Zápis z jednání JZD Chotýš (1952 – 1959)
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Zápis ze schůze členů J.Z.D. v Chotýši 21.ledna 1958 za účasti 15 členů.
Předseda přítomné členy přivítal a schůzi zahájil.
1. Na členské schůzi usneseno, že Balogoví budou krmit dále i dojit a tou podmínkou, že
dostanou k sobě 2 členky k dojení na 1 měsíc, než se dostanou 2 nové konve na dojení
mléka. Dojit s nimi bude členka Pavla Pokorná, a čl.Marie Vlachovská, než tyto konve
přijdou.
2. Balogovi se zavazují, že budou krmit a dojit celý rok strojově.
3. Pí Holá Jiřina a pí. Stejskalová R. podali přihlášky a jsou všemi přítomnými členy bez
námitek přijmutí. Musejí odpracovat nejméně 200 P.J. za rok. Když požádají o záhumenku,
dostanou.
4. Dále se přebírá pole o výměře 50 árů od p. Jaroslava Skořepy.
5. Dále členové schvalují žádost Marie Fottové na osobní auto. Doporučují její žádost
k vyřízení.

Zapsala A. Pokorná.

Fott Alois

Zápis ze schůze členů J.Z.D. v Chotýši dne 23.ledna 1958 za účastí 18 členů.
Předseda přivítal přítomné členy a schůzi zahájil.
1. Na programu je schválení C.V.P.C.V.P. je všemi členy schválen. Usneseno aby na 1 P.J.
bylo dáno 2 ½ kg naturálii.
Zapsala A. Pokorná.

Fott Alois

Zápis ze schůze členů J.Z.D. v Chotýši dne 17./1.58 za účasti 22 členů.
1. Předseda přítomné členy přivítal a schůzi zahájil. Na programu je snížení naturálii na 1 P.J,
jak žádá okres. Členové se usnesli jednotně že na 2 ½ kg obili na 1 P.J. trvají.
2. Dále se členové uvolují dáti na statní nákup jen ty 2 vagóny obili jak bylo ujednáno.
3. Na schůzi bylo též všemi členy schváleno aby živočicháře dále dělal s. Josef Fott.

Zápis ze schůze členů J.Z.D v Chotýši dne 27.ledna 1958 za účastí 22 členů.
1. Balogovi se uvolňují krmit za 50 % a dojičky též za 50 % od 1. února 1958.
2. Dále na programu je snížení naturálii jak žádá okres na 2 kg obili na 1. P.J..
3. Na členské schůzi schváleno, aby na státní nákup, byli dány 4 vagóny obilí, když se urodí.
Dále bylo jednohlasně schváleno, aby živočicháře dělal dále s. Josef Fott. Bude mít 10 P.J.
za měsíc.
Zapsala A. Pokorná.

