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ffi6ii L1ótovlt i, } ral r.i
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J8n B6nhe't. euk!ář
trran tí šek ší eJ da' provnz ní k
FrantÍšek Kysee,l a, shlaná ř
Jsn Yol l obcho dník
Vríclav }l lbau en' o buvník
Jan Poltík' hokynář.

IIvánírn Jnéna všech první eh

Atrtonín Jodl /ho\vÍló,í/
Franti še} Mráz /ú'ř'.oxt,. zát. ho sp./
Joref toutotka /uóItel,/
lonáš zahrad.ník
YoJtěch xo'n en da

členr l '  p}otože někteří Je{tó Žl jí a Jrcu

ě1eny nyuéJĚí M0.

PřÍJató *tanovy Jeou nonrrr{lní tehdy ob'yklé sta'noÝy 8!o1ků 80 12

paragrr"Íy. Pat. l ./ Spo1ek nÚlzýví, ec ' 'čes}ý sportovní rybáŤseý 
'po1et' ' '

a r'! á své sí dlo v t rh. Svín eeh .

Plc.Z./ Úóeten Jeho Jest hríJení záJnů lybdřství a ehovu

lyb Y hažcéÍr sí0 ěru.

Pat..4./ SpoJ.e} 8k1Í,d{í re z čÍ'nnýoh' př l  spívaJícÍch a ěeat-

nýeh ň1enů.

Zens}á správa polÍt1etÁ Y Plazg přípíaer 'r  ze i in e 4.vTI.1923

zakázr la Bpol € t  a žádnla znňnu pnrr. l}./  o nzložaní ;nění přt  rczpuš-

tóní rpolku. Olr lavené stanovy pat sehvríl11fl '  z €m. sp'.pol.v Přazo

I0.YIII.Iyz1 ó.  2^ 54g?/L a1 1925 t.z.sp.p. 3e1 .24l .

V téuž roc. Jg uŽ .Ji en atr 'u óný Bd!Íg o výbor$vé rchrlzl

l9.xII.23'  kde zprÉ'vy  ̂ vz l ty na vě.1oní".

zB tc' seehovaná op1ay a ťtopl sy z téboŽ loku Jrr)u žádoctl

rpolku na ředltel ství panrtvÍ v N.Ilradeob o potok Svln on sk1í; o hu řÍ ckJ,. 
'

Kebleaeký a' říěku Stxrpnlo1. v o. ipov:Jťil pí ša ř.p.N.Hrrni ly že potot

Svlnens}ý a ěást poto}t trebl €ngkého Jest plonaJata r.evínríkovl Em.

Petrou a čáet potota ilohuŤÍc}ého lt'{l' Dt'. Gregolovt../ l:yd'l nu'aírr pozna.ue-

nat1 výpověh uě.t.uaěíiro' že Hlady dtIy G::ego rcl vÍ tan potok nap!áv6'! '

p}otože patřt l  obeÍ Slaveč a ndJan Mačínu, tatže na záklgk l ' tačího

byl á. poYolenka G!68oý,oYi odebránP."/.

s € |Ý. řodÍtelatví panství v třebcrni na žádost apolku o Str.op*

nÍó}u píše z.vII.25 že nůŽe plonajnout pouze óíst o. i  Peškova nl 'ýna

na konee l 'ulr patříeíeh k Novérru DVo !u 
'& 

pachtovné s'-f,č' oltetní

J €J l6}' óíat,I Ža neJ6ou vcl lné.Nrísl eduJe žádost glolku p.lerlu Závoť

ehénu' náJeneÍ dvora Y Bosvanoe)r o plonaJnutí honeí * dolní ór{stl

řgky stsc}pnl ee, a1 e 25. YII. 25 oťlpoví d.í niJ enr ee tlvord a lybolovtr F!.
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HoJ.la z Bolovan' že řáaostÍ nelze vyhovětl.o. l  SvÍnenglré ob!é rlEtrí 8 a'.

c}rováno níc píaemného, alo pokladní. }nÍh8 zaznanenáv{'  žs l - .vII.23

byl p l  aoen náJen obe1 trho sYínenshé do 31 .xII.23 obnog Íě 25r-

Pak Je zachován koneept:
číslo .  .  .  .

