1

BISTRIŠKA KRONIKA
Interno glasilo RD Bistrica Domžale

Številka 6, december 2016

KAPITALNI SOM IZ LAHOVČ
Tomaž Stare je zadnjega septembra letos
na suho potegnil 182,5 centimetrskega

ter 32 kilogramskega soma. Na kaj ga
je ujel, ga vprašajte kar sami.

Za ta novembrski ulov pa Urban pravi
»da ni merski«.
MUHARSKI TEČAJ VEZAVE MUH

KRALJEVA VODA
Urban Žurbi je letos na muharico ujel
kar nekaj dolgih sulcev. S tem zadnjim
ulovom je premagal celo najboljšega
sulčarja pri nas, Mitja Molka. Prve dni
oktobra je Kamniški Bistrici (revir 4) ujel
82 centimerskega.

V soboto 29. oktobra je potekal tečaj
vezave muh za mlade ribiče, ki ga je vodil
eden najboljših vezalcev muh v Sloveniji in
stalni spremljevalec mladih ribičev pri tej
dejavnosti, g. Martin Šircelj.

V petih urah so mladi ribiči spoznali nekaj
zanimivosti
o
muhah
in
ličinkah,
spomladanskih in poletnih muhah ter o
samem načinu vezave muh. Vsak
udeleženec je izdelal 12 muh. Na koncu pa
še muho ali dve po svojem izboru. Mladi
udeleženci so bili navdušeni. S podobnim
dogodkom – razmišljamo o dvodnevnem
taboru na Kamniški Bistrici - pa bomo
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nadaljevali tudi drugo leto, verjetno za Dan
slovenskih ribičev.

OKRONANA ŠARENKA
Naš ribič Blaž Pajer je pred dnevi v Rači 4
po naključju ujel šarenko, ki je imela okrog
vratu zataknjen plastičen obroček od
pokrovčka plastenke, ki jo je z zobčastim
delom poškodoval do kosti. Posledice
odmetavanja plastenk in ostalih odpadkov
v vodo in njeno okolico že kažejo svojo
negativno plat. Tej šarenki pravimo
"okronana šarenka".

AKTUALNO
OKROŽNICA ZA ČLANSTVO IN
SKLEPI UO RD BISTRICA DOMŽALE
Upravi odbor RD Bistrica je na svoji 18.
seji dne 27. 10. 2016 potrdil okrožnico
za članstvo ter sprejel nekaj drugih
sklepov, med drugim tudi sklep št. 134,
da ostane vrednost članarin za leto
2017 nespremenjena. Pomembna sta
tudi sklepa 135 in 136, ki določata, da
lahko član zaprosi za status M – V
mirovanju samo za eno koledarsko leto,
novosprejetemu članu, z opravljenim
ribiškim izpitom, se izda letna ribolovna
dovolilnica s polovico ribolovnih dni (10
Sal., 15 Cip.), ko opravi prvo polovico
delovnih ur (10 ur), drugo polovico
lovnih dni pa, ko opravi manjkajoče
delovne ure. S 1. novembrom 2016 se
določi tudi nova cena dnevne ribolovne
dovolilnice za sulca, ki znaša z DDV za
člane, po režimu ujemi in spusti – 10
EUR, ujemi in vzemi – 30 EUR, za goste,
ujemi in spusti – 25 EUR, ujemi in vzemi
pa 45 EUR. Nakup dovolilnice za sulca
je
možen
preko
portala
www.ribiskekarte.si in pri tajniku. Glej
cenik (CTRL + klik).
ZAMENJAVA LETNIH DOVOLILNIC
Zamenjava letnih ribolovnih dovolilnic
bo potekala v času dežurstva:

RIBNIKI IN JEZERA ZAMRZNJENI
Zaradi nizkih temperatur so naše
stoječe vode zamrznjene. Se vidimo »za
vodo« zopet spomladi.

- petek 30. 12. 2016 od 17. - 20.30
- petek 6. 1. 2017 od 17. - 20.30 ure
- sobota 7. 1. 2017 od 8. - 13. ure
- nedelja 8. 1. 2017 od 8. - 13. ure
(za podrobnosti glej okrožnico). Drugih
datumov za vračilo ne bo!
POSTANI BOTER POTOČNI
POSTRVI
Vsi lahko postanemo botri potočni
postrvi, in sicer z donacijo, ki jo
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namenite na podlagi odmerjene
dohodnine za preteklo leto. Izračunali
smo, da je povprečni znesek odmerjene
0,5 odstotka dohodnine, ki sicer pripada
državnemu proračunu, 0,70 eura. To
pomeni, da lahko s to mini donacijo
postanete boter 4. ali pa celo 8.
mladicam zaroda gensko čiste potočne
postrvi, ki jo v intenzivno vlagamo
v Kamniško Bistrico.
BITI RIBIČ NE POMENI SAMO
LOVITI RIBE

