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Pred 170. rokmi (apríl 1850) umrel v Budapešti (Maďarsko) inžinier František Otto
Hieronymi. Študoval na Institutum Geometrikum v Pešti. Spolupracoval na triangulácii,
mapovaní a regulácii dolného toku Dunaja a na regulácii rieky Nitra. V rokoch 1839-1846
vyprojektoval a riadil práce na výstavbe konskej železnice Bratislava-Trnava-Sereď.
Pred 50. rokmi (4.4.1970) umrel v Bratislave chemik Eugen Beseda. V rokoch 1926-1930
študoval na ČVUT v Prahe. Po ukončení štúdia pôsobil ako chemik v cukrovare v Pohronskom
Ruskove, v liehovaroch vo Veľkých Úľanoch a Marhani (Rusko). Postupne pracovník
Liehovarenského ústavu v Prahe, výskumného ústavu potravinárskeho priemyslu, učiteľ na
stredných školách. Po oslobodení prispel k rozvoju chemického a potravinárskeho priemyslu.
Prispieval do odborných časopisov.
Pred 260. rokmi (5.4.1760) umrel v Budapešti (Maďarsko) cirkevný hodnostár a spisovateľ
PhDr. František Klobušický. Študoval v Košiciach, vo Viedni a v Ríme. V rokoch 1730-1732 bol
farárom vo Veľkých Úľanoch, postupne ostrihomský kanonik, gemerský a šaštínsky
archidiakon, pápežský prelát, sedmohradský a záhrebský biskup, kaločský arcibiskup. Tlačou
vyšla jeho teologická práca a pastierske listy.
Pred 150. rokmi (18.4.1870) sa narodil v Brestovanoch verejný činiteľ, redaktor, tlačiar
a vydavateľ Ján Pocisk. Ľudovú školu navštevoval v Seredi, kde sa vyučil aj za obuvníka. Od
roku 1923 bol predsedom správy a riaditeľom kníhtlačiarne J. Pocisk a spol. Bol členom
výkonného výboru sociálnodemokratickej strany Uhorska, poslanec Slovenskej národnej
rady.
Pred 70. rokmi (21.4.1950) sa narodil v Galante spevák populárnej hudby Karol Duchoň.
Základnú školu navštevoval v rodisku. Strednú priemyselnú školu strojnícku v Partizánskom
neukončil kvôli spievaniu. V roku 1968 založil bítovú kapelu s Robom Kazíkom. Vyhrával na
speváckych súťažiach, zabodoval v televíznej hitparáde, úspechy žal na domácich hudobných
festivaloch Oravské synkopy, Bratislavská lýra i zahraničných napr. Yamaha Japonsko. Počas
takmer dvadsaťročnej speváckej kariéry mal takmer 300 nahrávok na LP, CD, pre rozhlas
a televíziu. Pamiatky v Galante – hudobné podujatie Kantiléna Karola Duchoňa (2001), busta
(2012), ulica Karola Duchoňa (2018), Pamätná izba Karola Duchoňa (2019).
Pred 110. rokmi (22.4.1910) sa narodil v Ružindole cirkevný hodnostár František Bernadič.
Teológiu študoval v Trnave. Pôsobil ako kaplán v Hlohovci, ako správca fary v Šoporni, farár
v Šúrovciach, v roku náhradný dekan a cirkevný škôldozorca dištriktu Sereď a Urmín, od roku
1941 farár v Seredi. V roku 1950 perzekvovaný, po návrate z väzenia pracovník Štátnych
majetkov v Trnave.
Pred 590. rokmi (28.4.1430) padol v bitke pri Šintave Velek Koudelník, veliteľ husitských
vojsk. Viedol viacero vojenských výprav na Moravu, v polovici apríla 1430 aj do Uhorska. Boj
proti jeho výprave viedol zo šintavského hradu riadil uhorský kráľ Žigmund Luxemburský

