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Zápis z jednání JZD Chotýš (1952 – 1959)                                                                   VI.2012 
 

 
Zápis z členské schůze JZD v Chotýši konané dne 12.I.54 za účasti nadp. 
 

1. Všichni členové žádají jednomyslně, aby byla proplácena druha polovina jedn. 6 Kčs ku dni 
15.I.54. 

2. Usneseno, aby STS konala v r. 54 týto práce: 
kultivátorování                         15 ha 
smykování                                15 ha    
sečení samovazačem                50 ha  
podmítka                                  30 ha  

            hluboká orba                            70 ha 
            vození řízku ze všechny řepy 
            vyorávaní řepy                        14 ha   

3. Usneseno,a dán návrh výroční schůzi: Všem funkcionářům vyslovena důvěra a navrhnuto 
aby setrvali ve svých funkcích i nadále – schůze bude konaná 30. III. 54. 

4. Usneseno, že prasata a podsvinčata budou prodaný jednotl.zájemcům za cenu 48 Kčs za 1 
kg. 

 
Zapsala                                                                                     Fott Al.                                
             Fottová Marie 
 
 Zápis 
             z členské schůze JZD v Chotýši, konané dne 30. I. 54. 
 

1. Soudruh Vobořil ředitel OSAZ, podává zprávu o Konečném vyúčtování se členy JZD, a i s 
těmi, kteří k 15.IX. 53 z JZD vystoupili. 

2. P.J. – pro všechny členy JZD i pro ty, kteří vystoupili je 12 Kčs. 
3. Osiva která byla dána těm kteří vystoupili, budou dána zdarma.   
4. Krmné dávky, které jim byli dány, budou počítány.   
5. Nebude žádnému účtováno obili,mák, cibule, kteréžto byli dány každému členu stejně., ten 

kdo odebral mák a cibuli nad toto konto, toto zaplatí.   
6. Byv.druž. Beranová, Ryšlinková, Čechrák 17, Vedral J. dostanou dodatečně každý 1 q obilí. 

Které ostatní druž.dostali. 
7. Usneseno člen.schůzi, aby předseda JZD byl odměňován takto :  

44 – P.J. na 1 měs. -  do 15.IX.53 
33 – P.J.  „    „           od 16.IX.53 
jelikož předseda JZD, Al.Fott, vykonával práce skupináře, bude za tuto funkci odměněn 10 
P.J. za 1 měs. 

8. Skupinářka bude rovněž odměněná 10 P.J. za 1 měs. 
9. Pokladník bude odměněn takto“ 

5 P.J.   za 1 měs. do 15.IX. 53 
5 P.J. za 1 měs. od 15.IX.53 

          Skladník : 
                  8 P.J.  za 1 měs. do 15.IX.53 
                  8 P.J.   „    „       od  16.IX.53 

10. Usneseno, aby před. Al.Fottovi, do 15. IX.53, byl dán cestovní paušál 40 Kč na měsíc, 
jelikož, mu nebylo řádné cestovné hrazeno. 

11. Na základě usnesení členské schůze dle dohody s druž. Al. Vondrákem, převezme JZD do 
režie, zařízení jeho kovárny dnem 30.I.54. 

 
Zapsala                                                                                     Fott Al.                                
             Fottová Marie 



Zápis ze schůze představenstva JZD v Chotýši, konané dne 12.II.54. 
 

1. Usneseno, aby jednotlivý členové JZD odváděli kontingent vepřového masa na ½ r. 53, 
jelikož do této doby měli krmnou základnu, kdo tento kontingent překročil bude mu dáno 
potvrzení, aby mu H.D. toto proplatilo. 

2. Členové JZD Břečka Josef a Fottová Marie podávají k dnešnímu dni 11.II.54 odhlášku 
z JZD. 

 
Zapsala                                                                                     Fott Al.                                
             Fottová Marie 
 
 
      Zápis 
                     z valné hromady JZD v Chotýši, konané dne 27.II.54. 
 

