5. kapitola: kulturní instituce
Městská knihovna v Morkovicích
V roce 2010 bylo v knihovně registrováno 517 čtenářů, z toho 145 čtenářů do 15 let. Oproti loňskému
roku se počet čtenářů zvedl o tři. Také počet návštěv knihovny se zvýšil – ze 7225 v loňském roce na
7835. V tomto roce byl zaznamenán velký zájem o meziknihovní výpůjční systém – celkem bylo
zaznamenáno 79 požadavků, jimž se povedlo všem vyhovět.
V tomto roce proběhla revize celého knihovního fundu v pobočce v Morkovicích i ve Slížanech a bylo
vyřazeno celkem 4 711 svazků, které se v měsících listopadu a prosinci rozprodávaly. Svazky, které se
neprodaly, jsou uloženy v budově městského úřadu a další burza je naplánována na rok 2011.
Oproti loňskému roku se počet kulturních akcí zvýšil o 7 a celkový počet účastníků těchto akcí vzrostl
o 595. Nejúspěšnějšími akcemi byly „Portréty hudebních skladatelů“ (výstava výtvarných prací žáků
ZUŠ v prostorách knihovny) a „Podzimní malování“ (výtvarná soutěž pro děti).
Knihovní fond čítal na začátku roku 27093 svazků, na konci roku 23465 svazků – z toho bylo 7926
svazků naučné literatury, 14503 svazků krásné literatury, 983 zvukových nosičů a 53 zvukověobrazových nosičů.

Pěvecký sbor CANTUS
Ve sboru zpívalo v roce 2010 13 sopránů, 10 altů, 8 tenorů a 8 basů. Dirigovali je V. Bleša, E. Blešová,
A. Navrátil, V. Churý a J. Bleša. Sbor se sešel na 36 zkouškách a zúčastnil se následujících akcí: 3. ledna
Vánoční koncert s PS Sušil Rousínov, 6. února ples PS Cantus v Pačlavicích, 2. května slavnostní
koncert k 75. narozeninám Z. Pololáníka v Morkovicích a v Kroměříži, 26. června generální zkouška
s kytarovou skupinou v Kroměříži, 6. srpna soustředění sboru s vystoupením a turistikou
v Hostýnských vrších, 12. listopadu repríza barokní opery Dido a Aeneas v Nezamyslicích a
v Rousínově, 26. prosince vánoční koncert s orchestrem v Ivanovicích na Hané a 28. prosince tentýž
koncert v Morkovicích. Celkem sbor odzpíval 8 samostatných koncertů a 5 příležitostných vystoupení.

Morkovští ochotníci
Ochotnické divadlo, které vzniklo v roce 2007, hrálo v roce 2010 hry Hrobka a Prach a broky. Stejně
jako v předchozích letech se jejich představení těšila vysoké účasti nejen v Morkovicích, ale i
v ostatních obcích, kde své hry předvedli. Důkazem vysoké kvality představení Morkovských
ochotníků je i to, že v tomto roce získali spoustu ocenění na přehlídce Hanácký divadelní máj 2010.

„Prach a broky“

