
 
                                                                                                     Demo Mikuláš ing.   III.2012 
Zápis z jednání JZD Chotýš (1952 – 1959)                                                                   VI.2012 
 

 
Zápis 

 
O schůzi členů J.Z.D. v Chotýši konané dne 5. ledna 1953 v hostinci u Urbánků v 8 hod, v. 
 

Pořad. 
1. Zahájení a čtení zápisu z posledních schůzí. 
2. Dovozné od řepy z polí na sklad a rozdělení. 
3. Volba tříčlenné komise pro soupis osiva, cukru 
4. Záhumenky. 
5. Převzetí usedlosti č.2. v Močedníku 
6.  Co s drůbeží ze zabraných usedlostí. 
7. Výmlat luciny. 
8. Žádost Václava Svobody o příděl pole 
9. Nákup chovného dobytka. 
10. Stanovení odměny za půjčování koní ze zabraných usedlostí. 

 
Vyřízení: 

1. předseda Jos.Jansa schůzi zahájil, přítomné přivítal a protože ty byla první schůze v r. 
1953, popřál všem Družstevníkům hojnost zdraví a všeho dobrého v roce 1953. potom 
jednatel přečítá zápisy z posledních schůzi, předseda k jednotlivým bodům podává 
vysvětlení a tím se přešlo k dalšímu pořadu. 

2.  Usneseno,že od dovozu řepy z pole na sklad bude se platiti 3,50 Kčs od 1 q a za 
odvežených 100 q řepy , náleží 1,20 kg cukru. Zbytek se rozdělí stejnoměrně všem kteří 
pomohly se sklizní řepy. 

3. Pro soupis a převzetí osiva k jarnímu setí byla zvolena komise a to títo družstevnicí: Alois 
Fott, Em. Cmíral, a Karel Benák č.5. Jmenovaní převezmou od členů družstva osivo čisté a 
zdravé, dle rozpisu z MN.V. Osivo to se ve vhodné době uskladní na vykázané sypce. 

4. Ti družstevníci, na jejichž záhumenkách je naseti jetel nebo řepka , dostanou pro tento rok 
záhumenku náhradní. Záhumenka pro Frant. Rišlinka byla vybrána na poli Jos. Břečky 
v Ostrovci ve výměre  42 a, zbytek dostane za domkem. O uskutečnění tohoto bodu se 
postarají títo družstevníci.Jos. Jansa, Jindřich Froněk a Jos. Kopecký. 

5. Protože býv.člen družstva Jar. Šplíchal, zemřel a paní je v nemocnici, přebírá družstvo čp.2 
do své správy. Voli a zakrslíci půjdou na dodávku a ostatní dobytek se dá do společného 
stáje. K ocenění půjde člen za N.V., za družstvo Jos.Jansa a Jos. Vedral. Úhrada na 
krmení se dojedná až za přítomností pí. Šplíchalové. 

6.  Usneseno, že slepice ze zabraných usedlostí se dají k Šplíchalovým a paní až se vrátí 
z nemocnice je bude ošetřovat. 

7. Lucina u Koželských se pokud možno co nejdříve vymlátí.Obstará F. Vlachovský. 
8. K žádosti Václava Svobody o příděl stavení parcely, se mu tato ve výměře 29 a přiděluje u 

Močedníka. O jeho vyděleném pozemku zatím nerozhodnuto.. 
9.  Usneseno, aby Jos. Jansa a Jos. Vedral přehlédly u členů družstva nabídnuté kusy 

hovězího dobytka k prodeji. Ty které uznají vhodné, zakoupí pro družstvo. 
10. K dotazu kolik se zaplatí za půjčování koní, ze zabraných usedlostí, odhlasováno 15 Kčs za 

hodinu. 
Ku konci vyzývá předseda všechny členy k vožení hnoje a schůzí poděkováním za účast končí. 
 Zapsal :                                                                                        
Frant. Čechrák 
 

 
 



Zápis 
O schůzi představenstva J.Z.D. v Chotýši konáné dne 10. ledna 1953 v hostinci u Urbánků v 8 
hod. večer, 

Pořad. 
1. Zahájení. 
2. Čtení zápisu z poslední schůze. 
3. Zpráva předsedy z hospodaření v zab.usedlostech. 
4. Vypracování celoročního plánu. 
5. Předpis osevu na běžný rok. 
6. Pí.Balogová žádá o přiděl zahrádky v č. 25. 

Vyřízení : 
1. Předseda J.Jansa přítomné přivítal a schůzi zahájil. 
2.  Zapisovatel předčítá zápis z poslední schůze a ten vzat přítomnými na vědomí. 
3. Předseda  potom oznamuje snůšku vajec od slepic v jednotlivých číslech. Dále zprávu o 

převodu dobytka od Šplíchalů. V čísle 25 je vybrakována 1 jalovice a v č. 9. 1 jal. A 2 krávy, 
v č. 10 , 2 jalovice. Představenstvo se usnáší též na odprodání přestárlých koní a to v celku 
tři kusů. 2 kusy od Belzů a 1 jeden od Sixtů. 

4. K výpomoci s vypracováním celoročního plánu zvolen Jos. Vedral, Jos.procházka, Alois 
Fott a pí Froňková. 

5. Družstvo má pro tento rok naseti a nasázeti : 81 ha pšenice s výnosem 27 m q á ha 
                                                                              33  „  žita                 „       25 „  „     „ 
                                                                              56  „  ječmene         „        27 „  „     „ 

                                                                          6  „  ovsa, 2 máku, 93 ha cukrovky 6 ha 
ranných nebo poloraných brambor, 30 ha pozdních, 1 ha cibule a ½ ha koriandru. 

 
6. K žádostí pí Balogové o přenechání zahrádky vedle chlévu v č. 25 se jí toto k nasázení 

zeleniny přenechává. 
Tím byl pořád schůze vyčerpán předseda děkuje za účast a schůzí končí. 
 F. Čechrák   
   Zapisovatel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zápis 
o schůzi členů J.Z.d. v Chotýši, konané dne 19. ledna 1953, v hostinci u Urbánků v 8 hod.večer. 

Pořad. 
1. Zahájení. 
2. Otázka provozního úvěru. 
3. Školení k výmlatovým garniturám. 
4. Objednávka kuřat. 
5. Zpráva o  stromech u polí. 
6. krmení hov.dobytka v č. 9. 
7. projednání o přestoupení na III.typ ve výrobě živočišné. 