1. Zjištěno, že je přítomno 17 členů JZD tj. nadpoloviční většina, takže schůze je schopna se 
usnášet.. 

2.  Zapisovatelem schůze zvolena Fottová Marie. 
3. Hodnocení práce předst. a rev. komise, zprávu podává před.Al.Fott, představenstvo 

pravidelně svoláváno a svojí funkci správně vykonávalo, rev.komise svolávána nebyla.  
4. Schválení nejlep. Prac. JZD – JZD byla v začátcích takže tento bod nepřijde v úvahu.   
5. Projednání a schválení bilance pro r. 54 53 schváleno tak jak bylo přečteno                  s. 

Vobořilem zást. OSAZ. 
6. Projednání a schválení CVP na r.54 v rozvoji rostliné a živočišné výrobě: jednohlasně 

schválen, tak jak byl vypracován a přítomným účetním přečten. 
7. Smlouva na výnos s STS : jednohlasně schválena ,tak jak byla uzavřena. 
8. Změny předst. a rev. komise :  usneseno: představenstvu vyslovena důvěra, členům revisní 

komise zvolena Pokorná Antonie, za člena Fotta Františka, který túto funkci skládá. 
9. Socialistická soutěž : Uzavřena soutěž z JZD Dobré Pole – JZD Chotýš se zavazuje, že 

dodá nad kontingent 35 q vepřového masa.  
 
Diskuse : 
            s. Michálek podává závěr z dnešní schůze. 

1. Měla byt vyzdobena místnost. 
2. předseda JZD má byt připraven na výroční schůzi, nemá byt zaměstnán manuelní práci, 

musí byt zlepšena jeho organizační práce. JZD prodělávalo začátečnické krize, ale vcelku 
byla bilance dobrá. 

3. CVP je reálně dělán – musí byt dodržován stanoveny počet PJ, výr.plánem. S Michálek 
nabádá družstevníky, k plnění jejích úkolu, aby byla dodržena anebo zvýšena P.J.  

 S.Předseda děkuje zástupcům : ONV s. Michálkovi, SBČS s. Vobořilovi, STS s. Kašovi za jejích 
účast na dnešní schůzi. Po volných diskusních příspěvků jedn. družstevníků schůze skončila. 
 
  Zapsala                                                                                     Fott Al.                                
             Fottová Marie 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zápis 
         ze schůze představenstva JZD v Chotýši, konané dne 5. III.54. 
 

1. Usneseno, že od 6. III. Budou obsluhovat slepice pí. Procházková  a  Pokorná A. 
2. Usneseno aby byl zakoupen 1 zrnomet. 
3. Čočka která byla po odvedení kontingentu, bude rozdělena mezí družstevníky – na 

každého družstevníka rovným dílem.  
4. Usneseno, aby byla uzavřena smlouva s mlékárnou na 5.000 l nadkontingentního mléka. 

 
Zapsala                                                                                     Fott Al.                                
             Fottová Marie 
 
Zápis 
         ze schůze představenstva JZD v Chotýši, konané dne. 
 

1. Usneseno, aby ihned byl objednán plot na oplocení drůbežárny a ihned drůbežárna 
ohrazena. 

2. Předseda místní hasičské jednoty, přednáší referát o příčinách požárů a o opatřeních aby 
k požárům nedošlo, dále usneseno aby se že místní has.jed.převezme nad JZD patronát. 

3. Družstevníci,žádají jednomyslně, na přítomným ing. Sekerou z KNV, který provádí 
vyměřovaní pozemků těm kteří vystoupili z JZD, aby byly zachovány hony JZD, tak jak 
k dnešnímu dni jsou a jak byly schváleny ONV.                                Fott Al.                                

 
Zapsala                                                                                      
             Fottová Marie 
 
 
Zápis 
         ze schůze představenstva JZD v Chotýši, konané dne 18.III.54. 
 