' tw 
Pr.ozatínní r 'ybářský 1í st ek

&terý sa výaívQ Bybr{řsLí. lpoltovní spolek Y trhoíý4h SvÍneeh
+ téhož ól ena p.ana
opr.avňuJící ku. chytríní rJrD louze na tř l  udlce nezaložené Y poto'e
Sv1nenskdn od Nežetlc až ke [onář1erlm a plr 'tíeí až ťlo ť1o by tdy
bude řá.tný 1í sts} vyhotoven t vyddn.

Do ěnaný náJ en ee rybo1ovu.
v Írh.svlngeh ťlne 30.čgrvne 19?3.

Y záít toho f i}k,u Je rapxíno vyrlání 22,-Kó nt výlohy nř l vya"zováj

rybí.ro potěru. Ro} tonóí hotovostí t92'-  trč.

1924

}|a valné hrornaíě 2?.I ' .24 za přítornnostt 1l ó1 eni l byl l  
'Yo1anl

P řeťlaed.a. I. š1r'ron Jnrorní.l
předaeda II 'šalak Joseť
J erin at el Havtík Edu',ťů
potI'r ník l iaohiťt Lurtvík
výbon ši*ill"Íl,"'*

$|lět* Antonín
nátr.aarríoí Polák ludvík

PeÍE F'an tÍ šek
Eirert Jo s6l

revÍsoří ut šek Jo seť
], 4 što Ík a Rrt do] Í

za č1eny přtJat1 Hevlík Eťtusrd a tsert1e Ear € l  .[tsneBeno vy31r,t l  konl8l

na pozenkový ůřad o vyšetření naší žri.toetl o přídělu vocl a rybolovu.

Zápíané ls' .x' příspěvek 5'-E' lybÍířstrý 1ístek plo neĎl eny a hoaty

25'-K' za vystavení !.ístku 21-l(.

Y týž den a, t .éEe r '|íatnost l  konána uatavuJící se pře. lběžná

gchrize nybářBkého ůružstva, zaps. epolečangtv"' e nróenÍn obnezenýn.

Přthlág11Í se za členy:

Snlčka Antonín Bybářg}ý spolek
Uaohart Lu4vÍk EÍtert Jo B6f
šaleh Josef Poltík t!. lvíh
Havlít EduirPd Blíze} }íatěJ
šÍnorr Jrromí r

Záp7sné l09-X2 ě1 enský řoťtí1 50'-N
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lento zd'pls o i lrrrž ctvu Jlst 'á nep:tř l l  do pxrtokolů BpÓltu' 
' lé

Je tam"f,onačně' oyl to tr*é r.ybíře*ý po.lnl}.pa]í o něn není nle, ,,í

5.Ir .53 že re spole]< přÍhtás l l  opětnó za ó1 ena rybáŤeké}ro t lnr{stva

ziteJšího a zB.u.34 že zaplat l l  ťl lPužstvu zápÍané 20'-Íó.poťtl  €  Yýpo-

Yódt žiJí oíoh t eht ly přÍhlášenjrrh ó1enr l  Á. Srnlóky'  L. láachtrta2L.PolákE

1 J.B € rnha'ta žái lné i lr.u ž stvo neexistovalo. J9i l6n *íká, žE clťuž stvo

nělo hrýt A.S. aby nu nevza1l ťybníky a ten zace tvrdí, že J.šlmon

ehtá1 od v € lkost i tku n4jAké 
'ybníky 

zí gkat pŇ zd6.Jší ryoářa.

Výbotclvá sch;lze řy.o. Bpolku 22.Ív.24 gehvál i1a rysl r"tÍ 3č! enou

tleputael nB N.H!' 'dy a řár lně vyJednEti pronáj err rybolont pokud 
'qcžno

od Ío1ínova ntýna ./dnes ! ianzlů/nahoru. Sehvií lan nrtJ en Íebl.anského

1otoka od n: l-yná' řa F l tnt.u ' 'cha za 30'*KĎ toónó.Uenegeno v6š|"crÉ !yb-

nířy '  kte ló bý se d'"" l  y naJnout l 'pacj l toÝFtí.vyžár iat i  o,1 obcí tr1 gní 
' ,  

lc|

Irtohuřlee pxrnáJgrr potoků' drí}e o11 Jana terveního z Keb]. qn /n,a Jágep

hausul nriJ F. ' ' ; r..ybní ólru pr'o ohclv prtrrrhtl. 0b'1 zdeJ ší št<oty upozornlt l

na zákaz chyt:íní ryb r. raků.