Vyřízení: 
1. Předseda družstva Jos.Jansa přivítal přítomné zvláště zástupce okresu ing.Benedikta a taj. 

Michálka a dal čísti zápisy z posledních schůzi. 
2. Usneseno podati žádost o povolení provozního úvěru na Kčs  145.000. 
3. Za delegáty zvolení: Jos.Jansa, Fott Alois, Čechrák Fran. Č.8, Vl. Froňková, Pokorná 

Pavla, Vlachovský Jan. 
4. Na školení k výmlatovým garnit. Zvolení . Karel Benák č.18. a Frant.Vlachovský. 
5. Usneseno, že se objedná v Kostelecké mlékárně 1000 kuřat na květen 1953. 
6. Na to předseda předčítá dopis , že krajská silniční správa bude obhospodařovat stromy u 

poli podle silnic. 
7. pro krmení hov.dobytka v č. 9. se žádný nepřihlásil, byl proto bod ten odsunut k vyřešení do 

schůze představenstva na 22.I. 
8. Pak se projednávala otázka k přestoupení na III. Typ. V bodu tom pro různé názory 

jednotlivých členů nebyla dosažena shoda a proto i tento bod zůstal nerozřešen.  
 

Zapsal :                                                                                        
F. Čechrák 
    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zápis 
O schůzi členů J.Z.D. v Chotýši která se konala dne 24.ledna 1953 o 15 hod. v host.u Urbánků. 

Pořad: 
1. Zahájení. 
2. Doplnění představenstva a dozorčí rady. 
3. Adaptace budov. 
4. Přijetí závazku. 
5. Odpověď na návrh J. Vedrala z min. schůze. 
6.  Zajištění krmení v Močedníku. 
7. Volné návrhy. 

Vyřízení. 
1. Předseda J.Jansa schůzi zahájil uvítáním přítomných. 
2. Po nastalých změnách v členstvu doplněno a přítomnými schváleno : 

 
Představenstvo:                                               Dozorčí rada: 

            Jansa Jos.          předseda                                Bernadčik Ant.    předseda 
            Vedral Jos.        místopředseda                        Froněk Jindř. 
            Procházka Jos.  jednatel                                   Kopecký Josef 
            Fott Al.                                                             Hozman Ant. 
            Pokorná Pavla                                                   Prkno Jan 
         Vondrák Al. 
          Fott Frant. 
         Hospodářem ustanoven Fott Al. 

3. Vhodné budovy způsobilé pro společné ustájení hovězího dobytka prohlednou kromě 
předsedy, Vedral J., Vlasák Al. Procházka J. a jako odborník přizván bude Svoboda Václav. 

4. Všichni přítomní přijali závazek odpracovati na adaptacích zdarma á 20 hod. Součastně 
usneseno osíti 20 ha jařin křížově. 

5. S odvoláním na návrh J.Vedrala v předchozí členské schůzi jednohlasně schváleno, že títo 
zemědělci do 15 ha jakmile se přesvědčí o výhodách přijetí provozního řádu III.typu mohou 
kdykoliv zpět přistoupítí a každý bude přijat.. 

6. krmení v Močedníku od 1.února až do doby spol. ustájení zajistí Benák Karel č.18. 
7. Navrženo a schváleno v důsledku přijetí III.typu podati žádost o mimořádný příděl jadrného 

krmiva pro veškerý dobytek a koně ustájený u všech členů 
Na okresní konferenci dodatečně navržen Al. Vondrák. 
 
             Zapsal : 
                      J. Vedral 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zápis 
 

O schůzi představenstva J.Z.D. v Chotýši konané dne 30.ledna 1953 v host.p. Urbánka v 8 h. 
večer. 

Pořad: 
 

                                              Zahájení, 
                                              Úvěr 
                                               Převod dobytka, 
                                              Adaptace, 

                                           Celoroční výrobní plán. 
                             Vyřízení: 
1. Předseda J.Z.D. J. Jansa přítomné přivítal a schůzi zahájil. 
2.  a, Úvěr byl členy představenstva bod po bodu prodiskutován a schválen ve výši 445.0000 

Kčs, a navržen ke schválení členské schůzi na 3. února. 
b,   Dále bylo schváleno požádat o úvěr investiční na pračku na brambory zhotovenou Fr. 
Vlachovským. 

3. Dobytek od pí. Šplíchalové byl ohodnocen takto: krávy á 7 Kčs, jalovice 12 Kčs, tele 10 Kčs. 
Proplacení bude až po odvozu na jatka. 

4. Vhodné budovy pro adaptace byly vyhlédnuty.: U Vlasáků na 25 kusů jaloviny 
                                                                              u Procházky 25  kusů      „ 

                                                                                       u Koželských na 50 60 kusů krav 
                                                                                    a v Močedníku na 30 kusů. 

5. Vypracováni celoročního výr.plánu prozatím odloženo. 
6. Bylo usneseno snížit dávky jadrných krmiv v zabraných usedlostech. 

 
 
                                  Zapsal :  
                                            J.Procházka 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zápis  
 

O členské schůzi J.Z.D. v Chotýši konané 3.II. 1953 v hostinci u Urbánků v 8,30 h. večer. 
 

Pořad: 
                                                        Zahájení, 
                                                        Čtení protokolu 
                                                        Úvěr 
                                                         Finanční plán. 
                                                         Elektrika. 
                                                         Celoroční výr..plán. 

1. Předseda Jos. Jansa schůzi zahájil a přivítal členy. 
2. Jednatel předčítá zápis ze schůze minulé, který je vzat přítomnými na vědomí. 
3. Bodem dalším bylo schválení úvěru. A to za prvé investiční na  nákup senometu. Úvěr na 

valník i senomet byl jednomyslně schválen. Za druhé se hlasovalo o schválení provozního 
úvěru na 1. čtvrtletí ve výši 445.000 Kčs, kterýž to obnos byl také bez námitek schválen. 