Zápis z výroční schůze JZD v Chotýši konané dne 30.ledna 1958 za účasti 25 členů.
1. Předseda vítá všechny členy, zástupce ONV s. Dobiáše, s. Buriana, zástupce SBČS s.
Neček,s.Štěpána, zástupce STS s. Bártl, s. Píša.
2. Předseda hodnotí práci družstevníků, děkuje všem členům za přičinění, že mohlo být
dosaženo takových výsledků. Kritizoval i některé nedostatky.
3. Bylo přečtena a schválena bilance za r. 57, všemi jednohlasně schválena.
4. Byla schválena smlouva s STS na r. 58.( byly vytčený některé nedostatky STS).
5. Usneseno, aby funkci zootechnika nadále zastával s. Josef Fott.
6. Byla provedena volba delegátů na okresní konferenci, byli zvoleni títo delegáti :
s.
Pokorná Pavla, s. Fottová Marie, s. Procházka .
7. Byli členové seznámení s CVP – všemi složkami, po delší diskusi byla schválena výroba,
tak jak je v CVP. Plánovaná pracovní jednotka činí 18 .- Kčs, proplácet se bude 9 ,- Kčs (
záloha) .
8. Byla navržená a schválena adaptace vepřína v č.p. 9 v Močedníku u stodoly k jedné rodině
, ceně asi 60.000 .- Kč, kteroužto částku si uhradí JZD samo z prostředků investičního
vkladu – jelikož je na invest.vkladě dostatek prostředků.
9. Bylo usneseno, že JZD dodá nad stanovený výrobní úkol 10 q masa vepřového, 10 q masa
hovězího.
10. Zástupce ONV s. Dobiáš provedl zhodnocení hospodaření a celé schůzi – hospodaření
v celku bylo dobré, což ukazují výsledek, PJ 23 ,- Kčs, 9 % odvod NF, 10.0000 Kčs na fond
krmiv, - vyhlídky pro rok 58 jsou rovněž příznivé. S. Dobiáš, kritizuje neuvědomělost a
nekázeň některých členů vůči družstvu, nejvíce se toto projevilo při sušení sena, - kdy
někteří družstevníci nechtěli uposlechnout výzvy předsedy a skupinářky k nastoupení do
práce.
Tímto schůze ukončena a družstevníci se veselili nad dosaženými výsledky společné práce.
Zapsala : Fottová Marie
Zápis ze schůze představenstva J.Z.D. v Chotýši, dne 12.února 1958 za účastí 7 členů.
1. předseda přivítal přítomné členy a na programu je přijmutí ladem ležící půdy. Členové se
usnášejí, že tuto půdu obdělají pod podmínkou, že ji dostanou v honech.
2. Pí.Proushová žádá za přijmutí do družstva, ale členové představ. túto žádost zamítají. Dále
žádá za člena Ant.Biernarčík, přijímá se. Dále dostanou záhumenkáři 3 kg jetelové zadiny
po 10 korunách na 1 kg.
3. Členové dávají návrh, aby chladírna na mléko byla zřízena v čís. 25 v rohu u vrat na
zahradě. Tímto se schůze končí. Dále schůze představenstva bude 4. za měsíc a to
každou středu.

Zapsala A. Pokorná.
Zápis ze schůze členů představenstva J.Z.D. v Chotýši, dne 19.února 1958 za účasti 4 členů.
Předseda schůzi zahájil a na programu je provadení zápisu na ozdravení chovu skotu..
1. Po vyšetření chovu J.Z.D. dohodnuto, že krávy zdravé musí býti odděleny od zdravých
tuberkulosních a proto musí býti provedena adaptace v č. 11 a v č. 25 a v č. 9 v Močedníku.
Dále se navrhuje, aby na rodinné přídavky se vyplácelo 30 kčs na 1 dítě měsíčně. Předává se
členské schůzi ke schválení.
zap.Pokorná A.

Zápis ze schůze členů J.Z.D. v Chotýši dne 21.února 58 za účasti 20 členů.
1. Návrh představenstva o přijmutí pí. Prouskové do družstva a Ant.Biernarčíka a rozdělení
jeteloviny po 10 Kč za 1 kg. Členové schvalují jak bylo navrhnuto.
2. Členové přistupují ma návrh představenstva a přijímají ladem ležící půdu k obdělání za
podmínky že ji dostanou v honech.
3. Dále se schvaluje, aby chladírna byla postavěna jak bylo projednáno. Rodinné přídavky se
budou vyplácet jako v r. 1957 – 30 Kč na 1 dítě měsíčně.
4. Ozdravovaní skotu: krávy zdravé musí býti odděleny od nemocných a provedeny různé
adaptace. Členové též schvalují. Schválena žádost o úvěr u stat.banky
78.200 kčs.
Předseda děkuje za účast a schůzi končí.
Zapsala A. Pokorná.
Zápis ze schůze členů představenstva J.Z.D. v Chotýši dne 12 března 1958 za účasti 6 čl.
1. Na programu je rozdělení podsvinčat mezi družstevníky 1 kg po 14.50 kčs, platit se bude
hned při odebrání.
2. Dále žádá družstevník Fr.Fott o proplacení živého inventáře. Družstevník Karel Benák, též
žádá o proplacení živ.inventáře.
3. Představenstvo souhlasí aby byl zvýšen příděl nedělitelného fondu za nákup prasnice
3.299,40 kčs na nákup jalovice 1.983.13 kčs. Dále je dodatečně navržena na člena
představenstva Marie Vlachovská skupinářka.
4. Byl koupen kůň.
Zapsala Pokorná A.
Zápis ze schůze představenstva J.Z.D. v Chotýši dne 19.března 1958.
1. Na programu je zakoupení traktoru z S.T.S. z Vlašimi a mlátičky z S.T.S. Dobré Pole.
Členové souhlasí, když cena bude přijatelná.
Dále Balogovi žádají ( by) zda by jím mohl býti dán byt pro dceru Barboru. Členové navrhuji
aby bylo předáno do členské schůze k projednání.
Zapsala Pokorná