Donacija, ki vas ne stane čisto nič, se
izpolni na priloženem obrazcu (glej
povezavo) ter odda v nabiralnik na
ribiškem domu. Postanite boter potočni
postrvi in prispevajte k repopulaciji v
Bistriškem ribiškem okolišu. Izplačalo se
nam bo!
NOV KOLEDAR RACOON 2017
Racoon d.o.o., Center za promocijo in
pospeševanje športnega ribolova in
ribiškega turizma iz Ljubljane, ponuja
velik stenski koledar z ribiškimi motivi,
ki jih je v objektiv ujel avtor številnih
knjig o ribolovu in direktor centra, Stane
Omerzu. Cena za koledar znaša 6,10
EUR z DDV + stroški poštnine, naročite
pa ga lahko na tel. številki: 041-602098 ali 01-437-7315.
NOV KOLEDAR RIBIŠKE ZVEZE
SLOVENIJE
Naročite lahko tudi koledar Ribiške
zveze Slovenije z logotipom naše RD, ki
stane z DDV samo 5 EUR, poravnate pa
ga lahko skupaj s plačilom članarine.
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Biti ribič in član ribiške družine ne
pomeni samo loviti ribe, sedeti ob
ribniku in loviti v rekah, ampak pomeni
tudi skrbeti za naše vode in živelj v njih,
pomagati pri delovnih akcijah, pomagati
pri izlovih, pomagati
pri vseh
aktivnostih, ki jih mora urejati ribiška
družina.
Le kot aktivni člani bomo pripomogli k
temu, da bodo tudi naši otroci in vnuki
oz. zanamci poznali ribe in življenje v
vodi in ob njej. Prav bi bilo, da bi tudi
oni lahko čez toliko let še uživali v
ribolovu tako, kakor mi danes. Prav tako
bomo s takšno miselnostjo pripomogli,
da bo naša ribiška družina še boljša in
da se bomo v njej dobro počutili.
Pravi ribič namreč uživa tako v ribolovu
kakor tudi v delovnih aktivnostih in
druženju z drugimi ribiči.
Božo Osolin

MOŽNOST IZPOSOJE OPREME ZA
VEZAVO MUH
Donator, Zveza ribiških družin Ljubljana
nam je na podlagi vloge odobrila
sredstva za nakup dveh setov za vezavo
muh in za muharjenje. Kompleten set za
vezavo muh si lahko izposodite v
ribiškem domu po dogovoru s tajnikom.
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Uporaba za prvih 14. dni je brezplačna.
Uporabnina za več kot 14. dni pa do 30
dni (en mesec) znaša 5,00 EUR z DDV,
kjer vam podarimo tudi ribiški našitek.

PROMO VIDEO IZ PRISTAVE

NAPOVEDUJEMO
2. SKUPNI RIBOLOV SULCA IZPOD
KAMNIŠKIH PLANIN

Nomad by Fate je v začetku novembra
na jezeru Pristava v Mengšu posnel
fantastičen videospot na temo ribolova
15 kilogramskih krapov. Video si lahko
ogledate na Utube kanalu oz. TUKAJ.

Organiziramo že 2. skupni ribolov sulca
izpod Kamniških planin, ki bo potekal
predvidoma v soboto, 28. januarja 2017, od
7. do 17. ure. Prijave zbiramo do zapolnitve
20 mest. Štartnina znaša 20 EUR z DDV.
Kontakt: Tomaž Lavrič (070-797-676).

PRODAJA PROMOCIJSKIH
OBLAČIL
Zagotovili smo prodajo promocijskega
materiala, kot so kape s šiltom, mikice z
logotipom, polo majice z vezenim
napisom, našitki za telovnike, zipoff
hlače, srajco, ribiški meter v obliki ribe,
nalepke s silhueto muharja za na vozilo
in še kakšno malenkost. Cene in
razpoložljivost dobave je dosegljivo v
ribiškem domu v času uradnih ur oz. pri
tajniku.

Slika sulca by vladimirmikec.

VESEL BOŽIČ IN DOBER PRIJEM V
LETU 2017
Upravni odbor RD Bistrica Domžale želi
vsem članom, mladim ribičem, poslovnim
partnerjem ter ostalim, vesele in zadovoljne
božično-novoletne praznike ter vošči dober
prijem tudi v letu 2017.

Vir: Dreamstime.com

**********************************
Aleš Trtnik, urednik
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