
                                                                                                      Demo Mikuláš ing.   III.2012 
Zápis z jednání JZD Chotýš (1952 – 1959)                                                                   VI.2012 
 
Zápis ze schůze členů JZD v Chotýši ze dne 1.února 1956, za účasti 17 členů. 
 
Usneseno, aby Antonii Pokorné byly proplaceny 1 kráva a 1 jalůvka za cenu 2.803,20 Kčs. 
Usneseno, aby Marii Šplíchalové byl přidělen byt vedle úřadovny, předseda se přeptá na okrese. ( 
Byt si musí oddělat). 
Usneseno, aby Květa Petrželková byla vyloučená z JZD, protože nemá odpracován stanovený 
počet PJ. 
Členové se usnesli, aby byla pořádána investiční banka o úvěr na nákup montovaných 
drůbežáren a nákup strojů. 
 
Zapsala : Benáková. 
 
Zápis s valné hromady JZD v Chotýši ze dne 4.února 1956. 
 
Předseda JZD schůzi zahájil a přivítal přítomné. Na schůzi bylo 18 členů a zástupce MNV.s. 
Hozman, zástupce STS s. Balšánek a Rezek, a zástupce Státní spořitelny s. Vobořil a zástupce 
ONV s. Koudela a s. Poskočil. 

1. Předseda zhodnotil práci družstevníků a poukázal na různé nedostatky. 
2. Usneseno, aby bylo vymláceno kombajnem 10 ha žita a 10 ha ječmena. 
3. Schváleni a projednání výsledku hospodaření za rok 1955. 

            Nedělitelný fond činí o 27.000 Kčs více, 
            sociální fond            činí 2.500 Kčs 
            kulturní fond            činí 2.400 Kčs         
Na P.J. bude družstevníkům dána ½ kg brambor,1 kg žita, 1 kg pšenice, 1 kg ječmene. Schváleno 
tak, jak bylo přečteno s. Vobořilem. 
Projednání a schválení CVP na rok 1956 v rozvoji živočišné a rostlinné výroby. Jednomyslně 
schválen tak, jak byl vypracován. Pracovní jednotka ( kromě naturálii)bude 16 Kčs 
4.Schválení typové smlouvy s STS. 

4. Členové se usnesli, že uzavřou soutěž s JZD Dobré Pole a to tím.že dodají na státní nákup 
navíc 28.323 l mléka, 12.298 kusů vajec, 16.11 q masa hovězího, 32.28 q masa vepřového,  
50 q pšenice.. 

Dopis byl odeslán JZD Dobré Pole z Výroční členské schůze. 
 
Zapsala :Benáková. 
     
 
 
Zápis ze schůze představenstva JZD v Chotýši konané dne 9.II.56. 
 

1. Lanč Josef , podává přihlášku za člena JZD.  
Usneseno: 

                            Členové výboru podávají návrh, aby byl p. Lanč přijat po sklizni, Toto bude pro 
JZD výhodnější. Důvody : roztříštěná půda – obtížná sklizeň, proplácení práce – dosud na půdě 
vykonáné – proplacení osiva. 

2. Břečková Anna , podává žádost aby JZD převzalo 9 ha , které nestačí obhospodařit. 
Představenstvo se usnáší : JZD nemá rovněž dostatek prac.sil na obdělaní těchto polí,JZD 
je ochotno převzít celou usedlost s přistoupením celé rodiny za členy JZD. 

 
Add.1 P. Lanč byl s usnesením výboru seznámen a s tímto souhlasí. 
 
Zapsala  
             Fottová Marie 



Zápis ze schůze JZD v Chotýši dne 17. února 1956, za účasti 17 členů. 
 

1. Dosavadní účetní s. Sálová dala 6 ti nedělní výpověď , táto byla členy JZD přijata. Marie 
Fottová bude se školit na účetní. 

2. Marie Vlachovská podává přihlášku do JZD. ( Všemi členy byla přijata.).  
Od 1. března 1956 nastoupí v č. 9 ke krmení prasat pí Šplíchalová. 
Od 1. března 1956 nastoupí v č. 9. ke skotu K.Benák. Usneseno, aby byla podána žádost do 
HD na nákup na 5 krav a 2 volky. 
Členská schůze schvaluje usnesení představenstva ohledně p. Lanče. ( do družstva bude 
přijat po žních). 
 
Zapsala : Benáková. 

 
 
Zápis ze schůze členů JZD v Chotýši konané dne 23.III.56 za účasti 15 členů. 
 

