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RIBIŠKE DRUŽINE CELJE

FORMIRANJE MUHARSKEGA REVIRJA V MEŠANEM REVIRJU
SAVINJA
Mnoge so razlage za to, da človek postane muhar, kot so želje po bivanju v naravi, ribiška
družabnost, sodelovanje pri čuvanju naravnih dobrin, pri ohranjevanju okolja, potreba po gibanju,
uživanje v neokrnjeni in čisti naravi (salmonidi so v večini primerov v takšnem okolju) in še bi lahko
naštevali. Vsekakor pa lahko vse strnemo v dva, medsebojno dopolnjujoča se razloga, in ribiška etika
je zasnovana na obeh hkrati.
Prvi razlog je gotovo v podedovanem instinktu človeka lovca iz pradavnine. Nagonska želja po
ohranitvi, skupna vsem živim bitjem, je v mislečem dvonožcu rasla od nezanesljivega pobiralca
gozdnih sadežev, do lovca in ribiča. V njegovi ohranitvi je ta nagon opravil preveč pomembno vlogo,
da bi lahko kar brez sledu izginil. Današnji človek je z normami obnašanja glasovom tega nagona
sicer določil okvire, sodobno muharsko etiko pa je zasnoval prav na prvotnem odnosu lovca iz
davnine do ribe živega bitja. Spoštljivost do bitja, ki ga je človek vzel za hrano in ga je zato moral
ubiti, je izhodišče tudi današnje muharske etike. Najprej v tem ali bo ubil, nato pa še, kako bo ubil ter
kako bo ravnal z mrtvim bitjem, s plenom. In ker je lovski nagon produkt potrebe po prehranjevanju,
ostaja tudi v današnjem času, ko športni ribolov nikakor ni namenjen pridobivanju hrane, vsaj iluzija,
da je plen zagotovitev obstoja. V naših razmerah je pri muharjenju ta iluzija še dopustna. Zato se sme
reči, da je naravno, da muhar ribo, ki jo je ubil, tudi použije. To seveda ne more biti njegova dolžnost,
vsekakor pa ji bo, ko ji je že odvzel življenje, izkazal več spoštovanj, če jo bo použil, kot pa, če jo bo
podaril sosedu ali prijatelju, kateremu riba ni plen, ampak zgolj hrana.
Drugi razlog je športni. Človek lovi ribo preprosto zato, ker riba obstaja in ker se ne pusti ujeti, tako
kot leze na goro zato, ker gora je in ker se na njo težko pride, ali kot počenja še mnoge reči, za
katere bi s strogo racionalnih meril težko našli smisel. Sprejemamo jih pač, kot dediščino preteklosti,
saj delajo človeka da je to, kar je – tu nebogljeno bitje in igračka naravnih sil, tam vsemogočni
gospodar in spreminjevalec vsega na zemlji. Svojo moč in obvladovanje narave želi ta človek
nenehno potrjevati z različnimi dejavnostmi. V tem preverjanju moči dobi dragocen poduk: kljub svoji
duhovni premoči je delec narave in ostaja z njo usodno povezan.
Muharjenje je ena takšnih prvinskih dejavnosti. Samo z muharjenjem lahko podoživimo svojo
prvinskost. Skozi razvoj ribolova je muharjenje v svoji genezi izmed vseh ribolovnih tehnik ohranjalo
naš prvobiten lovski nagon, kar so mnogi že davno uvideli in o tej tematiki napisali mnogo knjig. Za to
tehniko ribarjenja obstaja največ literature in predstavlja vrhunec ribolova . Pri muharjenju se resnično
kaže Hemingwejsko razmerje med ribo in človekom. V spopadu sta sama s seboj. Boja ne spremlja
in o usmrtitvi ne odloča ekstaza množice v areni. Zato lahko muhar neovirano in vsakokrat posebej
razmisli, kajti končna odločitev bo zmeraj odvisna samo od njegove vesti: vključen je v najčudovitejšo
in najbolj čudno stvar tega sveta – življenje. Zdaj ga drži v rokah in dovoli si lahko pokončati ga,
vendar svojo resnično moč dokaže takrat, ko ga pusti teči dalje. Iz tega spoznanja pa črpa modrost
za lastno bivanje. Povzeto po knjigi Muharjenje, Voljč, Ocvirk, Urbančič, Korošec.
Pridružite se Muharjem, tej bratovščini »Sinjega Galeba« in poskusite to okusiti, nikoli vas ne bo
spustilo in nikoli več ne boste pozabili.
Za popularizacijo Muharjenja je RD Celje,
namenilo del Savinje od »Špice« pri Kajak kanu
klubu, do mosta v Laško. V ta odsek smo že
vložili postrvi.
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VABILO NA RIBIŠKEGA CARJA 2019
Ribiška družina Celje vabi vse svoje člane, da se udeležijo tradicionalne prireditve
Ribiški car 2019.