X

Fott Alois

Zápis ze schůze členů J.Z.D. v Chotýši dne 26./3.1958 za účastí 18 členů.

Předseda přivítal přítomné členy i zástupce okresu soudr.Jos.Michálka, který seznámil členy
s domácím pracovním řádem, který členové jednohlasně schválili.
Dále bylo schváleno usnesení představenstva ze dne 12.března 1958. Je to bod 1.2.3.4.. Dále byl
schválen nákup jalovic.
Usnesení představenstva se dne 19.března bod 1.2. je všemi přítomnými členy schválen.
Dále byl schválen plán jarních prací.
Zapsala Pokorná A.

Fott Alois

Zápis ze schůze členů J.Z.D. v Chotýši dne 31.března 1958 za účastí 18 členů.
Předseda přítomné členy přivítal a schůzi zahájil.
1. Na programu je přijímání nových členů do družstva a stanovení podmínek vneseného
živého i mrtvého inventáře,osiv a krmiv.
2. Celková výměra zemědělské půdy vnesená do družstva Annou Břečkovou je 12.80 ha.
Ponechá si záhradu o výměře 0,28 ha. J.Z.D. jí přidělí do výměry 0,50 ha orné půdy 0,22
ha.
Nepraš Zdeněk Chotýš č. 26.
Zemědělská půda …………………… 2.02 ha
Z toho orná …………………………. 2.02 ha
Záhumenka pro dva členy podle stanou J.Z.D. 0,50 ha včetně záhrady.
Ponechává si z výměry družstevnice Břečkové, zbytek zahrady o výměře 0,29 ha jako
záhumenku. J.Z.D. mu přidělí do výměry 0,50 ha ornou půdu 0,21 ha.
Celková výměra zem.půdy vnesené do družstva je 1,81 ha. Obě rodiny uvedené pod. č. 26
vnášejí do J.Z.D. zemědělské půdy celkem 14.61 ha.
Osevní plochy ozimu vneseného do J,Z.D.:
Zaseto žita ………………………………………………………1,65 ha
Zaseto pšenice …………………………………………………. 2,68 ha
Zaseto řepky …………………………………………………… 0,35 ha
Celkem zaseto obilovin ………………………………………... 4,68 ha
Jetele a vojtěšky půdní fond …………………………………… 2,68 ha
z uvedené výměry obilovin a jetelů, ponechává družstvo oběma rodinám na záhumenková
hospodářství a to pšenice 0,31 ha a zasetého jetele 0,12 ha.

Povinné vklady osiv a sadí pro obě rodiny činí:
Osivo jarního ječmena ………………………………………. 650 kg.
Bramborová sadba ………………………………………….. 1.000 kg.
Krmná a stelivová sláma, jakož i suchá píce bude při vodebíraní družstvem zvážená a vnesené
množství bude napsáno v přijímacím protokolu. Rodil krmných dávek ať objemných, nebo
jádrových jsou obě rodiny povinní podle stanou J.Z.D. proplatit v běžných cenách, stanovených
členskou schůzi.
Stavy dobytka
plán
skutečnost.
Hovězí dobytek
10
8
z toho krávy
6
2 jednu na záhumenku
prasata
12
12
z toho prasnic
2
2