4. Schválen byl jednomyslně finanční plán na 1. čtvrtletí. 
5. Předseda J.Z.D. se táže v jaké výši vybírat poplatek za spotřebovanou elekřinu 

v zabraných usedlostech, a sám navrhuje aby zaplatili  
                                                                                           pí. Svobodová    165 Kčs 
                                                                                                Koželský        250 Kčs 
                                                                                                Belza              300 Kčs 
                Částka tato byla členy schválena.. 
Předseda dále poukázal na to, že je třeba začít s vypracováni celoročního výrobního plánu. 
K vypracování určeni byli: Vedral Jos., Alois Fott, Procházka Jos.,a pí Froňková. 
Po vyčerpání programu byla volná debata, po níž předseda poděkoval za účast a schůzi ukončil 
 
Zapsal :  
                                            Procházka Jos. 
 
Zápis o schůzi představenstva J.Z.D. v Chotýši, konané 24.II.1953 v hostinci u Urbánků v osm 
hodin večer . 

Pořad: 
 
                                                             Zahájení, 
                                                             Čteni protokolu z minulé schůze, 
                                                             Smlouva s S.T.S. 
                                                             Odvoz šámy. 
                                                             Prodej koně a mletí. 
Předseda J.Jansa schůzi zahájil a přivítal přítomné. Zapisovatel předčítá zápis z minulé schůze, 
který je vzat přítomnými členy představenstva na vědomí.. 
Dalším bodem bylo zadání prací S.T.S., asi takto  
orba dle potřeby, 40 ha k řepě, smykovat, kultivátorovat a 1 x vláčet. 50 ha k jařinám smykovat. 
Sekání vazačem 88 ha, dále 45 ha střední orby, 40 ha hluboká orba, 60 ha podmítky, 20 ha 
vyorávání řepy. Odvoz řízků bude proveden auty. 
Bylo ujednáno provést odvoz šámy traktory ve středu 25.II.1953 pro J.Z.D. a dle možností též 
členům. 
Bylo usneseno prodati 1 starého koně z č. 9. 
J.Z.D. dá semlít 2 q žita a 1 q pšenice. 
J.Z.D. přenechá z č. 9. 1 husu A. Bernardčíkovi a husáka J.Fottovi, kteří drůbež vráti družstvu v té 
váze kterou převzali v době až se bude dodávat na kontingent. 9 kg   
Zapsal :  
                                         
                Jos. Procházka  

 



Zápis o schůzi představenstva a dozorčí rady J.z.D. v Chotýši, konané dne 10 března 1953 
v hostinci u Urbánků. 
Předseda J.Jansa schůzi zahájil a přivítal přítomné. 
Zapisovatel přečetl zápis předcházející ,který byl přítomnými členy schválen. 
Dalším bodem bylo čtení došlé pošty. 
Prvním přípisem bylo jmenování dvou traktoristů. Prozatím byl jmenován jeden a to Froněk Lad. 
Dále bylo schváleno přenechat pšenici na setí členům za výměnu. Bylo ujednáno aby Kukla Oldř. 
A Jos.Sixta upravili chlév u Belzů na prasata a kurník na slepice a kuřata. Po adaptaci kurníku 
budou slepice z Močedníka a z č. 25 soustředěný v č. 10. Bylo usneseno aby členům J.Z.D. kteří 
mají koně a pracují s nimi bylo vydáno po 50 kg melas.krmiva. jsou to členové Břečka J.,Vedral J., 
Vlasák Al.,Procházka Jos., Kopecký J., krmivo je zdarma. Naposled předseda přečíta přípis 
O.N.V., že družstvo nesmí prodávat stavební parcely, těm zájemcům kteří nemají povolení ke 
stavbě vydané O.N.V. 
Předseda poděkoval za účast a schůzi skončil. 
 
Zapsal : Jos. Procházka 
 
Zápis o schůzi představenstva J.Z.D. v Chotýši konané dne 20.III.1953 v hostinci u Urbánků v 8. 
hod. večer. 
 
Předseda J.Jansa schůzi zahájil a přivítal přítomné. Jednatel přečetl zápis ze schůze 
předcházející a u bodu 4. byl učiněn dotaz na přítomného Oldř. Kuklu jak jsou daleko s úpravou 
prasečníku a kurníka u Belzů a ten oznámil, že slepice se budou moci soustředit v utery tj. 24.III. 
do připraveného kurníku. Pro prasata  budou kotce také téměř hotovy. 
Dále předseda oznamuje, že jsme dostali příděl 20 q sena ve Skalici. Seno se odveze v pondělí. 
Dále družstvo převezme od J.Břečky do stavu 1 prase – krmníka, na kteréžto prase družstvo 
zažádá o povolení porážky, součastně s krmníkem družstva, aj. Břečkovi jeho prase přenechá pro 
jeho potřebu. 
Představenstvo se dále usneslo, aby byla  svolána členská schůze na neděli 22.III. za účelem 
přijmutí členů, kteří si podali přihlášky. Předsedovi bylo dáno za úkol aby schůzi členskou svolal. 
                    Jos. Procházka 
                              jednatel 
 
 
      Zápis o schůzi představenstva J.Z.D. v Chotýši konané dne 26.III.1953 v host.u Urbámků v 8 h.večer. 
 
    Předseda J.Jansa schůzi zahájil a přivítal přítomné. Po přečtení zápisu ze schůze minulé bylo přikročeno 
k bodu 1. a to: Předseda J.Jansa předčítá dodávky rostlinné a živočišné výroby pro J.Z.D.pro hospodářsky 
rok 1953. 
Bodem dalším bylo aby řízky ve váze 41‘- q a sláma 40,20 q přebrané od pí.Šplíchalové byly ji zaplaceny 
v době co nejkratší, za běžnou úřední  cenu. 
Předseda J.Z.D. dále navrhuje, aby byla navržena kandidátka představenstva a dozorčí rady , ale 
představenstvo se usneslo v plném počtu, aby oba výbory byly voleny přímou volbou z pléna při výroční 
členské schůzi konané dne 28.III.1953. 
Dalším bodem byla žádost předsedy J.Z.D. aby mu bylo proplaceno 5 l benzínu, který projezdil pro potřeby 
družstva. Žádost jeho byla kladně vyřízena a pokladník mu částku 215 Kč proplatí. 
Přítomný Ryšlink Fr. Žádá o vyjádření, smí-li volně používat záhumenky ve výměre 4 arů u svého domu. 
Představenstvo se usneslo aby záhumenku osetou vojtěškou sklízel a mohl záhumenky volně užívat, 
případně i oplotit.  
 
