
                                                                                                      Demo Mikuláš ing.   III.2012 
Zápis z jednání JZD Chotýš (1952 – 1959)                                                                   VI.2012 
 
Zápis ze schůze členů J.Z.D. v Chotýši konané dne 12.1.1957 za účasti 17 členů. 
 

1. Ve schůzi usneseno, že v březnu bude objednáno 800 kuřat. 
2. Schváleni norem do C.V.P. na r. 1957. 

 
Zapsala Pokorná A. 
 
Zápis ze schůze členů J.Z.D. v Chotýši konané dne 24.1.1957 za účasti 19 členů. 
 

1. Předseda dal schválit 5 lety plán, který byl všemi členy schválen. 
2. Dále schváleno, aby za 100 l nadojeného mléka byli 2.40 P.J., dále aby za odstavené tele 

na chov 6 P.J.,za jatečné tele 4 P.J., dále za jednu ustájenou krávu ročně 1.600 l mléka. 
Dosáhnutí nad normu obdrží doplňkovou odměnu v penězích bez naturálii,    30 % z tržby.  

3. Ošetřovatelka drůbeže má roční normu 31.500 kus., na 100 vajec 0,70 Pj. Norma na 1 
slepici je 105 vajec. Vol.odchov kuřat, do 14 dnů za 100 kusů za den 0,13 P.J. od 14 dnů 
za 100 kuřat 0,16 P.J. 

4. Za navezení 1 fůry krmení 0,16 P.J. Dále bylo schváleno aby živočicháři J.Fottovi byla dána 
odměna za r. 1956 2 ,metráky obilí.Zootechníkům za rozšíření stáje 500 kč a 150 Kg obilí. 

5. Členská schůze schválila, aby představenstvo bylo odměňováno podle směrnic 
ministerstva zemědělství. 

 
Zapsala Pokorná A.                                                                               Fott Alois 
 
 
Zápis ze schůze členů konané dne 31.1.1957 za účasti 20 členů. 
 

1. Navržená jednohlasně ke krmení prasnic za J. Belzu, který dává výpověď družstevnice 
Procházková Marie, ke krmení býčku J. Fottová. 

2. Usneseno, aby (na) výroční schůzi ( bylo zabité) prase, byly udělány jitrnice,byly udělány 
dorty. 

3. Jednohlasně přijmuta za členku JZD Irena Balogová. 
4. Usneseno, aby byl přijmut patronát Výkupní podnik Český Brod. 

 
Zapsala :Fottová Marie                                                                          Fott Alois 
 
                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                        Zápis  
 
Z výroční schůze JZD v Chotýši konané dne 8.II.1957 za účasti 25 členů., 7 hostí. 
 
Program : 

1. Předseda hodnotí práci družstevníku v uplynulém roce, vcelku byla práce oproti loňskému 
roku lepší, velmí dobra byla v živočišné výrobě zde předseda uvádí číselné údaje. Jedním 
z nedostatků JZD je 4 selata na 1 prasnici, v tomto bude učiněná v nejbližší době náprava – 
ošetřovatel byl vyměněn – rovněž pras vepřinec bude přemístěn ( započato).  

2. Byla podaná zpráva účetní o hospodaření JZD – P.J. za r. 56 činí 19.- Kčs- schválena jak 
byla předem. 

3. Byl schválen CVP a 5  4  výhledový plán. 
4. Schválena smlouva s STS. 
5. Přečteno a schváleno nově navržené představenstvo a revisní komise. 

           Složení:        předseda             :                                       Fott Alois ,34 
                       místopředseda             :                                       Benák Karel ,18 
                            zapisovatel             :                                        Pokorná Antonie,45 
                               pokladník            :                                        Procházka František ,13 
                                    účetní             :                                        Fottová Marie,62 
                                 skladník            :                                        Vondrák Alois, 35  
               člen představenstva            :                     Drahorád Josef, 58, Šplíchalová B. 2 
                             skupinářka            :                                         Biernarčiková Helena 
Revisní komise : 
                         předseda                   :                                        Koželský Sláva, 4 
                           členové                   :                                        Pokorná Pavla,37,               
                                                                      Vlachovská Marie,43, Biernarčík Antonín ,16 
Poté zástupci ONV s. Pohořal na s. Burian ohodnotili schůzi: 
  Vyzdvihly dobrou práci ošetřovatelů zvířectva – zlepšení pracovní morálky v JZD, lepší výsledky 
v hospodaření – poukázali však také na nadměrní chovaní hosp.zvířat u některých členů JZD – 
aby se družstevnici v nejkratší době s tímto problémem vyrovnali. 
 
Tímto byl pořad vyčerpán, byla podána občerstvení a družstevníci se radovali nad výsledky 
společné práce.  
Zapsala :Fottová Marie 
 
                                       v Chotýši 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zápis ze schůze členů J.Z.D  konané 14./2.1957 za účastí 20 členů. 
 

1. Předseda zahájil schůzi a na programu je rozdělení cukru za podzimní řepu a to za 
naložení a složení řepy za 100 q . ½ kg cukru Traktoristovi 8 kg a ostatní se rozdělí ženám. 