Mimo uvedených stavů prasat vlastní Zdeněk Nepraš 2 prasata do váhy 40 kg, které jim budou
ponechány pro vlastní potřebu.
Vzhledem k tomu, že plánováne stavy hovězího dobytka obě rodiny do J.Z.D. nevnáší, jsou podle
stanou povinni proplatit 20% průměrné ceny chybějících kusů. Táto částka bude jim družstvem
odečtená z jejích členských podílů.
Dále je povinna Antonie Břečková vnést do společného hospodářství 2 koně, které má plánovaný
M.N.V.. Jelikož vlastní pouze jednoho koně a druhý je majetkem Zdeňka Nepraše, který
plánovaného koně nemá, ponechává členská schůze na jejích vlastním rozhodnutí, jak se tímto
vůči družstvu vyrovnají. Nedojdeli mezi nimi k dohodě, odečte družstvo družstevníci A.Břečkové
20 % z průměrné ceny tažného koně, z jejího členského podílu.
Dodávku vajec podle dohody mezi pí. Břečkovou a předsedou družstva provedenou na M.N.V.
splní jmenovaná sama.
Součastně se tak uvoluje, že záhumenkové krávy ponechat družstvu v tomto roce plnit částečnou
dodávkou mléka, které je připsaná na její hospodářství. V obou případech jak u vajec tak i u mléka
bude na výrobky dodané pobírat peníze sama.

Kontingent bude však připsán družstvu.
Množství mléka od záhumenkové krávy, které se družstevnice uvoluje dodat na kontingent J.Z.D.
byl členskou schůzi stanoven na 700 lit.
Převzetí živého inventáře bude provedeno po veterinárním opatření, V tu dobu provedeno zvážení
a ocenění dobytka, prasat a koní.
Členská schůze se usnesla všemi hlasy (18 členů)
Přijmutí jsou: Anna Břečková, Božena Břečková,Zdeněk Nepraš a Anežka Neprašová za členy
J.Z.D. Chotýš dnem 1.dubna 1958.
Dále je přijmuta za členku J.Z.D. Marie Fottová a Marie Slavíčková, všemi hlasy od 1.dubna 1958.
Marií Slavíkové je přidělen byt v čp.23 v Močedníku.

Zapsala Pokorná A.

Fott Alois

Zápis ze schůze členů J.Z.D. v Chotýši dne 18.dub.1958 , za účastí ….členů.
Předseda přítomné členy přivítal a schůzi zahájil.
1. Na členské schůzi projednáno čtvrtletní hospodaření, plánované tržby a náklady.
2. Členové souhlasí, aby motor od šrotovníku byl dán do opravy traktorové stanici.
Dále byla schválena všemi členy koupě mlátičky od S.T.S.
Z traktorem Zetor 15 bude jezdit Z.Nepraš.
Zapsala Pokorná
Fott Alois
Zápis ze schůze členů představenstva J.Z.D. v Chotýši dne 28.dubna 1958.
1. O´Představenstvo se usneslo, že p. Jos. Vedral, Jar. Březina, Fr.Čechrák a Marie
Hozmanová, kteří podepsali přihlášku do J.Z.D. musejí dáti podsevi jetelů na jejích
plánováne plochy, a další, kteří přistoupí také.
Dále se představenstvo usneslo, že byt po paní R.Janouškové bude náležet jen členům J.Z.D.
Na schůzi je projednáno, aby slepicím p. Oldř.Procházky, Karla Vaňku a Fr.Čechráka
v Močedníku byl omezen výběh na družstevní pole. Dává se na vědomí M.N.V. k napomenutí.
Zapsala Pokorná A.
Fott Alois