 
                    Jos. Procházka 
                              jednatel 
 
 
 



                                                                             Zápis. 
 
O členské výroční schůzi J.Z.D. v Chotýši, konané dne 28. března 1953 v hostinci u Kulhánků 
v 8.h.večer. 
 
Pořad:       Zahájení 
                 Přivítání přítomného zást. okresu. 
                 Volba zapisovatele. 
                 Zpráva předsedy o činnosti J.Z.D. 
                 Přijímání nových členů. 
                 Bilance. 
                 Celoroční výrobní plán. 
                 Smlouva s S.T.S. 
                 Volby. 
                 Diskuse. 
                Závěr. 
 
Předseda J.Z.D. Jansa schůzi zahájil a přivítal přítomné a zvláště zástupce O.N.V. J. Michálka a 
S.T.S. J. Fotta. 
Zapisovatelem zvolen byl Jos. Procházka. 
Ve zprávě předsedy o činnosti družstva, předseda přednesl jak družstvo hospodaří a stav polních 
prácí je asi takovýto: zaseto 35 ha žita, 77 ha pšenice, 54 ha ječmene, 2 ha máku, ½ ha cibule ,2 
ha brambor. 
Dále se přistoupilo k přijímání členů do J.Z.D. 
Přijmutí byli : Procházková M. č. 13. procházka Fr., Sedláčková An.,Čechrák Fr., č.8. Močedník, 
Drahorádova Anna, Littman Alois. 
Ve zprávě o finančním hospodaření družstva pí účetní Froňková přečetla jak družstvo hospodaří a 
že k 1.I.1953 mělo družstvo schodek 32.000 Kčs     
Celoroční výrobní plán není dosud vypracován, ač bylo již několikrát poukázáno, na nutnost 
dohotovení. 
Předseda oznámil v jakém rozsahu byla uzavřena smlouva s S.t.S. a přítomný zástupce S.t.S. Fott 
na podkladě uzavřené smlouvy oznámil jakého finančního nákladu si práce tyto vyžádají. Jarní 
práce 90.390 Kčs, žně 54.600 Kčs, podzimní práce 119,-.865 Kčs. 
Bodem následujícím byly volby: 
Zvoleni byli a přítomnými členy schváleni : 
Představenstvo:   předseda               Fott Alois    
                            místopředseda      Vedral Josef    
                            jednatel                 Procházka Josef    
                            pokladník              Kukla Oldř.   
                           členové představ. : Pokorná Pavla, Janoušková R.,Benák Karel, Jansa Jos.   
                                                          Břečka Jos.  
Revizní komise : 
                                   Fott Frant.        předseda  
                                   Hozman Ant.   místopředseda 
                                  Čechrák Fr. 
                                   Kopecký Jos. 
                                   Bierdnarčík Ant. 
                účetní         Froňková Vlasta 
             skladník        Vlachovský Jan 
Vedoucí živočišné výroby                   Littman Alois 
       „       rostlinné výroby : Pokorná Pavla, Vaněk Karel, Sixta Jos. 
V závěru promluvil zástupce okresu Michálek, který poukázal na to, že jenom společnou a 
usilovnou prací všech členů družstva lze dosáhnout uspokojivých výsledků. 
 Po projevu nově zvolený předseda poděkoval za účast a schůzi ukončil.  
                                                                                                   zapsal : Jos. Procházka 



      Zápis o členské schůzi J.Z.D. v Chotýši konané 14.4.1953 v hostinci u Urbánků v 8 h. večer. 
 

Program. 
 
                  Zajištěni sadby brambor 
                  Provedení zabíječky 
                  Zápůjčka na adaptace 
                  Záloha J. Prknovi. 
 
Vyřízení. 
     Předseda J.Z.D. Al.Fott přivítal přítomné a schůzi zahájil. 
      Bodem prvním bylo oznámeno kolik kdo má dávat brambor na sadbu a hned zjištěno kolik jich 
od každého lze očekávat a chybějící množství bude zakoupeno od H.D. na protidodávku. Sadba 
bude u každého hospodářem družstva J. Vlachovským převážena. 
 za II.  Zabíječka bude provedena v pátek 17.IV. 1953 a provedou ji Littman Ol. Kukla Oldř., Jansa 
Jos., 
Bodem třetím bylo schválení zápůjčky od „ Investiční banky v Praze na adaptace kravina.Zápůjčka 
byla všemi přítomnými 27.členy jednomyslně schválena v plné výši 65.000 Kčs.  
    Bodem posledním byla žádost Jar. Prkny o poskytnutí zálohy za práci. Jako důvod uvádí 
nedostatečné finanční zajištění pro svou rodinu. Byla mu schválena záloha ve výši 2.500 Kčs. 
 
                                                                                                             zapsal : Jos. Procházka 
 
 
     Zápis o členské schůzi J.Z.D. v Chotýši konané dne 18.4.1953 v hostinci u Urbánků 
v 8.h.večer. 
 

Program. 
               Výsledek zabíječky a naložení s ní 
               Krmení pro koně. 
               Krmení dobytka u Koželských. 
 
   Předseda J.Z.D.- J.Fott schůzi zahájil a přivítal přítomné. 
   Oldř. Kukla oznamuje výsledek zabíječky a to : Živá váha prasete kol. 200 kg, mrtvá váha   ( 
vážil hospodář Jan Vlachovský) 168 kg. 
Z toho bylo vyrobeno : 27 kg tlačenky která byla zdarma rozdělená po ½ kg na každou rodinu 
v obci. 45 kusů plechovek á 1 kg, 
            22 kg masa bylo vráceno členům jež zapůjčili pro traktoristy, 7 ½ kg sádla dodávka,   8 kg 
sádla se rozprodalo družstevníkům kteří nezabíjeli. …. Kg sádla se vrátilo členům jež jej zapůjčili 
pro traktoristy. Škvarku zbylo kg …., sádla zbylo kg ….. 
jelikož družstvo nemá vhodnou místnost na uskladnění sádla a plechovek byl požádán Al.Littman 
u kteréhož to člena se zabíječka prováděla, aby sádlo a konservy u něho mohly býti uskladněny. 
Návrh tento byl ze strany členů  J.Z.D., tak i p.Littmana kladně přijat. 
     Bodem dalším byla žádost členů o krmivo pro koně. Bylo schváleno aby na každý 1 pár koní 
bylo vydáno 50 kg melasového krmiva. 
   Předseda dále oznamuje, že družst. Froněk Jindř. A Fott Fr. Nebudou již od 1.5.1953 krmit 
dobytek v č. 25. tak aby se dva členové dobrovolně přihlásili. Jelikož se nikdo z přítomných 
nepřihlásil, předseda oznámil, že bude svolána ještě jedná schůze a nepřihlásí-li se nikdo, že 
bude započato s krmením tak, že by vždy dva členové krmili určitou dobu a byli by vystřídání 
dalšími. 
   Na konec předseda oznamuje, že p. Krupička žádá o svolení, aby si mohl obdělat pole 
v rokličkách.  S jeho žádosti byl projeven všemi členy souhlas. 
 