2. Na schůzi bylo schváleno, aby přídavky na děti byli vypláceny do 14 let a to na 1 dítě 30 kč. 
matka musí odpracovat nejméně 180 P.J. za rok. Tím schůze končí. 

 
Zapsala   A. Pokorná.                                                                                Fott Alois         
 
 
Zápis ze schůze členů J.Z.D. v Chotýši konané 26./2. 1957 za účastí 20 členů.   
 
1. Na chůzi schváleno všemi 20 členy návrh na úvěr pro sklizeň r. 57    pro sklizeň 58 
 osiva                                                                                       4.000 Kč        6.000 Kč 
 hnojiva                                                                                 23.100  „         15.000  „ 
krmiva                                                                                   23.300  „           6.000  „ 
mat na údržbu                                                                         2.000  „           2.000  „ 
ost.materiál                                                                              2.000              2.000  „ 
                                                                                             52.4000 Kč      31.000 Kč 

2.Okresní plnomocník oznámil družstvu, že s usedlosti pí Březinové pro nájemci p. Lančovi, byl 
vyměřen plný kontingent. Družstevníci se jednohlasně usnesli budou – li míti dodávky jako p. 
Lanč bude týto plnit, více dodávat nebudou. Důvod: krmná základna malá, krávy brakové, 
prasnice na porážku a proto kontingent se nebude moct splnit. Na napsaném trvají. 
3. Byty, které patří k objektu J.Z.D. a nejsou obývaný (dává) členy J.Z.D dává národnímu 

výboru. Je to v Močedníku č.p. 23 a č.p. 13, v Chotýši č.p. 54 a č.p.  O vybíraní nájemného 
a o údržbu domů se bude starat M.N.V. 

 
                                                                                                                       Fott Alois         
 
  Zápis ze schůze členů J.Z.D. v Chotýši konané 21./3.1957 za účasti 18.členů 
 

1. Členové schválili návrh návrh o uzavření smlouvy na nemocenské pojištění 18 Kčs  na 
člena měsíčně. 

2. Dále se členové usnesli, že na světový festival mládeže přispějí 100 Kčs. 
3. Družstevníci schválili též žádost o úvěr na stroje v částce 15.800 Kčs. 

 
         Zapsala   A. Pokorná.                                                                                Fott 
Alois         
                                               
 
 
Zápis ze schůze členů J.Z.D. v Chotýši, konané 2./5.1957 za účasti 18 členů. 
 

1. Členové schválili, aby byl zakoupen televizor s malou obrazovkou. 
2. Dále bylo schváleno, aby ženy měli od jednocení máku 1,5 P.j. denně. 
3. Na členské schůzi bylo též schváleno čtvrtletní hospodaření družstva. 
4. Předseda děkuje za účast a schůzi končí. 

        
  Zapsala   A. Pokorná.  
 
 
 
 



Zápis ze schůze členů j.Z.D. v Chotýši, konané 10./6.1957 za účastí 17 členů. 
 

1. Nabízí se rodina ke koním, když oba budou pořádní a pracovití lide přijmou se, členové 
jsou s tím svolní. 

2. Skladník byl pověřen ve schůzi, aby vysvětlil jak se má zacházet při mlácení s elektrickým 
proudem, tím se zprostil zodpovědnosti a členové to vzali na vědomí. 

3. Členové schválili, aby od obdělání jarní řepy bylo 50 P.j. Tím se schůze končí. 
 
         Zapsala   A. Pokorná.                                                                     Fott Alois                   
 
      Zápis ze schůze členů J.Z.D. V Chotýši konané 27.6.1957 za účastí 18 členů.  
 

1. Předseda schůzi zahájil a přivítal zástupce okresu soudr. Michálku a soudr.Buriana, kteří 
zeznaměji přítomné členy se vzorovými stanovami. 

2. Členové jednohlasně schválili vzorové vlastní stanovy pro J.Z.D. Chotýš, s navrženými 
položkami.  

 
Předseda děkuje za účast a schůzi končí.  
 
Zapsala   A. Pokorná.                                                           
 
Zápis schůze členů J.Z.D. v Chotýši konané 4./7, 1957 za účastí 18 členů 
 

1. Na schůzi byla projednána žňové organizace práce a to u mlátičky se pojede na 2 směny. 
 
Zapsala   A. Pokorná.                                                                      
 
       X. 
Zápis se schůze členů J.Z.D. v Chotýši konané 15.7.1957 za účastí 18 členů. 
 

1. Předseda přítomné členy přivítal a na programu je zahájení žní a volba nové skupinářky. 
Skupinářka Helena Biernarčíková svojí funkci skládá a nastupuje M. Vlachovská všemi 
členy přijmuta. 

2. Na schůzi bylo přečteno pololetní hospodaření družstva. 
3. Júlie Balogová žádá, aby byla propuštěna z družstva, členové jsou s tím svolní. 

 
Zapsala   A. Pokorná.                                                           
 
 
  Zápis ze schůze členů J.Z.D. v Chotýši konané 3.září 1957 za účasti 18 členů. 
 
Předseda schůzi zahájil a přítomné členy přivítal. 