Zápis ze schůze představenstva j.Z.D. v Chotýši dne 3.července 1958
Na programu je navážení krmení do chlévu.
Zdeněk Nepraš se uvoluje navážet zelené krmení na 1 měsíc : červen do Chotýše a Fr.Procházka
do Močedníka. Po této lhůtě se vystřídají. Od 1 fůry bude mít kočí i nakladač 0,70 P.J.
Zapsala Pokorná A.
Zápis ze schůze členů J.Z.D. v Chotýši, dne 13./6.1958 za účasti 18 členů.
1. Členská schůze se usnesla a schválila zrušit všechny peněžní prostředky družstva na
účtech, půjčky a úvěry na investiční výstavbu, jakož i dlouhodobé potřeby u Investiční
banky, zmocněnec Č.Brod a soustředit všechny týto peněžní prostředky družstva na účtt
účet u S.B.Č.S., pobočky Č.Brod a to ode dne 1.července 1958.
2. Je na programu dodělání cukrovky. Jelikož vlivem počasí jsou plochy řepy moc
zapleveleny,schválili si družstevníci, aby za okopaní, protrhání a okopání dostali 50 P.J. za
1 ha.
3. Pí.Šplíchalová žádá, aby ji byli vyplaceny peníze za krávy. Tak též členi Josef a Anna
Drahorádovi. Členové toto schvalují,aby jim tyto peníze byli proplaceny.
Dále bylo usneseno, aby na česaní třešní bylo každému česáči vyplaceno 1 Kčs od 1 kg třešni.
Předseda děkuje za účast a schůzi končí.
Zapsala Pokorná A.

Fott Alois

Zápis ze schůze členů J.Z.D. v Chotýši dne 26.června 1958 za účastí 18 členů.
Předseda J.Z.D. Al.Fott přítomné členy přivítal a schůzi zahájil.
1. Na pořadu je dodělání řepy cukrové. Usneseno, že ráno 27.června ženy nastoupí na
dodělání řepy.
2. Na členské schůzi usneseno, aby na kopení a svážení jetelů a sena se vzala vojenská
brigáda.
Předseda děkuje za účast a schůzi končí.
Zapsala Pokorná A.

Fott Alois
Zápis ze schůze členů J.Z.D. v Chotýši, dne 30 července 1958 za účasti 20 členů.
Předseda J.Z.D Al.Fott přítomné členy přivítal a schůzi zahájil.
1. Na pořadu je zajištění žní. Vyzvání družstevníci k prodloužení prac.směnám, jak na poli tak
i u mlátičky, aby v co nejkratší době žně byly skončený.
2. Byla projednána zpráva o pololetním hospodaření – v celku nebylo rozdílu mezi
plánovanými tržbami a skutečností. Je plánována dobírka 9 Kč. menší výnosy u řepy se
nahradí většími dodávkami masa.
3. Byla spět projednána žádost družstevnice B.Šplíchalové o proplacení živého inventáře,
členská schůze žádost schválila, s tím bude o tuto částku zvýšena dotace NF.
Zapsala Pokorná A.

Fott Alois
Zápis ze schůze členů J.Z.D. v Chotýši, dne 11 srpna 1958 za účastí 20 členů.
Předseda přítomné členy i zástupce O.N.V. a M.N.V. přivítal a schůzi zahájil.
1. Bylo přečteno měsíční hospodaření, členové vzali na vědomí.
2. Dále jsou přijímáni noví členové do družstva. Přijmut byl Jaroslav březina, jednohlasně.
Schváleny byli též Marie Hozmanová, Josef Vedral a František Čechrák z Chotýše za členy
J.Z.D. Předseda děkuje za účast a schůzi končí.
Zapsala Pokorná A.

Fott Alois
Zápis ze schůze členů J.Z.D. v Chotýši, dne 26.srpna 1958 za účastí 18 členů.
Předseda přítomné členy přivítal a schůzi zahájil.
1. je na programu je provedení stavby nového vepřince, místo adaptace staré stodoly.. Všemi
členy je schváleno.
2. Podáva přihlášku za členku J.Z.D. Emilie Šmoldová, přítomnými členy přijmuta.
Zapsala Pokorná A.

Fott Alois
Zápis ze schůze členů J.Z.D. v Chotýši, dne 1.září 1958 za účastí 16 členů.
Předseda přítomné členy přivítal a schůzi zahájil.
Pro nedostatečný počet členů schůze odložena na 2. září 1958.
Zapsala Pokorná A.