   Tím byl pořad schůze vyčerpán a předseda děkuje za účast a schůzi končí.. 
Zapsal : Jos. Procházka 



     Zápis o členské schůzi J.Z.D. v Chotýši konané dne 29./IV.1953 v host.u Urbánků v 8.h.večer. 
 
   Předseda J.Z.D. Al.Fott přivítal přítomné a schůzi zahájil. 
   Bodem prvním bylo zajištění krmení v č. 25.. jelikož se nikdo z členů družstva nehlásil 
dobrovolně, předseda oznamuje, že jestliže nikdo nenastoupí od 1.5.1953 krmit ,oznámí tuto věc 
O.N.V. 
   Bodem dalším bylo určení 4.členné komise na rozdělení trávy. Do komise byli určeny tito 
členové. Vlachovský Jan, Čechrák Fr., Pokorná Pavla, Jansa Jos. 
   Dále byla volba inseminačního asistenta a agronoma.. Inseminačním asistentem zvolen byl 
Littman Alois. Agronomem zvolen byl Jansa Josef. 
   Panu Urbánkovi bylo povoleno aby si mohl obdělat zbytek pole nad záhumenkou pí. Beranové. 
 
   Po živí diskusi trvající 1 hod. předseda družstva děkuje za účast a schůzi končí. 
 
 
Zapsal : Jos. Procházka 
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zápis o schůzi členů J.Z.D. v Chotýši, konané dne 4. května 1953 v hostinci u Urbánků 
v 8.h.večer. 
 

Program. 
1. Rozdělení trávy. 
2. Žádost o zálohu na osetou řepu. 
3. Umístění kuřat 
4. Dojení v č. 25. 
5. Schválení dosavadních hranic H.T.U. 
6. Sekání vojtěšky a zelené krmení. 
7. Obdělání řepy. 
8. Vrácení omylem vybraných peněz na konto Jar. Koželského. 

 
 
 Předseda J.Z.D. Alois Fott přítomné přivítal a schůzi zahájil. 
   Jednatel přečetl zápis ze schůze minulé, který byl vzat všemi přítomnými členy na vědomí. 

1. J.Jansa oznamuje jak byla rozdělena tráva a hned při tomto prvním bodu bylo několik členů 
nespokojeno s přidělenou ji travou a došlo dokonce i k hádce mezi některými členy. 
S přidělením to zůstalo tak jak to pověřená 4.členná komise (komise) na dílce rozdělila.   

2. K bodu druhému, bylo usneseno všemi přítomnými členy J.Z.D. v Chotýši požádat cukrovar 
v Kouřimi o zálohu v 10% částce na osetou řepu cukrovku. Žádost bude vyřízena 
nejpozději do 5.května t.r. předs. J.Z.D. Al.Fottem. 

3. Dále předseda oznamuje, že budou družstvu dodány v několika dnech kuřata a že  není   
      doposud kde je umístit a sám dává návrh aby byla zabraná chalupa pí. Březinové            
     (parag. 55) na zřízení drůbežárny. Jelikož jiný návrh nebyl, byl tento uznán za    
      nejvhodnější a schválen. 
4. Předseda dává hlasovat zdali všichni členové jsou pro zachování H.T.U. v nynějších   
      hranicích jmenovitě zda souhlasejí aby hranice s Dobrým polem zůstaly tak jak byly    
      utvořeny při H.T.U. Všichni členové souhlasí s provedenou již H.T.U. 
5. Předseda žádá družstevnice, aby se přihlásili nové dvě členky na dojení krav do č. 25. a 

říká, že dokud nebude porozumění u členek, aby se zapojily do dojení, že na 
samozásobení mléko vydávat nebude. Bod tento nebyl vyřízen. 

6. Jelikož někteří členové nemají ani řízky pro dobytek, žádají aby mohli sekat jetel na zelené 
krmení. Ale protože se nedošlo k žádnému závěru zůstal tento bod nevyřešen. 

7. Také tento bod  v němž se mělo projednat obdělání řepy zůstal úplně nevyřešen. 
8. Podle přípisu „ Statní spořitelny“ byly omylem vybrány peníze za jalovici Jaroslavu 

Koželskému, jako by patřily Josefu Koželskému a již vyplaceny družstevníkům za podzimní 
práce. Protože se jedná o peníze Jar. Koželského bylo rozhodnuto aby „Statní banka“ 
žádanou částku poukázala na konto jmenovaného. 

 
Tím byl pořad schůze vyčerpán a schůze jež měla rušný průběh ukončena. 
 
Zapsal : Jos. Procházka 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zápis. 
 
 
O schůzi představenstva J.Z.D. v Chotýši konané dne 21.května 1953 v host. U Urbánků v 9 h. 
več. 
 
   Předseda J.Z.D. Alois Fott schůzi zahájil a přivítal přítomné. 
    Jako bod první bylo svod dobytka. Předseda oznamuje, že dobytek má být sveden během 
několika příštích dnů a navrhuje aby se utvořila 3 členná komise , která by prohlédla chlívy do 
kterých by se dobytek nechal umístit. Komise se neutvořila a bod tento zůstal nevyřešen. 
   Dále : pí. Ryšlinková žádá aby byla vystřídaná v chovu kuřat jinou členkou. Jako důvod uvádí, 
že byla napadena pí. Beranovou, která jí vyčítala, že se u kuřat válí. Předseda ji řekl aby si 
sehnala za sebe náhradu, že prozatím se nikdo nepřihlásil. 
   Dále S.T.S. oznamuje, že budem-li chtít na sečení kombajn je třeba uzavřít smlouvu. Přítomný 
brigadýr S.T.S. J. Fott poukázal na velké výhody a přednosti při sečení kombajnem,ale 
představenstvo odmítlo kombajn a usnesení bylo, že budem spokojení když nám S.T.S. poseče 
včas všechno vazači. 
   Tím byl program vyčerpán a schůze skončena. 
          Zapsal : Jos. Procházka 
 
 

Zápis. 
 

