4. kapitola: Kulturní instituce a jejich činnost
Městská knihovna Morkovice
Hlavním úkolem knihovny v roce 2008 bylo zpracování projektu na změnu automatizovaného
knihovního systému LANius na systém Clavius. Na tento projekt knihovna získala státní dotaci
90 000 Kč a dotaci od města 56 410 Kč. Byla provedena rekonstrukce sítě v knihovně, zakoupena
nová PC sestava a laserová tiskárna a zakoupen systém Clavius, který byl uveden do provozu
v říjnu. Od listopadu knihovna dodává záznamy do Souborného katalogu ČR – Caslin.
V knihovním fondu bylo 26 994 knih, z toho 8 569 svazků naučné literatury, 17 389 krásné
literatury a 1 036 ostatních dokumentů. Na 1 obyvatele připadalo v průměru 9,31 svazků.
Registrováno bylo celkem 542 čtenářů (18,7 % z celkového počtu obyvatel), z toho 170 dětí do 15
let.
V obci fungovala také pobočka knihovny ve Slížanech, kde byl v tomto roce knihovní fond
postupně přebalován a přeoznačován.
Dále pod pobočku knihovny v Morkovicích patřily i jiné knihovny: v Prasklicích a Nítkovicích byl
přebalen celý knihovní fond. V Litenčicích, Strabenicích, Pačlavicích a Prasklicích se uskutečnila
revize knihovního fondu. V místní knihovně v Uhřicích pracovaly jako knihovnice Pavlína
Pouperová a Beata Tranová. V průběhu roku Beata Tranová ukončila činnost a počet výpůjčních
hodin pro veřejnost se snížil ze dvou hodin týdně na jednu hodinu týdně. V knihovně ve Vlčích
Dolech proběhla rekonstrukce podlahy a knihovna byla nově vymalována. Knihovna v Nítkovicích
nakoupila nové knihy celkem za 1292 Kč.

Pěvecký sbor Cantus Morkovice
Stejně jako v minulých letech sbor aktivně pracoval. Nejvýznamnější byly tyto akce:
2. února 2008 sbor zorganizoval ples v sále v Pačlavicích, hrály kapely Gloria a Zabillow
11. května se v kostele sv. Jana Křtitele konal slavnostní koncert k výročí 40 let od založení sboru.
Sbor zazpíval Te Deum (A. Rejcha), Andělské poselství světu (Z. Pololáník) a dvě části cyklu Čtyři
chvály (M. Gajdoš).
28. června se konal jubilejní koncert k výročí sboru. Zúčastnilo se i 80 bývalých zpěváků. K tomuto
výročí byla vydána publikace Dějiny sbor. zpěvu a 40 let PS Cantus.

jubilejní koncert PS Cantus

6. září sbor zazpíval na svatbě J. Skřítka a H. Churé v Morkovicích.
19. října sbor zahájil Lidové misie ve Vrchoslavicích v tamním chrámu sv. Michala.
8. listopadu se sbor účastnil XIV. ročníku festivalu „Valentův hudební podzim“ v Bělotíně.
21. prosince proběhl vánoční koncert v chrámu sv. Petra a Pavla v Kostelci u Holešova.
28. prosince sbor doprovázel společně s orchestrem mši sv. ve Vyškově v kostele Nanebevzetí
Panny Marie. Téhož dne se konal i vánoční koncert v Bílovicích u Uherského Hradiště.
2. ledna 2009 sbor zpíval na vánočním koncertě ve Vrchoslavicích a poté se konala výroční schůze
sboru.
11. ledna 2009 se konal vánoční koncert v Morkovicích v kostele sv. Jana Křtitele společně s DPS
Zborováček.

Morkovští ochotníci
Morkovští ochotníci sehráli v průběhu roku několik repríz hry „Na správné adrese“ na různých
místech regionu, ke konci roku pak představili v sále sokolovny premiéru nové hry s názvem „Tři
v tom“.

Kulturní akce se pořádaly také např. v kostele sv. Jana Křtitele.

