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8.kapitola:hospodářské poměry v Morkovicích – Slížanech 
 
V roce 2007 byly v provozu tyto podniky: 
- Agrodružstvo Morkovice - ulice 17. listopadu 
- Hanhart Morkovice s.r.o. - ulice Nádražní (budovy bývalého Palu) 
- Morex s.r.o.—ulice Nádražní (hlavní a přilehlé budovy bývalého Zadrevu) 
- Grafiapress s.r.o.—ulice Nádražní (rohová budova bývalého Zadrevu) 
- Farma Štěpánek—budovy ZD ve Slížanech 
- Vařírna proutí na ulici Nový Svět p.Procházka 
 
Česká Pošta s.p., Česká Spořitelna a.s a Policie ČR měli v Morkovicích své pobočky. 

 
pracovnice pošty D. Robotková vybírá ve Slížanech poštovní schránku  

 
Lékaři byli v Morkovicích tito: jedna dětská lékařka, tři obvodní lékaři, tři zubaři, ženský 
lékař a jedna rehabilitační pracovnice. V provozu byla také lékárna.  
 
Potraviny:  
- Supermarket Coop Jednota na Náměstí 
- Zelenina Jandovi na Náměstí 
- Potraviny Bleša na rohu Nerudova ulice 
- Potraviny Doláková u Nádraží 
- Potraviny Zápařkovi na koupališti 
- Potraviny ve Slížanech 
- Družstevní prodejna na Náměstí a v budově Agrodružstva 
- Bistro Koláčková Nádražní ul. 
- Řeznictví a uzenářství:-K. Štěpánková – Nádražní ulice 
- -Gastroma na Náměstí 
 
Restaurace: 
- Restaurace Na Náměstí 
- Občerstvení u Štěpánků na Nádražní ulici 
- Pohostinství Kolárna 
- bar Podkova na Náměstí 



2 

 
- Sport Bar na hřišti na tribuně 

  
beseda s Františkem Hanákem ve Sport Baru o jeho cestě do Řecka 

- bar pana V. Bleši u křižovatky Náměstí a ul. Havlíčkova 
- Rock-Club Sýpka u Ovčáčku 
- Bar pod zámkem 
- Penzion Bernard nad hřištěm ( je zde i možnost ubytování) 
- Skanzen Slížany 
- Cukrárna Anna na Náměstí, zde se prodává kopečková zmrzlina 
 
Obchody: 
- Elektro Jablunka Náměstí 
- Železářství na Náměstí 
- Drogerie na Náměstí pan Marčík 
- Drogerie, prodej a servis kol a obuv Zapletalovi na Náměstí 
- Domácí potřeby – pí. Bordovská Náměstí 
- Domácí potřeby (tzv. „na starém obchodňáku“) na Náměstí (firma Morex) 
- Papírnictví Soldánovi na Náměstí 
- oděvy Soldánovi na Náměstí - oblečení, metráž, textil a vše, co se týká šicích potřeb 
- vietnamští obchodníci u „hotelu“ na Náměstí 
- vietnamští obchodníci v prvním patře obchodního domu 
- pí. Boťanská v uličce z Náměstí k Olejné 
- dvě květinářství za obchodním domem 
- Tarta na Nádražní ulici – noviny a drogerie 
- pan Krč na Náměstí – novinový stánek 
- půjčovna videokazet a DVD pod barem Podkova na Náměstí 
 
Služby pro občany:  
- kadeřnictví: na Náměstí paní Štěpánková (jsou zde dvě kadeřnice) 
- kadeřnictví Světlana Morongová ul.Komenského 
- kadeřnictví v budově DPS L.Oborná 
- pedikúra pro důchodce na DPS u zámku pí.Musilová 
- čerpací stanice Mars směrem na Kroměříž 
- opravna automobilů na ulici Nová pan Šebestík 
- zámečnictví a strojní obrábění – Náměstí - pan Jiříček 
- moštárna a vařírna povidel na staré pálenici ČSZ Morkovice 
- nová pálenice zrekonstruovaná z budov bývalého zahrádkářství 
Sokolovna je velmi často využívána k prodeji oblečení i domácích potřeb a dalšího zboží  
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Sázkové kanceláře: 
- v půjčovně videokazet u baru Podkova 
- u Zapletalů na Náměstí 
- v Tartě na Nádražní ulici 
 
Morkovice-Slížany jsou známy svými košíkářskými výrobky a proto uvádím výčet 
místních košíkářů: 
- p. Judas ul.Olejna, 
- p. Procházka, pí. Tlachová ul. Nová, 
- pí. Krejčí, pí. Vlčková a p. Štěpánek ul.Havlíčkova, 
- pí. Pátíková a pan Procházka ul. Nový Svět 
- pí. Ptáčková ul. Svat.Čecha 

Agrodružstvo Morkovice 

Družstvo bylo založeno usnesením ustavující členské schůze ze dne 1.července 1999. Do 
obchodního rejstříku bylo zapsáno dne 29.července 1999. Zakladateli družstva jsou 
výhradně fyzické osoby. 
Převažujícím předmětem činnosti v souladu se živnostenskými listy je rostlinná výroba ( 
obiloviny, olejniny, cukrovka) a živočišná výroba( mléko, výkrm drůbeže), obchodní 
činnost a přidružená výroba - kovovýroba, pomocná výroba ( jatka-výroba opracované celé 
a porcované, chlazené i mražené drůbeže, míchárna krmných směsí, horkovzdušná sušárna 
a nově výroba pletenek z rostlinného odpadu určených na topení). Profesní složení 
pracovníků v roce 2007 : 34 traktoristů, 20 ošetřovatelů dojnic, 2 ošetřovatelé skotu, 4 
ošetřovatelé drůbeže, 30 opravářů zemědělských strojů, 9 pracovníků v přidružené výrobě, 
6 kuchařů, 9 skladníků, 20 hlídačů, 43 THP, 2 řidiči náklad. automobilů, 6 ostatních 
pracovníků rostlinné výroby, 4 pracovníci v kantýnách a výdeji stravy, 4 ostatní pracovníci 
v živočišné výrobě, 15 pracovníků na porážce a porcovně. 

