
4. Kulturní instituce 

Městská knihovna Morkovice 

V roce 2011 byl zaznamenán velký růst dětských čtenářů (registrovalo se 35 nových) a úbytek dospělých 

čtenářů (pokles o 22). Celkem se počet čtenářů oproti loňskému roku zvýšil na 530, z toho 180 do 15 let. 

Zvýšil se i počet návštěvníků knihovny, a to o 518. Celkem v tomto roce navštívilo knihovnu 8353 osob. 

Navzdory tomu se počet výpůjček snížil oproti loňskému roku o 43 – celkový počet výpůjček v tomto roce 

činil 22346. 

V knihovně se opět konaly různé kulturní akce – největší ohlas měla beseda o Novém Zélandu 

s cestovatelem Jiřím Márou a jeho rodinou, které se zúčastnilo 45 posluchačů, a soutěž o nejlepšího čtenáře 

pro děti, v níž tři oceněné děti obdržely knihy. 

 
beseda s Jiřím Márou, kterou pořádala knihovna v sále kláštera 

 

V tomto roce získala knihovna mimořádnou dotaci 40 000 Kč, kterou využila k zakoupení osmi nových 

regálů do skladové místnosti a do oddělení pro dospělé. 

Knihovní fond se v tomto roce zvýšil přesně o 1000 svazků a na konci roku čítal 24465 svazků – z toho bylo 

8229 svazků naučné literatury, 15199 svazků krásné literatury, 984 zvukových nosičů a 53 zvukově-

obrazových nosičů. 

Morkovští ochotníci 

Ochotnický divadelní soubor vzniknul v roce 2007 a je oblíbený nejen v Morkovicích, ale i ve spoustě 

dalších vesnic a měst, kde hrál. Každý rok soubor nacvičí jednu hru – v roce 2011 to byla hra Prach a broky 

– myslivecká taškařice od Václava Bárty. Hra byla předvedena tradičně nejen v Morkovicích, ale i na 



různých soutěžích a festivalech, hrála se dokonce i pod širým nebem. Na Hanáckém divadelním máji byli 

oceněni Daniel Přecechtěl a Petr Škrabal za režii, Anička Brázdilová a Kristýna Jašková za herecké výkony, 

Markéta Škrabalová, Zuzana Jašková, Zdeňka Výskalová a Jiří Rachtava za masky, vizáž, kostýmy, účesy a 

scénu, ale především celý soubor získal hlavní cenu Hanáckého divadelního máje 2011 za inscenaci hry 

Prach a broky.. 

Pěvecký sbor Cantus Morkovice 

Sbor i nadále pracoval pod vedením Ing. Vladimíra Bleši. Členové se pravidelně scházeli na zkouškách a 

odzpívali spolu několik koncertů včetně vánočních. Také pořádali svůj tradiční ples. 


