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Albunry u znamnjch spisouatel'ou a publicistou - osobnosti l(ys c a Žywca

Ujo Bohdan - hlaunópostauazknihy Ruda MoricaZpoliluníckej kaps1

Horár ujo Bohdan, človek srdečnil, dobre poznd prírodu, žiuot zuierat. Za pochód
lq horou so svojím spoločnikom vše si spomenie, čo v hore zažil s lesnou zvero
Vtedy siahne do kapsy svojich pol|ovníckych sk seností a živo,.farbisto i vilstižt
uyrozpráva príhody o líške Mudróčke, o lesnom sedmospáčovi, o prcfíkctnej vrat

a in ch obyvatel|och lesov a polí. (Jtešene opkuje krásu prírody slovcnskych hór.

lludo Mor
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Narodil sa 2. 12. 1 898 na hrade Orlík u južn ch Čechóch.

Zomrel30.7. 1972 u Karuinej.B ohdan Miiller ( foto graf a z p ol|ouníckeho lktka)



B ohd an Míiller s o sv o j imi

rodičmi (rok 1900)
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Rudo Moricneboliedini,kto pkal o Bohdanoui

Millleroui. V roku 1 9 66 uyšla kniha rep ortáží

Jána Kalužu - Stopami rysa ostrouida - z oblasti

Vyclryloul<y o odchyte rysou, ktoré tu boli v tom

čase velmi premnožené. Tieto zvieratá chytal

Bohdan Miiller do šp eciálneho zariadenia, ktoré

sám uymy slel i p ostauil. O d roku ] 960 sa mu

podarilo clrytiť t S Zivich rysou. Po odďryte putovali

do ZOO u Bojníciach, Bratislave, Ostrave a inde.Bohdan M ller ako chlapec



Horáreň na B4striciach, kam chodil Rudo Moric (dnes už nestojí).

Bohdan Mi;ller bol u bornj rozpráuač. Radi ho počtiuali dospelí

ai deti. NaJotografi z roku 1963 náušteuníkombratblauskej

ZOO rozpróval o zuieratóch, ktoré žijti na l(ysuciach.

Bohdan Miiller u mládežníckom tábore u Starej Bystrici, kde bol

pozuany, rozpróval o rysoch. (Fotografia z roku 1964)

B ohdan Miiller s p ollovníkmi u revíre



Bohdan Milller bol u bornilm maliarom. Na Jotografi je jeden

z jeho zachouan! ch akuarelou Pol|ouník na postriežke.

Rudo Moricnabesedeu Okresnejknižnici u Čadci (rok 1972).

Medzi čitatel|ov ho uuódza riaditelka knižnice pani Zuzana Krištojouá.

Príbelry Ruda Morica pre deti a mlódež patrili k najčítanejším.
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Ruilo Moňc v t uoile knihy Z polouníckej kapsy píše:

,,Hlauná postaua tejto knihy nie je uymyslená. Ujo Bohdan Míiller skutočne žije u hlboblch lgsuc-

blch horóch. Celj svoj život prežil u prírode, ktoni miluje a chráni ako oko u hlaue. Stará sa o stro-

m7 i zuerinu ako ďarostliuó mať o ulastné dieťa. Je to jeden z rjch ludt, ktorí si zarukou, že sa naše

hory nikdy nepremenia na holé kamenisté suah1l, že u nich bude uždy nadostač ušakouej zueriny..."
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]Každ, mal/ čitateli ktory rád číta príbehy o zvieratkách, poz-
ná uja Bohdana z príbehov Ruda Morica. Ide o skutočn osobu.

Bohdan Miiller žil a pósobil v Bystrickej doline (na Kysuciach) ako

horár a lesnik. Obrval zrubovu drevenicu - halor,nu. V ne) b val
dvadsať rokov spolu s rodinou. Jeho polbvnícke zážitlq opísal spi-

sovatel Rudo Moric v knižkách Po lesn.ich chodníkoch (tqSS),

Z polbvníckej kapsy (tlSS) aJán Kaluža v reportáži Po stopách

rysa ostrovida(Waa).

BohilanMiiller - lesník, ochranár prírody
av nimočn!rozpróvač

Narodil sa}. lZ.l B9B na hrade Orlík v ;užn ch Čechách. V ro-

koch t9t6 - |9I9 študoval.na Českej škole revírnickej v Písku.