V dal ěí gchůzí 29.Y.24usnessno n.J.  dol6a.t l  o náse,. lu

Ď

Z em ěrtěl sk.í rariil
Ze,n.rybíY'ské ě}ol e ve Yodňaneryn.o nateř 'skt.  ryby pst luhů]
Byoní tínnĎ ryb. lDolk i l  Hylváky Ústí n/? 1í-o}ounů_
Zelus}énu pvbéĚekér' lu gDolku Y Pnc.ze
Městaténu íř^du v ř.siraóJovtcí elr

potoky dcrpsatÍ na'  žurrberskou faru, obee Pióín a reví*níkovl Síglevt.

l{ohuř1cenl . toJa. ln ' tÍ náJen na 61et a Je, lnat i  o pott lk Klenck;í.

Ye aehr lz l  27.vI.Ir .Z4 u8neseno opatřít l  1eJty '  poYěř l ' tÍ haJného

Polzer|,  z Keblsn a B.šp{ta ze svln{ r lozorar l l  n{d potoky a poatarntÍ ae

o rýbářský kurs v nríst. j .

ZaJí1rx,v;í Je zá!)IB ze 12.xII. ?4.. žá.ďett1 o nágnrlu t lt řuhoYÍtoá {

Žeyrěděl skorr radu v lra'ze
BybríĎskou šIrolu ye Yo dň an e.;j" i  : '  . .
óéekoetovengkou ůstĚední Jedaotu rybíňskou y p3azQ'

znova žár iat l  ře.t .  strtt . lesů a str , t tů v t řeboni o Stropnlóku'  trovněž

ott býv. panství N.Itrady k r! .e žádat l  1potok n*ťl Rolínen na hraní c i '

obce Pěiína' eY.tr in6ní' poněvadž J sr 're tan ttalí násn.. lu.

Pai ugnenen zé,h a,z +hytá,ní ryb vzhl edan &u znaóné nágrdó a 8Íc6!
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puten řůzný6h lyb pot óřu a 25 kg, nlteóný ryby ze lhotálru
laJty z Vetkého obecního rybník'r
put en u Ír'níku /kapbí ná'snd4/
puterrrůzné z Póčína 9ťi Ío] '1ara
put an růzh{ z Hanergkého
džber& z Prelátu

,, z Butvlbe
'' ,/k apni /, ze Žuub ellk a
, ,  z Jezírka

Celten neJméně l00.000 kusů.

Y dop1se 16.I.24 nrbízí ředÍtel  ství velkostatku N.Hrady apolku

část potota ? 'ho sYlDenskóho od nlýna p.f io lína v trh.$vlnaeh až na

f,onařiekou h'anÍoí a pak potok Xebl en ský o.l t.zÝ.hoítlího nlýna ve

Březí na hlanloi zlatotforun 8} ého panství až k Jeho ůgtí do lotořa ?.

Svlnensl. iho zá r 'a óní náJ a'. lné 100 kor.un.

Doplaen 26.I,IÍ.24 aaěrují N.Hlady' že naní Dožno ěrístl potota

Pěóín, Kl eJřáry a Žurqbei lk poJraoutt i lo l  r! 'ouvy.

Itoepoťlářeký úř.aa Íranotví klášter.a vyšobrodBkóho v [onář1eíoh

sděl 'uJe 8.II.24 že JaJ1oh pototy J sou fu konco grnna 1928 pnonaJaty.

za!ěděl  3k { i  Jé.Lroaa čsl . lepublÍky v Pra'ze gd'ě! 'uJe 2.Ý.24, ža

není případný nríklad na zakoupení ryoí násady z ěeho uhraditÍ.totéž

plntí oh1ei lně pi" ,í epěvku ťlnanónÍho.

Sprr iva st.ítních lesr l  a statkú v t řebonl Be ?.v.24. tdža apoIku9

Jaký obnoa náJenného by nabí. l1 zt léíěa popsané/ óást1 Stropntčty. -

/Dote Je pozíónta E.Havl:1ka, aby to uró l l l  g,arrí. ./

Geqelndeant Gol1netgchlae /Í!an.t/ r0.Y.24 pííeo žr> pr<rnaJuc

potok o f € l rtní oestou'

Předced'nlctvo zaněr1ěl ské rady Bro čeohy pí če l2.V. 241 Ža ael-za

přo l sto š.ní rok vyhověti.

