Morkůvky
Kraj: Jihomoravský

Okres: Břeclav

Správní obvod: Hustopeče

GPS souřadnice: 48.966129N, 16.862213E

Nadmořská výška: 198 m n. m.

První pís. zmínka: 1350 (672 let)

Počet obyvatel: 513

PSČ: 691 72

Adresa URL: www.morkuvky.cz

O obci
Obec Morkůvky leží zhruba 6 km severně od Velkých Pavlovic a 3 km jižně od Klobouk u Brna.

Historie obce
První písemná zmínka o obci je z roku 1350, avšak osídlení sahá až do doby, kdy se v tomto kraji potulovaly
tlupy lovců mamutů. Archeologické nálezy dokládají řadu pozdějších kultur. V devátém století se v
této oblasti usadili první Slované, ...

Ubytování a restaurace
Chalupa Dibaba je zcela nově zrekonstruovaná venkovská chalupa s uzavřeným dvorkem a rozlehlou zahradou.
V obci je několik obchodů s potravinami, místní pohostinství.

Okolí a příroda
Morkůvky leží v malebném údolí mezi vinicemi, poli a lesy ve Ždánickém lese. Dochovala se tu mozaika
teplomilných šípákových doubrav a panonských dubohabřin. Nejcennější porosty jsou chráněny v
přírodní rezervaci Hrádek.

Současnost obce
Morkůvky mají základní občanskou vybavenost - obecní úřad, knihovna, kulturní dům, kino,
koupaliště, vznikl zde stacionář pro postižené děti Betlém. Ze spolků zde fungují hasiči, myslivci a Sokol.

Sportovní možnosti
Cyklisté se mohou po cestě zlvněnou krajinou s vinohrady u nás zastavit na odpočívadle, které bylo
vytvořeno nedaleko středu obce na území, kde do roku 2006 stál dům. Před nepřízní počasí či
letním žárem se v altánku mohou projíždějící skrýt a třeba se občerstvit.

Památky a zajímavosti
V naší obci se nacházejí i některé zajímavé památky. Nad malou návsí ve směru na Brumovice na
hraně ostrožny se hřbitovem stojí osamělá zvonice z 18. století. Dnes je budova vstupní branou na
hřbitov.
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Doprava
Do obce je možné se dostat autobusovou nebo automobilovou dopravou.

Ocenění obce
Obec Morkůvky získala v roce 2017 ocenění v soutěži Vesnice roku.
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