Po študiu sa vrátil do miesta svojho rodiska, kde vykonával polbv-
nícku službu ako horár. V roku 1932 odišiel do Štiavnicklch vr-

chov. Kedže horáreň v Štiavniku ešte v tom roku lyhorela, prešiel

do Petrovíc na Sprálrr velkostatku Popperovského, kde pracoval
ako nadlesn . V roku 1945 bol ako štátny zamestnanec preraden

do funkcie ved ceho polesia do horárne vo Vychylovke. Tu prišiel
s manželkou Štef;íniou (spisovatel Rudo Moric v knihe Z polbvníc-
kej kapsy juvolá Hana) a dvoma synmi - Bohdanom a Ottom.

Bo1 prvotriednym odborníkom v pestovani a ochrane lesov

a zverinyv nic[ pri manipulácii s drevom a tiež obávan/m prenasle-

dovatelbm pytliakov. Do povedomia v blrualom Československu,

ale aj Európy ša dostal ako lovec žirrych rysov.

Známy slovensk/ spisovatel Rudo Moric pricestoval do Vychy-

lovky, aby absolvoval s Bohdanom Miillerom pochódzlg,vychylov-
sh.imi končinami v jeho revíri, a pritom poč val neuveritelhé príbe-
hy, ktoré neskór lydal v knihe Z polbvníckej kapsy ( t qSS).

Bohdan Miiller zomrel 30.7.197zvo veku 74 rokov.Jeho teles-

né pozostatky s uložené na cintoríne v Žtltne.

_l!--Fr\n
RUDo MoRlc .



- prozaik a publicista (p seudony my : Rudo Mor, R. M. Sučianslq a i.)

Narodil sa 27. 3. l 92 l v Sučanoch v rodine železničiarE kde získal zikladné
vzdelanie.Vštudiu pokračoval v Martine a na učitel'skom ustavevBánovciach
nad Bebravou. Neskór pokračova] vo lzdelávaní popri zamestnaní na Pedago-

gickej fakulte Univerzity Komenského v Tinave, kde získal doktoá z filozofie.

Po ukončení študia pósobil v rokoch l 94 l -43 ako učitel v Belej. Ako pdslušník
l.čs.armády na Slovensku sa aktírrrre z častnil SNf; po jeho potlačeni bol in-

temovan/ v zajateclofch táboroch v Rď<usku. V rokoch l946-48 pokračoval

v učitel'skej drá re v Stupave, kde takiež vydával detslg časopis Okienko Zá-

horia. Bol dramaturgom Školfilmu, neskór pracovníkom V/slcrmného ristalrr

pedagogického a tajomníkom Zvázu slovensl9;ch spisovatelbv. V rokr t 959 sa

stal riaditelbm vydavatelbwa Mladé letá a od rolu 1964 bol predsedom v/bo-
ru Slovenského literá.meho fondu, ktorého ulohou bolo podporovať ťvoriv

činnosť v oblasti póvodnej umeleckej a vedeckei literatury Ako jeho riaditeL

dbal na 9vážen edičn politiku, pričom po cel/ čas svojho pósobenia vo vy-

davatelbtve vytviralpublikačryipriestorpre mladu generáciu.Jeho pričinením
došlo v roku l968 aj k obnoveniu rydávania SlniečkE najznámejšieho medzi-

vojnového časopisu pre deti, Z omrel26.1 l . 1985 v Bratislave.

Jeho knihy mali vellc/ olr]as doma aj v za}rraničí. Hojne boli prekladané

do srbochorvátčiry4 bulharčiryt polštiryt ruštiny madarčiny a nemčiny

Diela: LJziar Martin (tl +l),Žoka( t 9+S ), O^Zina z Dlhe; ulice ( l 949),

Miškohrdina ( 1949),Pozor,frlrnu;eme ( l950), Ex?lózia ( l951,5.1yd. 1984),

Tii roky (l95l),Ako sme sahrali (tlSZ), r'rvyzDvorov (1953),Majsterpás-

tiarskych rukavíc (lOS+, t96t), Z polbvníckej kapsy (t955, 9.vyd. tlSl),
Cez šesťdesiatjeden končiarov (tlS6), Prípad,,Tubercilíď (spolu s I. Vaňom
1957),Prtzakliate| rieke (t958), Našiel som vám kamarátov (tleo), t ik at