Zápis ze schůze členů J.Z.D. v Chotýši dne 2. září 1958, za účastí 21 členů. –za O.N.V.
soudruzi Güntnér Jiří a Nálevka Ladislav.
Předseda přítomné přivítal i zástupce O.N.V..
1. Na pořadu je přijímání dalších nových členů do J.Z.D.
Přijmutí jsou tito členové, Josef Sixta, Růžena Sixtová, Josef Kopecký, Bohumila Kopecká,
Růžena Procházková, Cmíralová Božena, Černíková Anna, Kukla Oldřich, Kuklová Božena,
Vondráková Marie, Březinová Barbora, Vlasák Alois, Vlasáková Marie, Vlasák Vladimír,
Froněk Jindřich, Froňková Marie a Březinová Drahomíra. Přijmuti jednohlasně všemi členy.
2. Práce nových členů v J.Z.D. budou vedeny v evidenci a P.J. jim budou proplacený
v penězích i v naturáliích v roce 1959.
Předseda děkuje za účast a schůzi končí.
Byla přijmuta M. Vlachovská za členku představenstva.
Dále vystoupila Marie Sláviková z J.Z.D.
Dále

Zápis ze schůze členů představenstva J.Z.D. v Chotýši dne 2. října 1958.
1. Členové představenstva se usnesli, že dnešním dnem tj. 2.10.1958 nepřijmout již do
konce hospodářského roku to je do konce žní r. 1959 jíž žádné členy J.Z.D., aby
mohl být zajištěn řádný chod hospodářství J.Z.D., včas dodržená agrotechnická
lhůta, setí žita – vyznačeny s konečnou platností hony J.Z.D. (se záhumenky) a hony
soukromníků. Přijmutí byli též Josef a Vlasta Procházkovi a Vlachovský Jan a Boh.
2. Se členové usnášejí, že noví členové J.Z.D., musejí vyvážet hnůj každý na svojí
plánovanou plochu cukrovky a hnůj se bude vážit. A můžou začít vyvážet ihned s to
za Močedník na Salabovo.
3. Bylo usneseno, že na skládku řepy nemůže J.Z.D. žádného člena uvolnit.
Zapsala Pokorná A.

Fott Alois
Zápis ze schůze členů J.Z.D. v Chotýši, dne 3. října 1958 za účastí 21 členů.
Předseda přivítal přítomné členy a schůzi zahájil.
Na návrh představenstva, přijímá členská schůze Josefa Procházku a Vlastu Procházkovou, Jana
a Bohumilu Vlachovskou za členy J.Z.D.
Zapsala Pokorná A.
Zápis ze schůze členů J.Z.D. v Chotýši dne 21.října 1958 za účastí 12 členů.

Na programu je přijmutí dalších nových členů do J.Z.D. Jelikož není přítomno ani polovina členů,
nemůže býti schválení.
Zapsala Pokorná A.

Zápis ze schůze představenstva J.Z.D. v Chotýši dne 7 listopadu 1958.
1. Členové představenstva se usnášejí, že dojnice přistouplých družstevníků budou ustájeny
v Močedníku.
2. je usneseno, že osivo od nových družstevníků se bude přijímat v určený den v Močedníku a
řízky budou vozit na místo u váhy a budou si je šlapat.
Zapsala Pokorná A.

Fott Al.

Zápis ze schůze členů představenstva J.Z.D. v Chotýši dne 12.(listopadu) 1958 za účastí (člen)
zást. ONV Güntner Jiří, zást organizace str.KSČ, Jos.Fott za MNV Jos. Vedral.
1. Je k projednání prvního materiálu ke IV celostátnímu sjezdu J.Z.D.
Připomínky různé.
2. Pí Růžena Janoušková podala přihlášku za členku J.Z.D. předává se do členské schůze.
3. Představenstvo se usnáší že krmné dávky od nově přistouplých družstevníku mají býti
doloženy podle rozplánování zootechnika STS soudr. Knížka. Předává se na pořad členské
schůze. Členové stvrzují svými podpisy.
Zapsala Pokorná A.

Fott Al.
Vondrák A.
Drahorád J.
Procházka J.
Koželský Jar.