1. Koželský Jaroslav, Koželský Jaroslav syn podávají přihlášky do JZD do JZD a nabízejí své 
hospodářství k obhospodařování – členové si kladou týto podmínky –  
1. musí vstoupit všichni 4 členové rodiny každý za člena JZD. 
2. předat své hospodářství bez náhrady – za dosud obdělanou půdu – dá osivový fond na 

svojí výměru – rovněž sadbu. Jestli že vstoupí všichni 4 za členy jsou bez námitek 
přijmuti za členy (od 1.IV.56) 

    2.  Usneseno, aby slepice od 1.IV. obsluhovala družstevnice Drahorádová. 
3. Družstevnice Vlachovská žádá o záhumenku u Kostelce. – 

4. Družstevnice Vomáčková žádá o proplacení dobytka krávy, kterou dala do společného  ustájení 
1.147,20 Kčs‘- odloženo do příští schůze. 

5.Členové se usnesli, aby byla podána úvěrová přihláška na úvěr na provozní potřeby pro r.56 – 
37.500 Kčs. 
 
Zapsala  
            Fottová Marie 
 
Zápis ze schůze členů JZD členů  v Chotýši konané dne 13.IV.56, za účasti 20 členů. 
 

1. Členové se jednohlasně usnesly, aby drůbežárna byla postavena v lukách u Močedníka. 
2. Hladíková Anežka podáva přihlášku za členku JZD, nežádá záhumenku – byla jednohlasně 

přijata. 
3. Členové JZD opravňuji účetní M.Fottovou k právu podpisu v SBČS. 
4. Předsedovi se ukládá, aby ihned zajistil zedníky na úpravu chléva v č.p. 25, aby moch být 

od Koželů převezen dobytek  
5. Koželský Jar., Koželský Jar. ml., Koželská Boh., Koželská Zdeňka přijatí za členy JZD. 
6. Usneseno,aby družstevnici Vomáčkové byla proplacena kráva, kterou dala do společného 

ustájení – 1.147,20 Kčs 
Zapsala  
            Fottová Marie                                                                        Fott Alois 

 
 
 
  
 
 
 
 
 



 
Zápis ze schůze členů JZD v Chotýši, konané dne 20.IV. 56, za účasti 16 členů. 
 
1. Členové navrhli, aby byla podána úvěrová přihláška na úvěr na nákup strojů 25.000 Kčs, na 

novostavbu 2 drůbežáren á 250 ks. 
2. Do plánu na r. 57 investiční výstavby byla navržena stavba vepřínu na 200 kusů ze stodoly 

v č.10, 1 valník za traktor.. 
3. Navrženo aby M.Fottové bylo vypláceno 36 Pj měsíčně, na účetní práce. 
4. Usneseno. Aby každému družstevníkovi, který požádá o semena jetelů červeného nechat 3 

kg na 1 ha ,20 Kčs. 
 
Zapsala                    Fottová Marie   
 
 
Zápis ze členské schůze JZD v Chotýši konané dne 24.5.56 
 
 

1. Členové se usnesli požádat Výkupní podnik v Českém Brodě o poskytnuti zálohy na dod. 
v rostl.výroby v r. 56 v částce 5.000 Kčs.   

 
Zapsala  
            Fottová Marie                                                                        Fott Alois 
 
 
 Zápis ze schůze členů J.Z.D. v Chotýši, konané 25.6.56 za účastí 17 členů. 
 

1. Členská schůze se usnesla, že červené ovoce se nechá p. J. Protivovi. Cena se dohodne. 
2. Členskou schůzi zvolená je 25.6.56 Antonie Pokorná zapisovatel. 

 
Zapsala Pokorná Ant.                                                                           Fott Alois        
 
 

3. Členové se usnesli požádat S.B.Č. o půjč. 10.000 Kčs z inv. vkladu. 
 
 
Zápis ze schůze členů J.Z.D. v Chotýši konané 23.7.56 za účasti 14 členů. 
 

1. Členové se usnesli, že usedlost pí Březinové č.p. 8 nepřevezmou. Důvod : roztříštěná 
půda, též špatné obdělání pomocí mechanizace. JZD nemá dostatek  ustájovacích prostor, 
aby dobytek mohl býti ustájen pohromadě. 

 
  Zapsala Pokorná Ant.                                                                           Fott Alois        
 
Zápis ze schůze členů J.Z.D. v Chotýši konané 16.8.56 za účasti 15 členů. 
 

1. Členská schůze se usnesla, že členové u mlátičky budou odměňování takto : 60 q výmlat – 
dávač a u pytlů a podávání z fůry na val 1 1/3 p.j., 2 ženy na vále a 1 u řezačky 1 ½ p.j., 
skladník při přijímání obilí do skladu 2 p.j. denně. Ženy na panákování a vyvazování na poli 
0,30 p.j., totéž nakládání na fůry. Obsekávači za den 2 P.J., ženy za nimi každé 1 ½ P.j. 
denně. 

 
Zapsala Pokorná Ant.                                                                           Fott Alois        
  



Zápis ze schůze členů J.Z.D. v Chotýši konané dne 18.9.56 za účastí 17 členů. 
 

1. Členská schůze se usnesla, aby vepřinec pro 200 kusů prasat v r. 1957 byl postaven a 
žádost o úvěr, aby byla podána. Členská schůze se usnesla, že každý člen dostane  5 kg 
máku. 