O schůzi členů J.Z.D. v Chotýši konané dne 28.5.1953 v hostinci u Urbánků v 8. h. večer. 
 
Pořad  : 

1. Zahájení. 
2. Čtení zápisu. 
3. Přijímání členů 
4. Panu Belzovi zaplatit za krmení prasat. 
5. Svod dobytka. 
6. Elektriku do č. 11. 
7. Přeložení polštářů pro koně. 
8. krmení dobytka v č. 25. 
9. Vlachovský Fr. A paní žádají o propuštění z J.Z.D. 

   Předseda družstva Fott Alois schůzi zahájil, přivítáním přítomných členů družstva a dal přečíst 
zápis ze schůze poslední. 

1. přítomnými členy družstva byli za členy přijmuti : Březina Frant., Březina Jar., Čechrák 
Frant., Koželský Jar., Cmíralová Bož., Havlík Boh. 

2. Pan Belza žádá o plat za krmení prasat. Schváleno bylo aby mu pí. Froňková vypočítala 
plat dle normy a peníze aby mu byly vyplaceny z místních peněz pokladníkem. 

3. pro svod dobytka byla určena komise ze členů : Drahorád Jos., Vedral Jos., Littman Al., 
Procházka Jos., kteří by prohlédli a navrhli vhodné chlévy pro společné ustájení dobytka. 

4. Bylo usneseno aby elektrika do č. 11. pro chov kuřat byla zavedena stabilně. 
5. Členové J.Z.D. jež mají koně doma, žádají aby družstvo dalo pro koně přeložit polštáře. 

Schváleno bylo, že družstvo od přeložení zaplatí, protože koně pracují pro společný účel. 
6. Předseda oznamuje, že 31.5. končí krmení dobytka v č. 25 dosavadní dvojice Vondrák Al. 

A Drahorád Jos, kteří krmili již měsíc a aby se přihlásili nový dva členové družstva. Během 
schůze se nikdo nepřihlásil. 

7. Vlachovský Frant. A jeho manželka žádají aby byli propuštěni z J.Z,D.. Přes to, že o tomto 
bodu byla rozvinuta dosti dlouhá diskuse, zůstal tento bod nevyřízen. 

 
Tím byl program vyčerpán a schůze ukončena. 
Zapsal : Jos. Procházka 
 



Zápis 
 

Ze schůze členů J.Z.D. v Chotýši konané dne 29.6.1953 v hostinci u Urbánků v 8.h.večer. 
 
                                  Pořad  : Svod dobytka 
                                               Přijetí členů kteří podepsali III.typ. 
   Předseda  J.Z.D. Fott Alois přivítal přítomné členy a zástupce O.N.V. Strnada a Zelenku a 
schůzi zahájil. 
   Předseda nejdříve předčítá listinu členů kteří podepsali, že jsou pro svod dobytka a oznamuje, 
že nejen muž ale i jeho manželka a ma-li starší děti musí se statí členy J.Z.D. O každém členů 
bylo jednáno a všichni jež souhlasí se svodem dobytka byli přijmut jako žádní členové J.Z.D. 
   V projevu J. Strnada jenž upozornil, že nebude-li do žní společně ustájen dobytek budou 
družstvu zvýšeny kontig, že budou musit členové doplácet na osiva, na hnojiva a také doplácet 
strojně traktor. Stanici. Po uvážení těchto okolností bylo učiněno toto usnesení : do utery 7./7. 
1953 oznámit O.N.V. do kterých stájí se bude svádět dobytek. 
 
Tím byl pořad vyčerpán předseda děkuje za účast a schůzi končí. 
 
Zapsal :  
                          Jos. Procházka  
 
 
                                                                        Zápis 
 
   Ze schůze členů J.Z.D.v Chotýši, konané dne 10./8. 1953 v host. U Urbánků v 8. h. večer 
 
 
    Předseda J.Z.D. Fott Alois schůzi zahájil a přivítal přítomné. 
    Bode,m prvním bylo složení funkce hospodáře Janem Vlachovským, který po vysvětlení celého 
nedorozumění ve své funkci hospodáře J.Z.D. zůstal. 

2.   Bierdnarčík Ant. žádá, aby mu bylo necháno na dokrmení 1. prase asi ve váze 50 kg.      
Přítomní členové souhlasí aby mu bylo ponecháno. 
1. Kopecký Jos. žádá aby si mohl přivést asi 2 –3 fůry žita na dlouhou slámu k opravě střechy. 

Bylo usneseno aby žito vybral a přivezl. 
 
Po dlouhé diskusi předseda s poděkováním schůzi ukončil. 
 
 Zapsal :                           Jos. Procházka  
 
                                                                                                              
 

 
Zápis  

 
O schůzi představenstva J.Z.D v Chotýši, konané dne 3.9. 1953 v hostinci u Urbánků v 9.h.večer 
    Předseda J.Z.D. Al. Fott schůzi zahájil a přivítal přítomné členy představenstva. 
Jako bod první oznámil, že sklizeň máku byla dobrá, kontigetn, že se splnil a ještě zbyl na 
rozdělení pro členy J.Z.D. bylo navrženo aby se družstevníkům nechal mák po 5 kg a 
nedružstevníkům kteří pomáhali družstvu při žních a jiných pracích po 3 kg. Tato množství byla 
členy představenstva schválena. 
   Dále předseda J.Z.D. připomíná, že je třeba začít se sečením luk. Bylo rozhodnuto aby  se louky 
posekaly  a společně usušili a pak rozvážili na všechny koně stejným dílem.  
Zapsal :  
                          Jos. Procházka 



