěšeni stále se zvyšující kvalitou představení.

