8. kapitola: hospodářské poměry
Agrodružstvo Morkovice
V roce 2008 bylo v družstvu zaměstnáno 187 pracovníků, kteří pracovali ve střediscích
rostlinné výroby v Morkovicích, Litenčicích, Pačlavicích a Počenicích a ve střediscích
živočišné výroby v Počenicích, Uhřicích, Nítkovicích a Prasklicích. Předsedou představenstva
a vedoucím úseku živočišné výroby byl Ing. Václav Řezáč, místopředsedou představenstva a
vedoucím úseku rostlinné výroby Ing. Josef Uchytil, vedoucí ekonomického úseku Ing.
Libuše Fialíková a vedoucím personálně - správního úseku Ing. Jaromír Stavinoha.
Nejvýznamnější akcí agrodružstva v tomto roce byla rekonstrukce stájí pro skot v Nítkovicích
a Počenicích (celkové náklady byly 12 800 000 Kč) a rekonstrukce posklizňové linky v
Morkovicích (celkové náklady 4 100 000 Kč).
Rostlinná výroba
plodina
osev ha
Pšenice oz.
1735,22
Pšenice jar.
36,08
Ječmen jar.
1000,35
Řepka oz.
231,25
Len olejný
143,42
Hrách setý
77,87
Mák setý
593,74
Cukrovka
160,53
Kukuřice – zrno
354,88

výnos t/ha
8,77
5,93
7,27
3,60
1,56
3,53
1,18
82,81
9,61

Živočišná výroba
Nejdůležitější částí živočišné výroby byl chov skotu zaměřený na výrobu mléka. Celkem bylo
vyrobeno 6 872 850 litrů mléka, průměrná užitkovost tedy činila 23,94 l/ks/den. Na konci
roku 2008 mělo agrodružstvo celkem 787 krav, z toho 500 kusů v Počenicích a 287 kusů
v Nítkovicích. Farma v Uhřicích, která je specializovaná na odchov jalovic, vlastnila 234
kusů.

Hanhart Magneton
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 Morkovice
Morex Morkovice je jednou z největších firem v tuzemsku zabývajících se výrobou
košíkářského zboží. Vyrábí proutěný a ratanový zahradní nábytek, bytové doplňky, dekorační
předměty, kazety na šití, ošatky na kynutí těsta, pultové koše na pečivo, dárkové koše
aj. Významnou část výroby tvoří též zakázkové práce. Mimo výrobní činnost je firma
významným dovozcem ratanového a pedigového materiálu. 40% obchodní činnosti
představuje obchod s materiálem např. pedig, rákos, bambus, 35% podíl má obchod se zbožím
z dovozu a zbytek náleží vlastní výrobě.

Farma Štěpánek
Farma se skládá ze 3 vepřínů v bývalém JZD ve Slížanech. Zde se provozuje výkrm vepřů a
v rostlinné výrobě převažuje pěstování obilovin a kukuřice. Ve firmě pracují 3 zaměstnanci.