Zápis  
 

O členské schůzi JZD v Chotýši konané dne 21.IX.53 za účastí 14. členů 
 
     Pořad jednání. 
a/  zahájení 
b/  volba nového představenstva JZD a rev. Komise 
c/  schválení rozdělení zásob krmiv 
d/  vyloučení členů, kteří nedodržují vzorové stanovy JZD a odmítli setrvat nadále v JZD a   
     provést svod dobytka do společných stájí 
e/  rozsah a postup prací v JZD. 
Po zahájení schůze bylo přikročeno k volbě nového představenstva JZD. Po delší diskusi byl 
zvolen           předseda                Fott Alois 
             místopředseda                Benák Karel 
                        jednatel                Fottová Marie 
                  pokladník                Procházka Josef 
                     skladník               Vondrák Alois 
              členové před.               Břečka Josef 
                                                   Šplíchalová Božena 
Revisní komise :                      Fott František 
                                                 Pokorná Pavla 
                                                 Drahorád Josef 
                                                 Biernarčík Antonín 
 
Vedoucí  polní skupiny : Pokorná Pavla 
        „     živ.         „       : Fott František 
Všichni nově zvolení členové svoje funkce přijali, slíbili, že je budou vykonávat poctivě a 
svědomitě pro rozvoj JZD. 
Členská schůze schválila návrh vypracovány ONV na rozdělení zásob jadrných krmiv a to :  
Z celkové zásoby 704 q krmiv, bude ponecháno JZD 223 q , tj. průměrně 108 kg na 1 ustájený kus 
dobytka. 
Zbytek bude rozdělen v soukromě hosp. rolníkům podle ha výměry. Vzhledem k tomu, že je JZD 
poměrně hovězím i vep. dobytkem na cel. výměru půdy, značně předimenzováno, bude nutno 
nevýkonný dobytek, ihned odsunut, neb jinák by mělo JZD nedostatek krmiv, i když počítá 
s přídělem ONV. 
K otázce vyloučení členů JZD, kteří při pohovorech ze zástupci ONV, jasně prohlásili, že nemíní 
setrvat v JZD a doposud nikdo nepodal písemnou odhlášku, že přestává býti členem, rozhodla 
členská schůze aby byli pro nedodržení vzorových stanov a pro narušování pracovní morálky 
z JZD vyloučeni. Všem jednotlivcům budou zaslány výměry s poukazem, na toto rozhodnuti. 
V postupu polních prací se členská schůze usnesla. A pověřila předsedu JZD, aby ihned učinil 
objednávku seťové ozimé pšenice na protidodávku u HD, a to na celkovou výměru 16 ha. 
Dále se usnesla, aby střední orbu k ozimům provedla STS, jelikož potahy by veškeré práce 
nezvládli. Pokračovat urychleně s vyorávkou brambor, aby mohla býti včas započato se sklizni 
řepy. 
Členská schůze žádá ONV ref. IX, aby vyslal účetního poradce SB, který by provedl za účasti 
dosavadního účetního, přesné vyúčtování společného hospodaření, dřívějšího JZD, aby v této 
věci mělo nové JZD naprosto jasno a mohlo členům JZD vyplácet zálohy na PJ a vést samostatně 
veškeré finance JZD. Toto je nutno provést urychleně 
Ku konci pak předseda JZD nanesl, že pracovní morálka všech členů se musí podstatně zlepšit. 
Vedoucí polní skupiny nebude každý den obcházet jednotlivé družstevníky a žádat je , aby 
nastoupili do práce. Družstevníci si musí uvědomit, že sami musí míti zájem o včasné provedení 
všech daných úkolů. 
Jedině tak se zlepší pracovní morálka a celá zodpovědnost, nebude pak pouze na předsedovi 
JZD, ale na každém jednotlivci, což pomůže celému JZD k lepšímu hospodaření a plnění daných 
úkolů. 



Fott Al.   
                                                         Zapsala    
                                                                      Fottová Marie 
                 
                                                                      
                                                                    Zápis 
                     
                  ze schůze představenstva JZD v Chotýši konané dne 1.X.53 
  
Pořad jednaní  

1. Dotaz z nemocnice na p. Kuklu, zda je členem JZD. Bylo usneseno aby pí. Kuklová vydala 
místopřísežné prohlášení, že svedu dobytek do společných stáji. (aby JZD platilo léčení). 
Pí. Kuklová se dostavila osobně a říká, že se musí dohodnout s manželem, který navrhuje, 
aby si ponechali 2 krávy (1 krávu mají nad plán) . 

2. Zpráva skladníka Al. Vondráka o dod. brambor, dodáno 197 q do dnešního dne. Předseda 
s. Fott oznamuje, že se zítra bude sít žita – všemi členy schváleno. Byl přečten a 
prodiskutován domácí řád členů JZD.                                                              Bylo 
usneseno, že soukromníci krmí družstevní kukuřici, bylo usneseno aby MNV vypracoval + 
vyhlášku o zákazu sekaní kukuřice.                                                           Tímto pořad 
vyčerpán a schůze skončena. 

 
                                                                                                      Zapsala Fottová M. 
+  Bylo projednáno o přidružené výrobě JZD – kovárně – na projednání bude podán návrh členské 
schůzi. 
 
                                                                                                                 Fott Al. 
 

Zápis 
 

Ze schůze představenstva JZD v Chotýši, konané dne 8.X.51. 
 

1. Ze společného mletí JZD zbylo 226 známek na chléb, bylo usneseno, aby známky byly 
rozděleny na každého člena JZD (8 známek). 32 známek bude dáno pí. Čechrákovy, 
jestliže protidodávkou dá 100 kg žita. ( 10 známek pro potřeby JZD) (24 členů).  

2. Z družstevních zahrad bylo načesáno 350 kg, usneseno aby byly rozdělený na každého 
člena JZD. P. Procházka a pí Šplíchalová,p. Břečka, p. Vondrák se podílu zřekly ve 
prospěch druhých členů. P. Vondrák žádá náhradou mak 10 kg,takže vyjde na člena 23 kg 
jablek. 

3. Usneseno, že bude započato s vyoráváním řepy nejdříve za Močedníkem, řepu vyorá STS, 
družstevnice řepu shází a osekají akordem. 