1. Usneseno, aby byl vzat investiční úvěr 3.500 Kč na plot ( drátěny) na oplocení drůbežárny 
v čp.11. 

2. Usneseno, aby vzat investiční úvěr na zakoupení 1 zrnometu – náprava k valníku, obracák 
sena a jetele (pavouk). 

3. Usneseno, aby byl vzat investiční úvěr na zakoupení 1 koně. 
4. Usneseno, aby bylo místní hasičské jednotě přepuštěna manipulační louka JZD ve výměre 

23 a. 
5. Družstevníci : Břečka Josef, Fottová Marie, žádají aby jím byli pozemky vyděleny ihned,při 

vydělení ostat.zemědělcům, JZD nemá proti tomuto námitek, jestli toto schválí ONV, 
představenstvo se k tomuto vyjadřuje, že musí býti dodržena stanovená ½ r. výpovědní 
lhůta. 

6. Skupinářem stanovená Pavla Pokorná – za odměnu 10 PJ. 
 
Zapsala                                                                                     Fott Al.                                
             Fottová Marie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zápis 
          O schůzi představenstva JZD v Chotýši  , konané dne 25.III.54. 
 

1. Pan F.Čechrák žádá, aby mu byl přenechán pozemek u Synče. Představenstvo se k tomu 
usneslo, že nebudeli na pozemku pšenice je ochotno mu přenechati kus na osetí směsky.  

2. Pí.Mičková žádá, aby jí byl přenechán byt, že bude s námi pracovat na jednotky. 
Představenstvo se k tomu vyjadřuje kladný poměr, až co řekne p. Čermák, je to spořádána 
rodina. 

                                                                                                                  Fott Al.                      
Zapsala  
               Benáková D. 
 
Zápis 
          O schůzi představenstva JZD v Chotýši ze dne 20. dubna 1954. 
 

1. Usneseno, aby špatně dojící a jalový hovězí dobytek byl veterinárně prohlednout a dáván 
na kontingent . – Fott Alois (do 24.4.) 

2. Byla přivezena 1 náprava k valníku ( Fr.procházka čp.13). kterou proplatí družstvo ( 
v případě vystoupení jmenovaného z JZD je tento povinen tento povinen JZD nahraditi – 
1.400 Kčs). 

3. Usneseno, aby s. A.Fott a s. Vondrák jeli tento týden do Prahy (kosy a drát na plot). 
4. Usneseno, aby Ant.Biernačikovi bylo započítáno za dobu nemoci (5 neděl) 25 

prac.jednotek. 
5. Usneseno, aby byl zakoupen střešní lepenka a prkénka na správku stodoly v Močedníku 9. 

Rovněž je nutno provésti opravu střechy v čp.25 (tašky). Provedeno bude do konce dubna 
– s. Biernačík Ant. a Procházka Frant. 

 
                                                                                                                          Fott Al.      
 
Zápis o schůzi členů J.Z.D. v Chotýši dne 13.V.1954. 
 

1. Usneseno, aby trávu členům rozdělili : A.Vondrák                                                                      
                                                                   P.Pokorná   
                                                                    A.Fott    
2. Usneseno, aby skupinářka promluvila se všemi družstevnicemi, kolik každá zajisti řepy. 
3. Družstevníci si dali závazek k X, sjezdu KSČ, že zvýší hektarový výnos za 180 q na 230 q 

cukrovky. 
 
Zapsala  
           D. Benáková.        
 
 
Zápis o schůzi představenstva J.Z.D. v Chotýši konané dne 20. května 1954. 
 

1. Usneseno, aby sláma do Poříčan nebyla přenechána. 
2. Usneseno, aby STS nebyl přidělen žádny člen na strojníka k mlátičce. 
3. usneseno, aby kolíčky na řepu udělal p. Froněk, Rozměřování : A. Fott  

                                                                                                      A.Vondrák 
                                                                                                      P.Pokorná 

Zapsala                                                                                                                       Fott Alois 
           D. Benáková.        