Prireditev bo v SOBOTO, 15. JUNIJA 2019 na Šmartinskem
jezeru – polotok Brezova.
Prireditev bo potekala po naslednjem programu:
- zbor, vpis in žrebanje bo ob 7.00 uri
- ribolov med 8.00 ter 12.00 uro
- izračun rezultatov in malica od 12.00 - 13.00 ure
- ob 13.00 družbeno srečanje in kronanje carja, podelitev
priznanj
Tekmovanja, ki je brezplačno, se lahko udeleži vsak član RD Celje. Lovi se na eno
palico in eno vabo.
UO RD CELJE

Vse člane prosimo, da
prispevajo dobitke za
srečelov na prireditvi
Ribiški car.
Dobitke lahko
prinesete v pisarno
RD Celje do četrtka,
13.junija 2019

RIBIŠKA DRUŽINA CELJE VABI NA
7. MEMORIAL FRANCA VITANCA

BESEDA PREDSEDNIKA RD CELJE
Spoštovane članice in člani lepo pozdravljeni. Za nami je skoraj polovica
polletja in smo že krepko zajadrali v ribolovno sezono. Na žalost je
pričetek precej klavrn, saj nam vreme ne dopušča užitkov ob vodi, kar pa
se tudi pozna na finančni uspešnosti družine. Upamo, da bo drugi del
sezone uspešnejši, predvsem pa, da nam bo vreme služilo. Letna
Skupščina je mimo, kjer smo predstavili poročila in program dela, vendar
pa moram opozoriti na izredno slabo udeležbo ribičev. To je mesto, kjer bi
morali razpravljati o morebitnih problemih, problematiki, ki se nas tiče in
še o mnogo čem, tako pa znamo mnogo govoriti ob vodi in kritizirati, kar
kaže na resen problem naše odgovornosti do družine katere člani smo.

V SOBOTO, 08.06.2019
Pred nami sta dva druženja na katera vas vljudno vabim. Najprej bomo organizirali tekmovanje v lovu
rib za memorial Franca Vitanca in teden pozneje še Ribiškega carja za leto 2019. Tokrat upamo, da
bodo vremenske razmere ugodnejše in se nadejamo množičnejšega obiska. Kot vsako leto bo
druženje spremljal tudi glasbeni program in običajni golaž. Ker je bilo v preteklem letu nekaj nejevolje
zaradi startnih mest, bomo tokrat ponovno izžrebali startna mesta in s tem omogočili vsem enake
pogoje ribolova.
Delo v družini je v letošnjem letu predvsem usmerjeno v pridobivanju dokumentacije za izgradnjo
prizidka doma na Brezovi. V jesenskem delu pričakujemo izgradnjo kanalizacije, vodovoda in
telekomunikacijskih vodov od Družine Agič pa do doma in izgradnjo spremljevalnih prostorov s
sanitarijami. Seveda pa je pogoj pravočasna pridobitev gradbenega dovoljenja.
V prilogi vas seznanjamo o novem formiranju muharskega revirja na Savinji s čemer bi radi popestrili
raznolikost ribolova v naši družini. Do sedaj je ta vrsta ribolova bila prisotna več ali manj samo na
reki Hudinji, ki pa je čedalje bolj ogrožena zaradi toplotnih sprememb in ribojedih ptic tako, da kljub
velikim vložkom mladic postrvi le te izginejo.
Podajamo pa tudi vabilo, da se nam pridružijo tovariši za delo z mladimi, še posebno v čuvajski
službi s čemer bi radi ohranili red in disciplino ob naših vodah.
Še enkrat vljudno vabljeni na prireditvi, pa tudi na delovnih akcijah, ki jih prirejamo.
Želim vsem dober prijem in obilo užitkov ob vodi.