ukazatel  hodnota. 
měrná 
jednotka 

 

rostlinná výroba   
obiloviny 3 421 ha 
cukrovka 107 ha 

krm.plodiny 782 ha 
ostatní 929 ha 

živočišná výroba   
skot celkem 1 401 ks 
z toho krávy  742 ks 

drůbež celkem 64 t 
   sklizeň cukrovky 

 
V uplynulých letech došlo i ke změnám v intenzitě výroby, např.: 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
pšenice (t/ha) 6,28 6,91 6,77 5,70 8,85 7,8 6,9 7,2 
ječmen (t/ha) 3,95 5,85 6,05 5,14 7,34 6,7 6,1 5,1 
cukrovka (t/ha) 62,60 53,60 59,- 57,- 66,1 65,8 64,8 66,3 
užitkovost dojnic l/rok 6 079 6 267 5 938 6 500 7 275 7 908 8 384 8 658 
 
Výměra: 

orná 5 131,29 ha 
louky a pastviny 247,63 ha 
zahrady a sady 34,72 ha 
zemědělská půda celkem 6 422,54 ha 
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Změny v zemědělské politice 
v posledních letech si vyžádaly i 
změněný přístup k podnikatelské 
strategii. Proto v minulých letech 
byla pořízena vlastní pekárna – 
dnes v pronájmu, porážka a 
porcovna drůbeže, síť malých 
prodejen a dealerů, kteří se 
zabývají prodejem opracované a 
porcované drůbeže. Nutností se 
ukázala i potřeba vlastní míchárny 
krmných směsí, kde jsou vyráběny 
krmné směsi pro všechny 
kategorie skotu. 
 
 
 
 

Hanhart Magneton Morkovice 
 
Firma Magneton byla založena roku 1926 v Kroměříži. V roce 1932 byla zahájena výroba 
elektrického příslušenství motorových vozidel. V roce 1958 byl otevřen závod na 
zapalovací systémy v Morkovicích. V roce 1990 byla zahájena privatizace Magnetonu. Do 
konce roku 1995 byl Magneton s.r.o součástí firmy Magneton a.s., a . v roce 1995 je 

ustavena společnost Hanhart 
Magneton s.r.o. Od 1.1.2000 
pracuje společnost pod názvem 
Hanhart Morkovice s.r.o. 
Firma měla v tomto roce 51 až 250 
zaměstnanců, a je dlouhodobým 
českým výrobcem elektro-
příslušenství, převážně pro 
automobilový průmysl. Je 
významným dodavatelem výrobků 
mimo jiné pro Škoda Auto, 
Volkswagen, Tatra, Daewoo Avia, 
Kendrion Binder magnety. 
Výrobní sortiment : rozdělovače, 
zapalovací cívky, zapalovací 
moduly, odpojovače baterie. Za 
tímto účelem nabízí firma volné 
kapacity především v oblasti 

„navíjení“ (navíjení cívek, elektromagnety, relé, transformátory, magneta), 
„kovoobrábění“(lisování, frézování, soustružení, broušení, vrtání), „vakuové zalévání, 
„laserové popisování“(plastových dílů) nebo různé montážní práce na základě požadavků 
zákazníka – zakázková výroba. 
 
 
Morex s.r.o. 
V roce 2007 měla firma 30 zaměstnanců. Přeměnila se z výrobní na obchodní firmu. 
40% obchodní činnosti představuje obchod s materiálem např. pedik, rákos, bambus, 35% 
podíl má obchod se zbožím z dovozu a zbytek náleží vlastní výrobě. 
 
 
Grafiapress s.r.o. 
Tato firma, založená 1.6.1999, měla zpočátku svou výrobu ve Věžkách, v prostorách JZD, 
od ledna 2003 v Morkovicích na bývalé budově Zadrevu a k1. 1. 2008 se přestěhovala zpět 
do Věžek. Firma má 25 zaměstnanců, vyrábí se zde i nadále kartony a krabice z hladké i 
vlnité lepenky, tištěné i bez tisku. Dále speciální obaly a přepravní prvky, plně 
recyklovatelné, nahrazujících dřevěné bedny, vysoce kvalitní vícevrstvou lepenkou 
s nosností až 1 000kg. 

 
nová posklizňová linka v areálu na ul. Komenského 

 
vánoční setkání zaměstnanců v nové výrobní hale 
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Vařírna proutí  
Tato firma má 2 zaměstnance. Zpracovává proutí a vyrábí z něj polotovary- šlem, ráfky, 
atd. ve formě vařené-červené a bílé. Z košíkářských výrobků má největší zastoupení 
výroba dárkových košů, bytových doplňků, atd.. 
 
Farma Štěpánek 
3 vepříny v bývalém JZD ve Slížanech získal J. Štěpánek postoupením pohledávek od 
restituentů a postupně je opravil. Zde ve službách provozuje výkrm vepřů a v rostlinné 
výrobě převažuje pěstování obilovin – pšenice a zrnin - kukuřice. Ve firmě pracují 
3 zaměstnanci. 
 