    
 
 



 Zápis o schůzi členů J.Z.D. v Chotýši ze dne 14.června 1954. 
 
      

1. Usneseno, aby třešně u Kostelce byly prodány ofertním řízením. 
2.          „     , aby určitá část jetelů byla zadána k posekání STS. 
3.          „     , aby řepka se dala posekat J kombajnem. 
4.          „     , aby jetel v Rybníčkách byl rozdělen členům po 14 arech na krávy a po 7 arech 

na kozu. 
5.          „     , aby jetel za pí Beranovou byl předán k vyřízení okresu. 

 
Zapsala                                                                                                                       Fott Alois 

           D. Benáková.        
 
 
Zápis o schůzi představenstva J.Z.D. v Chotýši dne 24.června 1954. 
 
Usneseno, zadati třešně na procentní výnos J.Protivovi z Krupé na 55 % p. Protivovi a 45 % 

J.Z.D. Ke kontrole vážení byl určen A.Vondrák, a usneseno, aby p. protiva na to, aby 
byly řádně očesány a nebyly rozlámány. 

 
Fott Alois                                                                         Protiva Jaroslav 
                                                                                         Vondrák Alois 
Zapsala      D. Benáková.     
Zápis o schůzi členů J.Z.D. b Chotýši ze dne 29.VI.1954. 
 
Členové JZD žádají o navracení pozemků, které jím byly v roce 1953 přiděleny. 
 
 
Zápis o schůzi představenstva J.Z.D. v Chotýši ze dne 6.7.54 
 
Projednáno hodnocení výsledků hospodaření J.Z.D., inventura k 30.VI.54, jakož i rozbor 
komentáře a hospodaření za I. pololetí r.54 a týto v plném znění schváleny. Ujednáno, že bude 
dosaženo plné hodnoty P.J. 
 
Zapsala : Benáková                                                                                  Fott Alois    
 
 
Zápis o schůzi členů J.Z.D. v Chotýši ze dne 14.VII.54. 
 

1. Usneseno, aby stromky nebyly objednány. Není pro ně zatím dostatek místa k vysázení. 
2. Jako strojník ( brigádník) k mlátičce bude přizván Jaroslav Skořepa z Prahy. 
3. Znovu probráno a prodiskutováno plnění úkolu a hospodaření družstva za 1. pololetí 

r.1954. 
4. Členové důrazně žádají, aby hony, které jim byly v roce 1953 přiděleny, v rámci nové 

úpravy jim byly navracený. 
5. Usneseno, aby na PJ bylo vydáno žito a pšenice za 1. pololetí r.1954 ( žita .50 na PJ, a 

pšenice zálohově a to dle rozpisu. 
 
Zapsala : Benáková                                                                                  Fott Alois    
 
 
 
 
 



 Zápis o schůzi členů J.Z.D. v Chotýši ze dne 29.VII.1954. 
 

1. usneseno, aby A.Biernačikovi byl ponechán byt v Močedníku v č.9, a to pokoj, kuchyň, spíž 
a síň. Přijímá to s podmínkou: volný přístup k vodárně, do sklepa, na špýchar a do síně i za 
jeho nepřítomnosti. 

2. Dále bylo usneseno, přizvat na pomoc ve žních šest brigádníků, kteří budou placení obilím 
za nošení pytlů 20 kg.denně, za nakládání snopů 10 kg denně. 

3. Dále předseda přivítal novou účetní ( J.Sálová z Českého Brodu) která byla do J.Z.D. 
přidělená. Soudružka účetní je ochotna pracovat za 450 Kčs měsíčně (jako účetní bývalý)  

4. Usneseno, aby se předseda zeptal ve výkrmně v Synči na odprodej hnoje ( cenu za 1 q). 
 
Zapsala : Benáková                                                                                  Fott Alois    
 
Zápis o schůzi členů J.Z.D. v Chotýši ze dne 10.září 1954. 
 