OPRAVLJANJE DELOVNIH UR V LETU 2019
Vsem članom sporočamo, da lahko neopravljene delovne ure za leto 2019 opravijo vsako soboto na
gojitvenih ribnikih Goričica z predhodnim klicem gospodarja (Dominik Zlodej 031-311-709) ali na
Šmartinskem jezeru z predhodnim klicem predsednika komisije za varstvo voda in okolja (Mitja Trnovšek
051-650-124 ).

POSTANI RIBIŠKI ČUVAJ ALI MENTOR
Vse člane, ki si želijo opravljati funkcijo ribiškega čuvaja ali mentorja naprošamo naj to javijo v pisarno RD
Celje. Veselimo se vsakega člana, ki se je pripravljen aktivno vključiti v delo RD Celje.

s pričetkom ob 7.00 uri
na Šmartinskem jezeru – polotok BREZOVA
Leto je naokoli in ker želimo ohraniti ime dolgoletnega predsednika in častnega predsednika Franca Vitanca v živem spominu,
prirejamo tekmovanje v lovu rib s plovcem v njegovo čast.
Tekmovanje bo potekalo v skladu s Pravilnikom o tekmovanjih v sladkovodnem športnem ribolovu in pravili o tekmovanjih o
lovu rib s plovcem.

URNIK TEKMOVANJA
Prijava, zajtrk
Žrebanje štartnih mest
Odhod na tekmovalno traso in priprava na ribolov
Ribolov
Tehtanje ulova
Kosilo

od 07:00 do 08:00 ure
od 08:00 do 08:15 ure
ob 08:15 do 09:30 ure
od 09:30 do 13:30 ure
od 13:30 do 14:00 ure
od 14:30 do 15:00 ure

Razglasitev rezultatov s poudarkom spomina na Franca Vitanca

od 15:00 ure dalje

Tekmuje se posamezno. Prvi trije prejmejo pokale , posamezniki po sektorjih prejmejo medalje, najboljši posameznik pa prejme prehodni
pokal. Prvih 10 tekmovalcev pa prejmejo tudi lepe praktične nagrade.
Rok za prijavo je 06.06.2019. Prosimo, da se do navedenega roka prijavite pisno na naslov: RIBIŠKA DRUŽINA CELJE, Čopova 19, 3000
CELJE, na e-mail: ribiska.druzina.celje@t-1.si. oz. na GSM 041 570 175 Srečko Lah.
Štartnina znaša 12 ,00 EUR po tekmovalcu . Prispevek nakažite na transakcijski račun: SI56610000016189259 Delavska hranilnica ali se
poravna ob prijavi na dan tekmovanja.

In kako pridete do ribiškega doma na polotoku Brezova?
Če greste iz smeri Maribora morate v Vojniku za pokopališčem zaviti na desno (če pa iz smeri Celja pa pred pokopališčem na levo) po asfaltni
cesti. Po približno 1,5 km zavijete levo (opozorilni napis RIBIŠKI DOM), po asfaltu vse do parkirnega prostora. Vse ostale informacije dobite
pri Srečko Lah na GSM 041 570 175! TEKMUJE SE NA LASTNO ODGOVORNOST!

Vodja tekmovalne komisije:
Srečko Lah, l.r.

Predsednik RD Celje:
Štefan Zidanšek,l.r.