Bybářgká š}o1a vs Yodňn'neeh 9.TI.24t letog JÍž n6nl lž.j l le '  př ib l . ls-

te se v ledlu 1925.

Bevínlík Ság1 žádtost spolku ol přepuštění Jín nnJatétro potol(a

ostře o dJEít á.

i lěetský ířaa v ř.su,lóJovÍcíen tt.vx.z'4 ža nelrr l  že Fyby 1loskytnout

že Je pot řebuJ g sama.

PěčínskÍí obec zr 'Eítá žríaost epoJ.ku o 
'ybolo'.

Dru žstvo !yb.í řgt;íeh apolků pro unělý choy ;y6 ý ?ťA,ze nablzí
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člens!.rÍo protože rtrrdává Jcn ólsnů'a.
.:..: '  

Rybrířs}c š}o1a ve Yoťtňanech 23.EÍ.24 atÍbuJe i loitat na Jaře

2.000 11{lútu prt:rrrha. potoónÍho rr, 2.000 pstrntra i luhrrvého.

Podle poktadní tnl.hy byly v r..oca lg24 plteenJ tgtcl nriJrry:

obee Svlny 25r- xč
obec l|ohnř1ee To,-,1

nl'yndř l{rrch 501-''
Buquoy N. Hřa.ly l00 7-n

Z ná. iannÍrrh snluv se zz 'hovel P. pou' €  xohuř1ekÁ za J0.W.24

l Ríle o.t  I .YII.2.1 do 1.Y1I.1950 aa roční náJa| l lné ?0'_Í.I.

1925

Yalnl1 hr<lnta\ 2,2.I 'I.25 za přítonnostl 12 ř lgnr1 ge u' iná{Í na EÝý-

{cní rdpísnéhc} n' 20'-trč, zdkrr 'xtt ehytÉní FJb ílo l .YI. Jnto pří sežní

haJní ustanovant Y{'1av P'1btuor '1 Bobn'n1l Spát. Bybá řakónlr i lružatvu áo

Pr.nhy oznrínlt l9 že nepř istoupíne zR óIqnÍ,JeŽto nenr{ne I!c, ' t ř € { tkf i .Yy.,{ed-

nat1 s obeí 0tóvň}9n s t 'h.gviny ohlqdn. i  tybnÍ}r lr  Jež by se daly 1avn, i

gÉídít l .

Yýboroví sqhi izq ?,2,.Iv.2 5 ?volí la šr i l l ra a Eavlíha Jako . iB logdty

i lo s:hůae Poří l lníno 
.gv'1zu 

'  
č.Bu, iĎjovtcích.Schv{. l .ea nÁ3an lybníka od

obee 0těvň} a Jnenovánl ó1 enové k Jeht l  ůpr. l r .vó 'Za Ďt.eny pří3*tí l , .p.Eoz-

1í}ov4' u11talé zc SIavle.

Výoomvá gchťiza 23,-Y.?'5. PoÍ'í ční gv&u Y !. Fu íláJo YÍ lí cir byl u*tr,-

ven. Chytání 11" lr v potoe4 SvínsnB}én c, K €DInngkíÍí povoleno ori l5. červu*.

Poplatky z* líetky: ngčlan 507-[ i : ,  člen 181 50 xĎ.

Yýbo:trvá sqt' iza ]0.vI.2'5. YoJtěch Baxek opnrvu.j* otěv,ický ryb-

ník 
'a 

400' Íč. 0cee l řebeč gs po y,á" dá, o pronríJ arrr ?ybolovu 
^ 

naJIÍlB ts4

Pybníř p. Gl a s6}.4.

Yyoorové Br:hl . lz €  10.nI .  a l4.rX.25 JednnJí Jen o do{ňIání opt lv

otěvěck{ho rybník8.

Y pošt' i  Jc ťlonls ŘadÍte.rství stáíní*h ]'68íl a atatkrl Y tŤabonl

zt 5 l  .I .25 žq Pyboloi  na Stxlpnt4la by!" J1ř ,  na 6let .111'1. přonaJn't .

Ústř 'ední i.ett1tal ,gtví velkostot}rl Knrla Bur1uoye Y N.5ťa{a;h pÍĚe dne t8.

III.25' ŽE órigt potcrkx nad Eo!.íncrvýn nlýncn jo do }onne tohoto rohu p'$-

. n aJ at*.