Předseda JZD. Přivítal přítomné členy, zvláště zástupce O.N.V. soudruzi Fokta a Wiedermana a 
schůzi zahájil.  

1. Družstevníci se na své schůzi usnesli, aby pozemky v Lipinách ( 20.63 ha) a u Kostelce ( 
nad skalou blok 11/4,74 ha) byly předány M.N.V. k dispozici a to z toho důvodů: někteří 
členové vystupují a hodně členů je přestárlých a nemocných a proto družstevníci nemohou 
celou výměru obhospodařovat. Zástupci O.N.V. tento postup schvalují. 

2. Od pí. Šplíchalové bude zakoupen brus za 250 Kč. Účet bude předán investiční bance. 
3. Dále usneseno, aby záhumenka J.Drahoráda, B.Šplíchalové ,J.Holubové zůstala 

nezměněna. 
4. M.Fottová žádá, aby byla vzata zpět do J.Z.D.. její žádosti bylo vyhověno. 

 
Zapsala : Benáková                                                                                  Fott Alois    
 
 
Zápis o schůzi představenstva J.Z.D. v Chotýši ze dne 21.X.1954. 
 

1. Představenstvo J.z.D. se usneslo, dáti členům za odpracováné jednotky do konce září po 1 
kg brambor. Druhy kg bude proplacen při konečném vyúčtování. 

2. Usneseno, aby bylo objednáno u Z.O. O.N.V. 20 q cementu, 500 m pletiva, 150 cm 
vysokého, 1000 m ostnatého drátu, 130 železných sloupků 2,5 m vysokých, 15 q vápna, 
1.000 cihel na opravu, 500 francouzských tašek. 

 
Zapsala : Benáková                                                                                  Fott Alois    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zápis o schůzi členů J.Z.D. v Chotýši ze dne 16 XII. 1954.  
Předseda J.Z.D přivítal přítomné a schůzi zahájil. Na schůzi bylo přítomno 14 členů a zástupce 
ONV s. Rezek. 

1. Družstevníkům byly přečteny úkoly, které na ně ve tříletém plánu čekají. K vypracování 
třiletého výhledového plánu jsou určení Fottová, Procházka, Biernačík, Pokorná ( začnou 
s ním 17.XII.54). 

2. J.Z.D. musí začnout s inventurou. 
3. Dále s. Rezek připomněl, že ve Viticích začala D.Š.P., a že je třeba, aby ji družstevníci 

v hojném počtu navštěvovali. 
4. přípravy na výroční členskou schůzi mají být hotovy do konce prosince. Také předseda si 

musí připraviti na schůzi pořad. Výroční schůze byla určena na druhy čtvrtek v únoru. 
5. Dále byla zvolena návrhová komise : jsou to. : s. Fottová, Procházková, Drahorád, 

Šplíchalová, Biernačík. 
6. Usneseno, aby byla přijata soutěž z J.Z.D. Dobré Pole. 
7. Jako delegáti na konferenci j.Z.D. do Č.Brodu pojedou s. Fott, ( předseda), Pokorná, 

Procházka, Fottová. 
8. Usneseno, aby členům za P.J. do konce listopadu byly proplaceny řízky á 3 Kčs za 1 q ( 20 

q dostala každá rodina družstevníka.) Za chrást proplatit 150 Kčs. 
 
Zapsala : Benáková                                                      
                                                                                                                      Fott Alois    
 
   
Zápis o schůzi členů J.Z.D. v Chotýši dne  
 
Na této členské schůzi byl přečten zástupcem O.N.V. s. Pohořalým tříletý výhledový plán. Plán byl 
prodiskutován a na některé vysvětlení schválen 
  
Zapsala : Benáková                               
                                                                                                                      Fott Alois 