1. Členská schůze se usnesla, že se svých naturálii na statní nákup nemůžou nic dát. 
2. Dále jsou členové svolní, aby členům A.a M.Vondrákovým byly proplaceny a to 4.022,40 h. 
3. Bylo též odhlasováno, aby každý člen dostal 5 kg máku. 
4. Členové byli seznámení s předpokladem financování investiční potřeby na r. 1957, což bylo 

všemi členy schváleno. 
Předseda děkuje za účast a schůzi končí.          
 
 
Zapsala   A. Pokorná.                                                                     Fott Alois     
 
 
 



Zápis ze schůze členů J.Z.D. v Chotýši konané 17./9.1957 za účasti 18 členů 
 
Předseda přítomné členy přivítal a schůzi zahájil. 

1. Předseda vyzývá přítomné členy, aby  dali se svých naturálii na státní nákup. 
 
Předseda                                dává   150   kg    pšenice 
Marie Fottová                           „      200    „     pšenice 
M.Balogová                              „      300    „     zrní 
A.Vondrák                                „        50    „        „ 
J.Koželský                                „        50    „     žita 
F.Procházka                              „        50    „        „ 
                  Celkem                           800   kg    zrní 
Dále družstvo uvolilo dáti na statní nákup 50 m q sladovníckého ječmene na na zpětnou 
protidodávku krmného. 

2. Rodina Břečková žádá o přijetí za členy družstva. Družstevníci žádají, aby vstoupil za člena 
i p. Z.nepraš, který ale odmítl do družstva jako člen vstoupit, s tím členové nesouhlasí a tak 
toto jednání zůstalo nevyřešeno. 

 Předseda děkuje za účast a schůzi končí. 
 
 
Zapsala   A. Pokorná.                                                                     Fott Alois     
 
 
Zápis ze schůze členů J.Z.D. konané 30./10.1957 za účasti 18 členů. 
 
Předseda přítomné členy přivítal a schůzi zahájil. 

1. Na programu je vyvezení hnoje samokladem s čímž členové všichni souhlasí. 
2. Členové žádají, aby od 1 ha cukrovky bylo vyplaceno 35 P.J. 

Zapsala   A. Pokorná.                                                                     Fott Alois     
 
Zápis ze schůze členů J.Z.D. v Chotýši konané 19./11.1957 za účasti 15 členů. 
 
Předseda přítomné členy přivítal a schůzi zahájil. 

1. jelikož stav našeho investičního vkladu to dovoluje, použijeme částky 20.000 k.č. na 
částečnou úhradu úvěru. Členové toto jednomyslně schvaluji. 

2.  Ve schůzi bylo  též schváleno, aby byla poskytnuta záloha Štefanu Balogovi 4.000 kč, Julie 
Balogové 400 k.č., Irena Balogová 600 k.č. 

3. Členská schůze (uk) žádá p. Baloga, aby se slámou více šetřil, aby se vystačilo. 
 
Zapsala   A. Pokorná.                                                                     Fott Alois     
 
Zápis ze schůze představenstva J.Z.D. Chotýš dne 26.listopadu 1957. 
 

1. Předseda přítomné členy přivítal a oznámil, že členové mohou dostat 10 q  řízků na krávu 
po 6 kč á 1 q. 

2. Balogovi od prvního ledna 1958 nebudou dojit a žádají aby si dojení vzali družstevnice jiné. 
Zapsala   A. Pokorná.                                                                     Fott Alois     

 
 
 
 
 



Zápis ze schůze členů J.Z.D. v Chotýši dne 13./12.57 za účasti 18 členů  a agronoma 
Stroj.trakt.stanice  J.Bátla. Předseda přítomné členy přivítal a schůzí zahájil. 

1. Balogovi žádají, aby za mytí konev a dovážení mléka do sběrny dostali za 3 (2) měsíce po 
60 kč. to je 180 180 kč. a za dva měsíce po 30 kč = 60 kč všemi členy schváleno. 

2. Dále členové schválili aby živočicháři J.Fottovi bylo dáno 1.000 kč a 3 m q obilí, jako 
odměnu za 1 rok 1957. 

3. Dále se uvoluji k dojení na jeden měsíc Anna Vosecká, Marie Vlachovská a Anastázie 
Svobodová. 

Na programu bylo též hodnocena práce str.trakt.stanice. Tímto předseda děkuje za účast a schůzi 
končí. 
 
Zapsala   A. Pokorná.                                                                     Fott Alois     
 
Zápis ze schůze představenstva J.Z.D. v Chotýši dne 19. prosince 1957 

1. Na programu je zajištění krmiva a steliva. ( Členové) Předseda navrhuje k vození řízku 
jetela a slámy, čl. JZD Ant. Biernarčíka, členové souhlasí a on tuto funkci přijímá.  

2. Dále se  představenstvo usnáší, aby na túto práci bylo dáno 20 p.j. měsíčně. Ant. 
Biernarčík souhlasí. 

3. Dále garáž na traktor je zajištěná v č.p. 9. 
Předseda děkuje za účast a schůzi končí. 
 
Zapsala   A. Pokorná.                                                                     Fott Alois     
 