Zápis ze schůze členů J.Z.D. v Chotýši dne 14. list. 1958 za účastí plného počtu členů i
členů nově nastou. přijmutích, též zast. ONV a STS.
Předseda přítomné přivítal a schůzi zahájil.
Na programu je seznámení členů z prvním materiálem ke IV. celostátního sjezdu J.Z.D.

1.Zvýšení rostlinné výroby.
Směrných úkolů uložených pro J.Z.D.Chotýš, které mají býti docíleny koncem r.1965 je
nutno u rostlinné výroby docílit těchto opatření.
1. Účelným využitím půdní základny
2. Využití ladem ležící půdy.
3. Zúrodnění půdy – odvodnění a meliorace zamokřených pozemků, bude začleněno do CVP
pro rok 1959.
4. Obohatit půdu, humusem, zakládáním kompostů , vápněním močůvkováním dodržováním
osevních postupů , bude začleněno do CVP.
5. Zajištění vlastních osiv založením semenářských dílců
6. Dodržováním agrotechnických lhůt.
Ochrana kultur před chorobami, škůdci a plevely.
1.
2.
3.
4.

Správnou agrotechnikou tj. podmítka, orba na podzim.
Setím v agrotechnických lhůtách
Čisté a jakostní osivo.
Použitím chemických prostředků bude začleněno do CVP. Pro rok 1959.

Zajištění dostatečné krmivové základny.
1. Včas a bezstrátové sklidit pícniny.
2. Využit ozimých ,jarních a strniskových směsek.
3. Zajistit osev silážních plodin.
Opatření ke zvýšení živočišné výroby.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vyrovnat se s plánovanými stavy, zejména krav a prasnic.
Provádět kontrolu užitkovosti jednotlivých plemenic – výběr potomstva.
Řádné a včasné připuštěni krav, jalovic prasnic.
Soustavně doplňování stavy prasnic.
Ozdravování stáda, odchov mladého dobytka, ochranné opatření.
Věnovat pozornost jatečné drůbeží.

Do roku 1965 je nutno docílit těchto ha výnosů v rostlinné výrobě :
Pšenice
Ječmen
Žito
Cukrovka
Brambory

36‘- q
36‘- „
31‘- „
405 - q
200 - q

Zástav dobytka na 100 ha :
Skot celkem
Krávy

- 78 ks
- 39 ks

Prasata
Prasnice

- 135 ks
- 12 ks

Výroba na 1 ha půdy .
Vepřové maso
115 kg
Hovězí maso
85 kg
Mléko
– 1.060 l
Drůbež jatečná
–
9 kg
Celé diskuse byla vedena se zaměřením na uvedené směrná čísla pro rok 1965 a na základě
faktů, uceděných v I. sjezdovém materiálů.
Dále bylo na této členské schůzi projednáno ustájení mladého dobytka .
Na prohlídku chlévu navržení títo členové.
Fott Al.
Procházka Jos.
Vedral Jar.
Čermák Frant.
Výsledek prohlídky stáji sdělí představenstvu do 20. listopadu.
Dále se členové usnesli, že přihlášku pí. Růženy Janouškové přijmou, když vstoupí za člena
J.Z.D. i její manžel Janoušek Jiří.
Zapsala Pokorná A.
Zápis ze schůze členů představenstva J.Z.D. v Chotýši dne 26. listopadu 1958.
1. Skladník podává zprávu o převzetí osiva a řízků od nově přistouplých družstevníků. Jelikož
( všichni) někteří osivo nedodali, vyzvou se ještě jednou, aby v pondělí to je 1. prosince toto
osivo odvedli.
2. Představenstvo se usneslo, že přeseté pšenice se rozdělí 1 polovinou na nové
družstevníky a toto osivo dodatečně odvedou. Dále žádá Al.Vondrák, aby mu bylo 11 aru
jetele, který byl zaorán do honu ze staré záhumenky, vyměřeno z družstevního a nabízí
s této výměny odvést pšenici, - předává se do členské schůze. Dále představenstvo na
odvedení krmných dávek (opět) od nových družstevníků opět trvá
Zapsala Pokorná A.

Fott Al.