4. P. Kukla Old. Prohlásil , že se členem JZD nestane. 
5. Nedružstevníkům, kteří pomáhali při vybíraní brambor bylo necháno 

           p. Krupičkové             4 q brambor 
           p. Hladíková               4 q       „ 
           p. Littmanová             2 ½  q  
           p. Sedláčková             3 ½ q    „ 
           p. Balogová                75 kg 
           p. Zoubková               75 kg 
6. Na základě jednání s fa Kovoslužba, napájecí zařízení zav. Přelouč, bylo usneseno, aby byla 
učiněná objednávka napájecího zařízení pro č.p. 25 ( napájecí zařízení i s prací montérů bude 
v ceně 2.481 Kčs). 
Fott Alois                                                               zapsala Fottová Marie 
 
 



Zápis ze schůze členů JZD v Chotýši konané dne 20.X.53. 
 

1. Pí Sedláčková přestává krmit kuřata, prozatím je krmí pí Fottová a Vosecká, po skončení 
řep. Práci převezme trvale krmení pí Drahorádova – jednomyslně schváleno. 

2. Jednomyslně schváleno aby inseminační poplatky, zaplatilo JZD, za krávy převzaté od 
členů JZD za druhé pololetí. 

3. P.Kukla a p. Hozman žádají o přijetí za členy JZD, jednomyslně usneseno, aby přijmuti 
nebyli. 

4. U Svobodu je zabavená pračka a ždímačka a šicí stroje – usneseno aby pračku si 
zakoupilo JZD pro potřeby všech členů ( šicí stroj – budou li mít jednotlivý členové zájem). 

5. P. Havlík žádá o krmivo – usneseno, že krmení mu bude vydáno proplatí- li je úřední cenu, 
jelikož žádné osivo nedal. 

6. Schváleno. Požádati o úvěr na základní stádo.( nadkontingentní skot – v částce Kčs 10.000 
) 

7. Usneseno aby občané, kteří bydli v bytech, které jsou majetkem JZD, platili nájem ( výše 
nájemného se zjistí úředně). 

 
Zapsala    Fottová Marie 
                Fott Alois         
 
 
 
 
Zápis ze schůze představenstva JZD v Chotýši, konané dne 12.XI.53 
 

1. Usneseno, bude-li družstevníkům jednotlivým přenechána z družstevního chovu prase, za 
cenu 10 Kčs za 1 kg ( bude-li družstevník požadovat druhé prase zaplatí normální kupní 
cenu) 

2. Usneseno, aby družstevnicím byla proplaceno 300 Kčs za 1 ha ( sházet a okrájet) řepu ( 25 
jednotek). 

3. V družstevním chovu kuřat je nadbytek kohoutku, usneseno aby byli družstevníkům by 
ponechány za cenu 5 Kčs za kus. 

4. Usneseno, aby byl zřízen kontrolovány chov slepic, a byli objednány to aukční kohouty. 
5. Účetní p. Lukšík s. usneseno aby p. Lukšíkovi bylo necháno 5 q brambor, proti hotovému 

zaplacení( cena prodejní) 
6. Usneseno, aby byla traktoristům, Svobodovi a Froňkovi proplaceno každému 50 Kčs za 

pomoc při dovozu řep.řízků                                                                  
7. Družstevníkům p. Šplíchalové pí. Holubové, pí. Pokorné P., kteří nemají krávy, nebyly jim 

dány řízky ( budou jim proplaceny v penězích – prodejní cena) – ostatním družstevníkům 
bylo ponecháno 30q řízků. 

8. Usneseno, aby účetnímu p. Lukšíkovi bylo jako námezdní  sile od 16,9,53 vyplaceno 500 
Kč      měsíčně netto. 

 
Zapsala     
       Fottová Marie                          Fott Al. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zápis  
       Ze schůze předst. JZD v Chotýši konané dne 7.XII. 53. 
 

1. Učiněná objednávka řemesl. Potřeb pro r.54 – účetní učinil jmenovitou objednávku. 
2. Je rozbitý pařák na vaření brambor, bude dán do opravy, v případě, že bude pařák dodán a 

za opravu značná suma , bude zakoupen nový. 
3. Po vysvětlení nedorozumění, prohlašuje družst. P. Břečka, že prasnice, kterou má doma, 

dá do společného ustájení. 
 
                Fott Al.                               Zapsala 
                                                                           Fottová Marie 
 
Zápis , ze schůze před. JZD v Chotýši, konané dne 19.XI.53 
 
 

1. Usnesen, aby byla  zabita prasnice, která není užitková, maso a sádlo bude rovnoměrně 
rozděleno mezi družstevníky. 

2. Členům JZD, Holubová,Pokorná, Šplíchalová, kteří nedostali řízky, bude proplaceno, každé 
100 Kčs 

3. usneseno, aby skočné od aukčního kance, kterého chová JZD bylo 50 Kčs 
  

. Zapsala                                                                                     Fott Al.                                
             Fottová Marie 
 
Zápis  
           Ze schůze představenstva JZD v Chotýši, konané dne 17.XII.53 
 

1. Jelikož je dod.vepř.maso pro r.53 splněna, bude rozděleno maso a sádlo  z prasete, které 
si zlomilo nohu mezi jedn. družstevníky.  

2. Usneseno, aby byla zakoupeno 10 kos do sekaček. 
3. Byly projednány normy v rostlinné výrobě pro r.54 a usneseno pokračovat dne 22.XII.53. 

 
  Zapsala                                                                                      
             Fottová Marie                Fott Al.       
 
    Zápis ze schůze představenstva JZD v Chotýši konané dne 22. XII.54   (53)                  
 

1. Byly projednaný normy v živočišné výrobě pro r. 54.        
 
Zapsala                                                                                     Fott Al.                                
             Fottová Marie 
                                             
 
Zápis z členské schůze JZD v Chotýši konané dne 29.XII.54. 
 

1. JZD chová aukčního kance ( chovného), kanec je majetkem ONV, usneseno aby bylo 
jednáno s ONV aby byl JZD prodán. 

2. Usneseno, aby byl přijmut investiční provozní úvěr na 1.čtvrtletí 54 v částce 59.000 Kčs 
3. Usneseno, aby byl zakoupen 1 kůň, za koně Ivana, který bude ponechán jen na menší 

projížďky. 
 
Zapsala                                                                                     Fott Al.                                
             Fottová Marie 



 
 