som ušiel (t9 6 l, l9l 6),Smutryi Suarez Ql eZ, S. ryd. l 983), O divg kačičke
(OeZ), Čo je ryclrtejšie QSíZ), Oktavia ide stovkou Qle+), Kulcrčia roz-

právka ( l965, l967), Smka s červenj.rrni hviezdičkami (196l),lerazho sudia

nepriatelia (tlSl), Srnček Parožtek (l968), Ako llretenica Klukatá o chvost

priSla ( l 969), Sen o ch|ebe ( t lel), ako sa princezná Ňurka stratila a ako sa

naSla (t9ZO), Rozprávka zIesa (l97I,198l), O muške Svetluške (t9lZ,
1974),OHaííkovi a Billovi dvoch kamarátoch (tll1,1,919),O Blažejovi, čo

sa nebál (t9ZS),Svedo náčelníka Hatueya (lllS),Ako som krstil medveda
(t9l6,9aO), Rozprávly z ostrova orchideí Qlle), O dvoch mravcoch Po-

behajcoch (tlll), Koník majstra Machu]L:u (1,9ll, t9SZ),Mój vellymal/
kamarát (llla), Poclir,-uhodné pdbehy Adama Brezulir (tlSO), Žďobaba
(tqso), Tulák Packo (tlst), Hlupáčik s velikánskou jednotkou (tlss), ll-
pitov čarom vláčik ( 1984), Kde je dobre a kde najlepšie ( tlSS), Sen značlg,

Pele (t9SZ), LizočkaaDrcko zKamence ( l989).

RudoMoriciwujBohilan

Každy maly czytelnilg który hlbi czytaé opowiešci o zwlerz4t-

kach zna z historyjek Ruda Mórica wuja Bohdana. Byla to postač

prawdziwa. Bohdan Miiller žyl i pracowal w Bystrickej dolinie
jako lešnik. Wrazz malžonk4 Hana,przez dwadziešcia lat mieszkal
wdrewnianym domu zrgbowym - gajówce.Jego myšliwskie przežy-

cia opisal Rudo Móric (pisarz, 1921-19B5) wksi4žeczkach,,Po les-

rr,.fch chodníkoch' (,,Lešnymi šciežkami'; 1955) i,,Z polovníckej
kapsy" (,Z myšliwskiej torby', 1966) orazJán Kaluža w reportažu

,,Po stopách rysa ostrovida" (,,Šladami rysíď,I966).

Rudo Móric we wstgpie do ksiqžl<t,,Z p olbvníckej kapsy" pisze :

,,Glówna postač tej ksiEžki.nie zostala wymyšlona. Wuj Bohdan
Miiller naprawdg mieszka w glgbi kysuckich gór, Cale swoje žycie

przežylnaloníe przyrody, którE kocha i pilnuje jej jak oka w glowie.
Opiekuje sig drzewami i zwierzyn4tak jak trosldiwa matka troszc-

zy sig o wlasne dzieci.Jest to jeden ztychludzi,którzy gwarantui4,
že nasze góry nigdy nie zamieniq sig w gole, kamieniste zbocza, že

w nich zaw sze b g dzíe p o d d o statki e m wszelkie j zwier zy ny..'!

BohilanMiiller
- lešnik, ilziatacz ochrony prz.yroily iwybifuy gawgdziarz

Urodzil sí9 2 12 1 898 roku. W latach 19 49 - 1 9óó kierowal rewi-

rem w Novej Bystricy - Vychylovke.ZajmowaI sig ochron4 i odstr-
zalem zw ierzy ny l own ej.

Jako pierwszy na Slowacji zaslužyl sig humanitarnym chwytaniem

žywych, nadmiernie rozmnožonych rysiów do specialnie przygo-
towanych klatek, które rozmieszcza| na grzbietach Beskidów jako

karmniki dla zwierzyny. Schwytane zwierzgta dostarczal nastgpnie

do ogrodów ,zoologicznych w Bratyslawie, Bojnicach i Ostrawie.

Zmarl3} 7 I97Z roku w Karwinie, ale w dalszym ciaglbgdzie žyč
jako wuj Bohdan we wspomnieniach czytelników