2. Bernarčíková Helena podáva přihlášku za členku J.Z.D.. Jednohlasně  přijmuta. 
3. Členové se usnesli,aby byla podána žádost o úvěr na úhradu konfiskátu – živý inventář. 

Zásoby Marie Svobodové a Josefa Koželského. 
 
Zapsala Pokorná Ant.                                                                           Fott Alois        
 
 
 
Zápis ze schůze představenstva J.Z.D. v Chotýši dne 27./9.56 
 
 

1. Členové představenstva se usnesli, že závěs u p. F.Vlachovského se dělat nedá. Účet 909 
Kč na opravu traktoru, který rovněž podal F.Vlachovský neodpovídá vykonané práci. Bude 
proto požádán by si podal nový účet, který by vykonané práci odpovídal. Žádá se proto, aby 
veškeré součástky které zbyli vrátil. 

2. Ve schůzi předst. Schváleno zakoupení auta od vojenské správy. 
 
Zapsala Pokorná Ant.                                                                           Fott Alois        
 
   
 
 
Zápis ze schůze členů J.Z.D. v Chotýši dne 4./10. 56 
Za účasti 16 členů. 
 

1. Na návrh členů představenstva o zakoupení auta , členové schválili. 
2. Dále bylo usneseno, že každý člen dostane ½ kg brambor na 1 P.J. 
3. V členské schůzi schváleno, by Biernarčiková ( Zapsala Pok)  Helena dostala záhumenku 

50 arů. 
 
Zapsala Pokorná Ant.                                                                           Fott Alois        
 
 
 
 
Zápis ze schůze představenstva J.Z.D. v Chotýši dne 15./11.56. 
 

1. Představenstvo se usneslo,že na „ Fond solidarity“ ve prospěch pracujících Maďarské 
lidové fronty přispěje 5 metráky pšenice. 

2. Dále bylo usneseno, zakoupení 2 plachet 1 velkou na mlátičku a 1 malou na valník. 1 travní 
žací stroj, postroje na 6 koní, 1 kompresor, pneu a hadice 6 kusů, motor 20 H.P., 1 valník 
potahový a nákladní auto. 

3. usneseno, aby mícharná v čp. 25 byla upravena, na stáj pro dojnice.  
4. usneseno, aby bylo podán požadavek umělých hnojiv na rok 1957 u K.P.Z.Z. 1 vagón 

fosfátu, vagón síranu , vagón ledku, 50 metráku vápna s podmínkou, že bude dodáno do 
konce února 57. Usneseno, za ha vyplatit ženám za práce na podzimní řepě 30 P.J. 

 
Zapsala Pokorná Ant.                                                                           Fott Alois        
 



Zápis ze schůze členů J.Z.D. v Chotýši 28./10.56 za účastí 17 členů. 
 

1. ( Na ) V členské schůzi schváleno, by vepřín byl postaven. 
2. Dále bylo schváleno, aby Jaroslav Koželský navštěvoval školu práce, dostane ½ P.J.. 

Totéž pí.Svobodová skupinářka , 
3. Usneseno ve schůzi, bude li člen potřebovat dojet někam s traktorem, zaplatí za 1 hod. 25 

Kč. 
4. Dále bylo schváleno p. Balogovi vyplatit z doplatku 1.000 Kč. 

 
Zapsala Pokorná Ant.                                                                           Fott Alois        
 
 
Zápis ze schůze členů JZD v Chotýši konané dne 5.12.56 za účasti 18 členů. 
 

1. Zhodnocení práce STS v r. 56 – práce byla zhodnocená – kladně – v celku k obou strané 
spokojenosti. 

2. Družstevnice  - Svobodová – žádá aby ji byla vyplacena 1.000 – Kčs jako záloha    
      z doplatku na PJ. – jednomyslně schváleno. 
3. Usneseno, aby byla podána žádost o úvěr na r.57. 

         na  osiva a sadbu                                        - 5.000,-Kčs 
               hnojiva                                                 -15.000,- 
               krmiva                                                   10.000,- 
               pohonné látky                                         1.000,- 
              ostatní materiál                                        2.000,- 
             drobné předměty                                       2.000,- 
                             celkem                                     35.000,- Kčs 
 
Zapsala : Fottová Marie 
 
 
 
 
 
 
 
Zápis ze schůze členů J.Z.D. v Chotýši konané dne 26.12.56 za účastí 15 členů. 
 
 
1 Členové schválili, by p. Balogovi byla prémie vyplacená za 5.000 l mléka, které nadojil nad 
stanovený plán. Plán byl 55.000 l a bylo nadojeno 61.000 l. Prémie tedy činí 4.000  
5000 x 1,6 
33.00000                                          50% = 4.000 Kč. 
8.000.00 
 
Zapsala Pokorná A. 
 


